DESATERO SPRÁVNÉHO UŽIVATELE DRONU
SEZNAMTE SE S VLASTNOSTMI DRONU A JEHO ŘÍZENÍM
●

Před prvním vzletem podrobně nastudujte návod k vašemu dronu,
jeho provozní omezení a bezpečnostní postupy.

●

V případě, že si nebudete schopni poradit sami, obraťte se na odbornou
pomoc. Existuje řada profesionálních subjektů, které se problematice
létání s drony věnují.

OVĚŘTE SI AKTUÁLNÍ STAV DRONU A VAŠI ZPŮSOBILOST
●

Věnujte pozornost technickému stavu vašeho dronu, vždy proveďte
předletovou vizuální kontrolu dronu.

●

Zohledněte váš zdravotní stav, únavu a vyvarujte se létání pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek.

ZNEJTE HRANICE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ
●

Plánujte a provádějte let s ohledem na vaši dosavadní zkušenost
s létáním s drony.

●

Buďte připraveni let kdykoliv ukončit, pokud začnete ztrácet kontrolu
nad řízením vašeho stroje.

PRO LET ZVOLTE VHODNOU LOKALITU, DOBU A POČASÍ
●

Seznamte se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky,
například prostřednictvím jedné z našich aplikací.

●

Létejte pouze v období mezi občanským svítáním a občanským
soumrakem.

●

Létejte pouze v příznivých meteorologických podmínkách
(vyvarujte se silnému větru, zhoršené viditelnosti, dešťovým srážkám).
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PROVOZOVÁNÍ LETECKÉ ČINNOSTI S DRONY A S TÍM
SPOJENÁ OPRÁVNĚNÍ
●

Létáte-li komerčně, je nutné, bez ohledu na hmotnost vašeho dronu,
získat obecné povolení k létání bezpilotního letadla od Úřadu pro civilní
letectví a sjednat si pojištění odpovědnosti.

●

Pokud plánujete činnost v řízeném vzdušném prostoru či v blízkosti letiště,
je nezbytné získat souhlas ŘLP ČR a provozovatele letiště tak, jak vám to
nařizuje Doplněk X předpisu L2.

●

Vždy si opatřete souhlas vlastníka pozemku, ze kterého plánujete provést
vzlet/přistání.

NEUSTÁLE UDRŽUJTE VIZUÁLNÍ KONTAKT S DRONEM,
VNÍMEJTE OKOLÍ A MÍRU RIZIKA
●

Po celou dobu letu udržujte přímý vizuální kontakt s dronem
a s přelétávaným prostorem bez využití optických přístrojů
(FPV brýle nezaručují situační povědomí 360o).

●

Posuďte možné riziko pádu dronu se všemi jeho následky. Předejdete tak
možnému poranění od vrtulí, nebo jiných částí dronu. Výrazně také
eliminujete případné škody na majetku.

●

Počítejte i s možností náhlého selhání dronu (ztráta kontroly, neřízený pád),
kterému nelze vždy předejít.

RESPEKTUJTE SOUKROMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
●

Dodržujte bezpečnou vzdálenost od nezúčastněných osob a majetku.

●

Respektujte soukromí druhých.

●

Při své činnosti vždy berte ohled na životní prostředí.

●

V případě porušení zásad pro bezpečné létání mohou následovat přísné
sankce.
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●

UVĚDOMTE SI, KDE LÉTÁTE
Seznamte se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky,
například prostřednictvím jedné z aplikací ŘLP ČR.

●

Při plánování vašeho letu se vyvarujte liniovým stavbám typu dálnice,
železnice, vedení elektrického napětí. Dále není dovoleno létat
nad elektrárnami, vojenskými objekty, věznicemi či přelétávat státní
hranice. Zvláštní ochranu mají i vodní zdroje a historické památky.

●

Vždy létejte v bezpečné vzdálenosti od nezúčastněných osob (lidé přímo
nezapojení do vaší letecké činnosti), shromáždění, sportovních
či kulturních akcí.

●

Uvědomte si, že jste to právě vy - pilot, kdo je zodpovědný za konečné
provedení letu.

●

DOHLÉDNĚTE NA DĚTI
Seznamte své děti s tímto Desaterem a buďte jejich druhým pilotem.

●

Buďte dětem příkladem a chovejte se zodpovědně.

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE Z DŮVĚRYHODNÝCH
ZDROJŮ
●

Vše, co jste se dočetli v tomto Desateru, vychází z platné legislativy
České republiky – zákona o civilním letectví (č. 49/1997 Sb.)
a z Doplňku X leteckého předpisu L2.

●

Přibližně od poloviny roku 2020 bude docházet ke změně pravidel
v rámci harmonizace legislativy v celé Evropě. Sledujte pravidelně
naše stránky „Létejte zodpovědně“.
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