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Výzvy

ČÁST 01

√ Pozadí

√ Případy létání na černo

√ Potíže se správou
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Mezi podniky vyrábějící komerční drony patří DJI, Ehang, XAG, ZeroTech a další.

DJI v současnosti představuje asi 70 % celosvětového podílu na trhu s komerčními drony.

Do konce roku 2018 byl počet dronů v Číně asi 1,8 milionu, v roce 2020 dosáhl více než 3 milionů.

Čínsky trh s drony

Počet registrovaných dronů
byl 285 000, nárůst o 120
000 tedy o 73 %, z toho
lehkých a malých dronů do 7
kg tvořilo 83 %.

Počet registrovaných
majitelů dronů byl 268 000,
což je nárůst o 100 000
oproti stejnému období
loňského roku, což je nárůst
o 60 %, z toho 237 000
individuálních uživatelů, a
31 000 firemních uživatelů.

Pilotní průkaz na dron má
44 573 lidí, což je oproti roku
2016 nárůst o 83 %, z toho
vícerotorové pilotní průkazy
tvořily 88 %.
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□ V březnu 2014 použila Severní Korea levný komerční elektronický
produkt k přestavbě na řízený dron, a úspěšně vletěla do
prezidentského paláce jihokorejského hlavního města, Modrého
domu. Jihokorejská vojenská protivzdušná obrana vypálila stovky střel,
ale nezasáhla jej.

□ Od ledna do května 2015 byl Bílý dům opakovaně napadán drony.
Byl zadržen muž za pokusy vmanévrovat s drony do Bílého domu.

□ V září 2015 se neovladatelný dron zřítil do tribuny US Open, což
způsobilo přerušení hry.

□ V prosinci 2018 byla britská letiště Gatwick a Heathrow napadena
drony, což způsobilo velké množství zpoždění letů.

□ 22. ledna 2019 bylo mezinárodní letiště Newark Liberty ve
Spojených státech uzavřeno kvůli vniknutí dronů;

V posledních letech došlo po celém světě k nárůstu bezpečnostních
incidentů s drony.
V roce 2017 se ve Spojeném království stalo téměř 100 nehod
souvisejících s drony.

White House US Open

Venezuela hranice India-Pakistan

Letiště GatwickKorea Blue House

Případy letů na černo

http://www.chinanews.com/photo/
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V Číně, drony jako „black fly“, „scramble“ a incidenty spojené se
zraněními nejsou neobvyklé. Konkrétní případy:

□ V roce 2015 byly v Číně 4 případy neoprávněných vniknutí dronů na
letiště, které zasahovaly do letů civilního letectví.

□ V roce 2016 se v Číně vyskytlo 23 incidentů s drony („black-fly“).

□ V první polovině roku 2017 se vyskytlo více než 40 případů útoků
drony na čínská letiště. Mezi nimi byla letiště v Chongqingu, Chengdu,
Kunmingu a dalších místech v jihozápadní Číně. Výrazné byly výskyty
tzn. „black fly“ dronů, které narušovaly běžný provozní řád letiště,
bezpečnost leteckého prostoru, vzdušného prostoru i osob.

□ Dne 21. března 2019 byl Rakušan příslušnými orgány zadržen za
neoprávněné letecké fotografování přehrady Tři rokle. V zemi se stalo
mnoho nehod, které způsobily vážná zranění a ztráty na majetku.
Také je mnoho zločinců, kteří se snaží převážet drony zakázané
předměty nebo drony používat ke špionáži.

Případy letů na černo

Špionáž v oblasti Sanxia

Chengdu letisko

Chongqing letisko

Kunming letisko

Vojenská základňa

Hangzhou letisko
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Nepředvídatelný čas výskytu Nepředvídatelná lokalita výskytu Nepředvídatelné množství dronů

Obtíže
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ČÁST 02

√ Technologie detekce

√ Technologie zarušení

√ Představení produktů

Produkty
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Míra úspěšnosti obrany

Typ letu Typ dronu Typ kontroly
Rychlost a 
výška letu

Obranný 
subjekt

Míra obrany

Neúmyslný 
černý let

Malé a střední RC
Nízká rychlost, 
Výška 0-100m

Policie, 
Enterprise

90%

Černý let Malé a střední RC
Nízká rychlost, 
Výška 0-100m

Policie, 
Enterprise

90%

Záměrná 
invaze

Všechny
Žádný spoj, 
podle bodů 

trasy

Nízká rychlost, 
Výška 0-500m

Armáda, 
Policie

100%
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Anti-drone systémy

Detektor Zarušení

PTZ
trasovač

Akustický 
detektor

Detektor 
spektra

Radarový 
detektor

Laser
Gun

Akustická 
hlaveň

GPS
Spoofing

Fyzické 
zachycení
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SROVNÁNÍ DETEKČNÍCH METOD

Detekční Metoda Výhody Nevýhody

Radar

1 Aktivní detekce, schopná efektivně detekovat všechny typy dronů, 
včetně tichých létajících dronů.
2 Schopnost detekce více cílů.
3 Vysoká přesnost detekce polohy.
4 Přizpůsobivost prostředí.

1 Není možné rozlišovat mezi kooperativními a nekooperativními cíli.
2 Existují požadavky na místo instalace, je třeba vzít v úvahu vliv 
elektromagnetického prostředí.
3 Radarová detekce vyžaduje nepřetržité 24 hodinové záření. 
elektromagnetickým vlněním, a kumulativní radiaci do rostlin.

Kamera

1 Nevysílá rádiové signály.
2 Vizuální detekce cíle.
3 Vysoké rozlišení cíle a přesnost detekce.
4 Identifikace cíle a sběr dat o cílech.

1 Úzké zorné pole, slabá schopnost automatického vyhledávání.
2 Výkon je citlivý na počasí, uamlžení a dalších faktorech prostředí.
3 Náklady na optoelektronické zařízení na dlouhé vzdálenosti jsou vysoké.

Skener
frekvencí

1 Nepřenáší rádiové signály.
2 Rychlá odezva, seznam povolených dronů.
3 Malá velikost a snadná instalace.

1 Neexistuje metoda celopásmové detekce.
2 Nízká přesnost polohování.
3 Detekce známých modelů, potřeba vybudovat knihovnu pro neznámé
nové modely, a bude určitá míra zmeškané detekce.

Akustický Žádné záření, snadná instalace, cenově efektivní.
Je ovlivnitelná okolním hlukem, což ovlivňuje spolehlivost detekce a
omezuje detekční vzdálenost.
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Srovnání technologií zarušení

Jamming Metoda
(zarušení)

Výhody Nevýhody

Laser
1 Rychlá odezva, vysoká rychlost ozáření, vysoká přesnost zásahu.
2 Vysoká intenzita záření, vysoká destrukční síla.
3 Není citlivý na elektronické rušení.

1 Vysoká cena,.
2 Snadné sekundární poškození okolí.
3 Omezeno použitými prostředky útoku, obecně se používá ve vojenské
oblasti.

GPS Spoofing
1 Nízký vysílací výkon, úroveň vysílacího výkonu v miliwattech.
2 Může dosáhnout oklamání lokalizace cíle tiše létajících dronů.

1 Ovlivní všechna elektronická navigační zařízení v chráněné oblasti.
2 Interference s dálkovým ovládáním signálu letadel.

RF Jammer

1 Vyspělá technologie.
2 Snadná, automatizovatelná obsluha.
3 Nižší náklady.
4 Snadný upgrade.

Žádná zjevná slabá místa.

Fyzické
zachycení

Přímé zachycení, krátká doba likvidace, žádné sekundární
poškození.

Obtížné zachycení, nízká úroveň automatizace procesu.
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All-in-one systémy proti dronům

Kompletní protidronový systém vše v
jednom se skládá ze čtyř částí:
detekčního subsystému, likvidačního
subsystému, velitelského subsystému a
komunikačního subsystému.

Integruje funkce detekce cíle, jeho
sledování a identifikace, velení a
zarušení.
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Detekce cíle
Zobrazení 

situace
Řídící centrum Zarušení

V komplexním prostředí
znamená aktivní (radarem)
nebo pasivní (spektrálně)
detekce nalezne cíl,
invazní UAV, a navede
optoelektronické zařízení
ke sledování cíle v
reálném čase, a k
shromáždění důkazů pro
vymáhání práva.

Řídící centrum přijímá
informace o cíli hlášené
systémem detekce, a
zobrazuje situaci v oblasti
prevence a kontroly v
reálném čase. Jakmile je
invazní cíl nalezen, systém
okamžitě spustí
upozornění. Sady
detekčních systémů bývají
rozmístěny tak, aby se
překřižovaly v prostoru,
což je vizualizované v
rozhranní systému.

Podle poplachové situace
v reálném čase řídící
centrum zacílí rušící
zařízení na narušitele
prostřednictvím
komunikační sítě, a
zároveň spustí poplach, a
předá informaci dalším
systémům.

Rušivé zařízení zaruší
invazní dron. Dosáhne
efektu přistání, nebo
návratu, nebo sestřelení
dronu.

All-in-one systémy proti dronům
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Multi-snímání s integrovanými funkcemi
Na základě aktuálního aplikačního scénáře je nasazen integrovaný multisenzorový systém, který integruje
detekci cílů, rozpoznávání cílů, jejich sledování a polohování, a následné zarušení.

Provoz 24/7, celé frekvenční pásmo, všechny směry
Je vhodný do složitého elektromagnetického a klimatického prostředí, není ovlivněn bleskem, mlhou, je určen
pro denní i noční provoz. Dokáže realizovat 7*24 hodin 360° všesměrovou detekci.

Inteligentní ovládání
Velicí centrum využívá inteligentní řídicí platformu pro identifikaci nepřátelských strojů a úrovně ohrožení, a
poskytuje funkce zobrazení situace, systém včasného varování, klasifikaci cíle, ovládání přepínání více cílů, a
ukládání událostí v reálném čase.

Snadné nasazení
Systém lze snadno opravit, nebo rychle nasadit, spustit jedním kliknutím, lze jej provozovat v automatickém
režimu.
Má otevřený návrh architektury sítě, a vyhrazená rozhraní pro rozšíření o další zařízení. Rozšiřte oblasti ochrany
a přizpůsobte se novým situacím.

Vlastnosti all-in-one systémů proti dronům
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√ Ruční √ Přenosný √ Pevný √ Na vozidlo

Aritmetická jednotka Datový modul Komunikační modul Anténní modul

。。。

UAV detekční zařízení：

Radar ： SC-R5000
Spektrometr ： SC-S3000

SC-S5000
Audio detekce：

SC-V500
Optoelektrický vyhledávač：

SC-C1000
SC-C1000E
SC-C2000

Crack protokolu ：
SC-A5000

Zařízení blokování 
radiopřenosu：

Směrový Jammer ：
SC-J1000W
SC-J3000

Všesměrový Jammer ：
SC-JA500
SC-JA1000

Doplňkový oslepující Jammer ：
SC-JD300

Zařízení rozhraní
komunikačního
protokolu：

SC-D1000

Navigační
spoofing zařízení ：

SC-CG3000

Fyzické 
zachytávací zařízení：

Vysokoenergetická mikrovlna：
SC-W3000

Části systému proti dronům
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Zařízení pro detekci radiového spektra

Detekční vzdálenost 3000m/5000m/8000m

Rozsah detekovaných frekvencí 300MHz~6000MHz

Směr detekce 360° horizontální všesměrový, sklon -20°~50°

Přesnost vyhledání směru ≤3° (RMS)

Zachycování přeskakováním 
frekvence

2000HOP/s

Komunikační rozhraní LAN

Napájení DC12V

Rozsah provozních teplot -40℃ ~ +65℃

Hmotnost ＜10kg

Produkt

SC-S3000/S5000/S8000
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Vlastnosti

★ Vyspělost systému
Design vše v jednom, všechny pracovní moduly jsou integrovány v
jednom ochranném krytu bez připojené pracovní jednotky.

★ Operace v reálném čase, nízká míra úniku
Příjem signálu a analýza funkcí jsou dokončeny v zařízení, což výrazně
zlepšuje výkon celého systému.

★ Špičková výkonnost v oboru
360° všesměrová detekce pro přesné nalezení směru a stabilní detekci,
se sledováním cílů.

★ Pasivní detekce
Zařízení pro detekci spektra využívá pouze detekci elektromagnetických
vln v prostoru, bez jakéhokoli elektromagnetického vyzařování.
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Interferenční vzdálenost 1000m/3000m

Vysílací výkon ≤10W/30W na frekvenční pásmo

Pracovní frekvence Navigační pásmo: L pásmo (GPS, Beidou, GLONASS)

800MHz、 900MHz 、 1.5GHz 、 2.4GHz 、 5.8Ghz

Optoelektrická vzdálenost 
sledování

1000m (ve dne), 500m (v noci)

Zoom faktor 30x optický zoom

Rozlišení 1920X1080 (viditelné spektrum)

Úhel náklonu PTZ Otočení 0°~360°, náklon -15°~75°

Napájení AC220V

Hmotnost zařízení ＜20kg

Provozní teplotní rozsah -40℃~65℃

Stupeň krytí IP65

Optoelektrické interferenční
integrované zařízení

Produkt

SC-JC3000
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Vlastnosti

V bezobslužném provozu udržuje zapnutý
pohotovostní stav, začne pracovat po poplachu
detekčního zařízení, automaticky se zamíří na cíl a
zneškodní jej.

● Bezobslužný provoz

Podporuje dva režimy odpojení a nuceného
přistání a přepíná režim podle aktuální
aplikace, aby se snížilo sekundární poškození
způsobené dronem.

● Režim rušení je volitelný

● Kamera s nočním přísvitem

Kamery s technologií Starlight pro sledování
a identifikaci cílů ve dne v noci.

● Integrovaný design

● Směrová anténa

Směrová rušící anténa má silnou směrovost a vysílací výkon je
mnohem nižší než u zařízení pro všesměrové rušení signálu.
Likvidace dronu je rychlá i na dlouhou vzdálenost. Záření má
minimální dopad na lidské tělo a okolní elektromagnetické
prostředí.

Díky integrovanému a modulárnímu designu
jsou optoelektrická zařízení a interferenční
zařízení umístěna na jedné platformě PTZ,
žádná externí zařízení, vysoké utajení.

● Vícepásmové efektivní rušení

Se čtyřpásmovou schopností rušení 900 MHz, 1,5 GHz,
2,40 GHz, 5,70 GHz pokrývá rušení frekvenčního pásma
více než 95 % UAV na trhu.
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SC-JA1000

Interferenční vzdálenost 1000m

Výstupní výkon 1mW~1W nastavitelný

Pracovní frekvence Pásmo pro navigace 1.5GHz (GPS, Beidou, GLONASS)

PTZ uhol náklonu Úhel záběru 0°~360°, náklon -15°~75°

Napájení AC220V

Rozmery 450X450X260mm

Rozsah provozních teplot -40℃~65℃

Stupeň krytí IP65

Zařízení pro všesměrové 
oklamání navigačních systémů
„jammer”

Produkt
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Další používané produkty

Zařízení radarové detekce Zařízení pro zarušení
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Mobilní obranný systém 



23

ČÁST 3

Řešení a případy
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Kontrola UAV zahrnuje především zjišťování, identifikaci, sledování a zarušení.

Hrozba nelegálního použití dronů, kterým čelí orgány činné v trestním
řízení, pocházejí hlavně z aktivit, jako jsou sportovní akce, důležitá
setkání, shromáždění lidí a politické události. Pracovní prostředí je
náročné a pracovní prostor je proměnlivý. Proto je třeba aby bylo anti-
UAV vybavení policejních složek nasaditelné rychle, musí být
přizpůsobeno pro různé druhy komplexních prostředí, a funkčně je
vhodné řešení „vše v jednom“

V reakci na konkrétní použití orgány činných v trestním řízení, v
návaznosti na se současné vývojové trendy anti-UAV průmyslu se
doporučuje, aby anti-UAV systém integroval detekci spektra,
optoelektrické sledování, elektromagnetické potlačení a další systémy,
s přenosnými, a ve vozidle namontovanými dvěma typy zařízení.
Zařízení má integrovaný design, celková hmotnost systému je menší
než 20 kg, doba nasazení je kratší než 1 minuta. Systém se provozuje
jako automatický bezobslužný.
Systém anti-UAV lze namontovat na různé typy policejních vozidel,
které mohou být nasazeny nejen v libovolném místě, ale také během
jízdy, např. aby byla zajištěna bezpečnost kolony vozů.

Portable Anti-drone System

RF detektor Optoelektrický
sledovač a rušička

Všesměrový 
jammer

Prenosný Jammer

Mobile Defense System

Veřejná bezpečnost
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Popis zařízení

Bezpečnost objektu
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02

Pro středně velké objekty jsou zařízení
rozmístěna takto:

Jedna sada zařízení pro detekci spektra a
jedna sada integrovaného zařízení pro
optoelektrické rušení na střeše
administrativní budovy věznice.

Jedno všesměrové interferenční zařízení je
umístěno do druhého nejvyššího bodu pro
navádění na cíle letící ve velmi nízké výšce.

Centrála byla instalována ve stávající
monitorovací místnosti věznice.

Systém používá k přenosu dat kabelovou
LAN.

Věznice
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02Větší a menší objekt
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Bohaté praktické zkušenosti v oblasti dlouhodobé ochrany před UAV a zabezpečení oblastí a událostí.

Garantované případy nasazení:

Návštěva presidenta
Xi v Yue Yang

BRICS bezpečnostní 
konference

Zabezpečení digitálního 
veletrhu v Guiyang

Shanghai OECD 
bezpečnostní summit

70. výročí Vnitřního 
Mongolska

Speciální policejní 
ochrana

Aplikace
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Praktické příklady instalace protidronové ochrany objektu.

Aplikace
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ČÁST 4

Legislativa použití
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Přizpůsobení současné legislativy při nasazování technických prostředků protidronového systému Dahua platí v tom smyslu, že
v současnosti je bez problémů možné:
- nasadit scanner frekvencí
- server s aplikací a klientské PC pro obsluhu pro vizualizaci přítomnosti drona/dronů v chráněném prostoru, a záznamu této

situace.
- je možno následné automatické upozornění prostřednictvím například elektrické zabezpečovací signalizace, hlasové

signalizace požáru v objektu, případně prostřednictvím exteriérového rozhlasu.

Není možné
- nasadit Jammer v jakékoli z jeho podob (s výjimkou použití pro armádní účely)

Aktuální legislativní stav na Slovensku
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Děkuji za pozornost

Václav Dobeš | vaclav.dobes@dahuatech.com 
Dahua Technology Czech s. r. o | Vyskočilova 1566 | 140 00 Prague | www.dahuasecurity.com/ceen


