
 

 

Organizátor Ve spolupráci  Ve spolupráci 

   
Ve spolupráci Ve spolupráci Ve spolupráci 

 
 

 

 
 

Drony vládnou českému nebi 
 
 

Organizátor Pražská bezpečnostní konference, z.s. 

Ve spolupráci s 

Fakulta strojní ČVUT Praha 
Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) 
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Hospodářská komora ČR – platforma pro bezpilotní letectví při HK ČR 
Multilateral Consulting & Analysis 

Termín středa 7.12.2022 

Místo 
Penthouse – konferenční sál ČVUT, 10. patro 
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice 
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Program 

10:00 – 10:05 Zahájení 
Miloš Balabán, předseda PBK, z.s. 

10:05 – 10:20 Úvodní slova 
Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Jakub Karas, prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) 
Jan Sechter, Hospodářská komora ČR, dopravní sekce, pracovní skupina pro bezpilotní 
letectví 

 

Rámec a kontext využití dronů pro bezpečnost a obranu ČR 

10:20 – 10:30 Jaroslav Řešátko, předseda Sekce bezpilotních prostředků a robotiky AOBP ČR 

 

Panel 1 

V jaké fázi je využití dronů pro řešení bezpečnostních potřeb České republiky? 

10:30 – 10:40 Výzkumné a vývojové aktivity ČVUT v oblasti dronů 
Michael Valášek, vedoucí Centra leteckého a kosmického výzkumu Fakulty strojní ČVUT  

10:40 – 10:50 Budoucnost je U-Space 
Jan Klas, generální ředitel Řízení letového provozu ČR 

10:50 – 11:00 Drony v požární ochraně, ochraně před mimořádnými událostmi a živelními pohromami: 
co se podařilo dosáhnout a jaké další schopnosti chce využít HZS ČR 
Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele pro IZS a operační řízení HZS ČR 

11:00 – 11:10 Drony v boji s trestnou činností, při udržování veřejného pořádku či řízení dopravy – a 
jakou perspektivu nabízí? 
Tomáš Hytych, ředitel Letecké služby Policie ČR (v jednání) 

11:10 – 11:20 Jaké schopnosti, aplikace a data policejní využití dronů předpokládá? Jak se vyvíjí ochrana 
proti neoprávněnému používání dronů? 
František Hubáček, vedoucí oddělení bezpilotních leteckých prostředků Letecké služby 
Policie ČR (v jednání) 

11:20 – 11:30 Zkušenosti s využitím bezpilotních prostředků v ČEPS a limity jejich využití v ochraně 
kritické infrastruktury 
Václav Škréta, vedoucí oddělení Řízení údržby, ČEPS 

11:30 – 11:40 Využití dronů k ochraně přírody 
František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

11:40 – 11:50 Profesionální drony pro mapování a monitoring 
David Jindra, jednatel GEOTRONICS Praha 

11:50 – 12:00 UAV vrtulník jako robot ve vzduchu 
Vojtěch Pražma, ředitel LIAZ 

12:00 – 12:10 Svět dronů z pohledu českého dodavatele motorů 
Radim Jansa, PBS Group 

  

Přestávka 

12:10 – 13:00 Občerstvení – networking – neformální diskuse 

  



 

 

 

Panel 2 

Drony v Armádě ČR, jejich role a budoucnost 

13:00 – 13:10 Budoucnost dronů v Armádě ČR 
František Šulc, první náměstek ministryně obrany 

13:10 – 13:20 Jak se vyvinula role UAS v české armádě? Jaké potřeby mají drony v Armádě ČR uspokojit, 
jaká data a schopnosti armáda potřebuje? 
Pavel Nakládal, Sekce zpravodajského zabezpečení Generálního štábu Armády ČR (v 
jednání) 

13:20 – 13:30 Operační použití dronů – jaká je operační a taktická hodnota dronů při obraně státu a 
v zahraničních misích 
Ladislav Rebilas, ředitel Ředitelství speciálních sil Armády ČR  

13:30 – 13:40 Drone operations: Key Insights from Skylark Users Club 
Omer Frank, Director of UAS Marketing, Elbit Systems 

13:40 – 13:50 Význam UAS pro rozvoj kapacit systému velení a řízení. Jak umožnit Armádě ČR rychle a 
efektivně využívat nejpokročilejší civilní prostředky při plnění svých úkolů? Je nutné 
pořizovat vždy certifikované a standardizované „vojenské“ technologie? 
Petr Šnajdárek, ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany 

13:50 – 14:00 Jak drony ovlivní budoucí operační prostředí, co nás v blízké budoucnosti čeká a na co se 
připravit, co současná technologie v oblasti robotizace, digitalizace a umělé inteligence 
umožňuje? 
Jan Mazal, vedoucí katedry vojenské robotiky Univerzity obrany 

14:00 – 14:10 Jak drony zapojit: vyčlenění do speciální jednotky, anebo plošný průnik do struktury 
vojsk? 
Petr Manda, velitel 533. praporu bezpilotních systémů 

14:10 – 14:20 Komplexní antidronový systém ReCas – aby drony zcela nevládly českému nebi 
Vlastimil Šlouf, vedoucí oddělení systémových analýz, RETIA 

14:20 – 14:30 Krátký život dronů 
Filip Chlup, specialista ISTAR, PRAMACOM – HT  

 

Diskuse a shrnutí 
14:30 – 14:40 Otázky a odpovědi 

Shrnutí: Drony a jejich využití jako příležitost k dialogu a spolupráci 
Jan Sechter, Hospodářská komora ČR, dopravní sekce, pracovní skupina pro bezpilotní 
letectví 

 

Moderátoři: Miloš Balabán, Libor Stejskal 

 


