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1. Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice stanovuje postup Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřadu“) v části posouzení rizika 
specifické kategorie provozu (SORA), který je možné uplatnit v souvislosti s agendou vydávání 
oprávnění k provozu ve smyslu Článku 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 
24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel v platném znění (dále jen 
„prováděcí nařízení“), konkrétně kroku #2 procesu SORA – určení vlastní třídy rizika na zemi 
(GRC) UAS pro řídce zalidněnou oblast, a to jak v režimu VLOS (2. řádek Tabulky 2 – Určení 
vlastní GRC v ust. 2.3.1 AMC 1 Článku 11 rozhodnutí výkonného ředitele 2020/022/R), tak BVLOS (3. 
řádek Tabulky 2 – Určení vlastní GRC v ust. 2.3.1 AMC 1 Článku 11 rozhodnutí výkonného ředitele 
2020/022/R) na stánkách https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2021/08/eRules_UAS_CS_04-08-
2021_v3-0.pdf?cb=81acce8f97f18f90561b5456325330e0 . 

Účelem směrnice je umožnění realizace provozu předmětné kategorie provozu v podmínkách České 
republiky, zejména s ohledem na aktuální stav společného evropského regulačního rámce, s využitím 
informací v oblasti vývoje společné evropské přípravy aktualizace procesu SORA.  

Směrnice slouží jako podpůrný nástroj Úřadu, který má povahu výkladu aktuálně nedostatečně 
rozpracovaných částí textu platného znění procesu SORA. Směrnice v žádném ohledu nemění proces 
SORA zavedený platným zněním rozhodnutí výkonného ředitele 2020/022/R a není alternativním 
procesem k tomuto společnému evropskému procesu.  

Směrnice je vnitřním postupem Úřadu k provedení kroku #2 procesu SORA popsaného výše a může 
sloužit jako pomocný nástroj k využití pro tu část provozovatelů, jejichž provozní záměr spadá do 
oblasti, kterou nelze označit jako kontrolovanou pozemní plochu. 

Směrnice vychází ze změny metodiky SORA, která by měla být součástí balíčku změn JARUS SORA 
2.5. Podle dostupných informací se vydání příslušných rozhodnutí výkonného ředitele EASA 
předpokládá na přelomu roku 2022/2023. Tato směrnice tak může být podle dostupných informací 
nadále upravována. 
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2. Postup Úřadu v kroku #2 procesu SORA 

2.1 Postup určení parametru hustoty zalidnění 

Oprávněná úřední osoba (dále jen „zpracovatel“) se, stejně jako žadatel, řídí ust. 2.3.1 AMC1 Článku 
11 rozhodnutí 2020/022/R v platném znění (dále jen „ust. 2.3.1“). 

V žádosti žadatele o oprávnění k provozu, resp. z provozního záměru žadatele, konkrétně z přílohy 
3.5 žádosti, by měl být jasně identifikován konflikt ve vztahu k zemi a současně by měla být jasně 
určena a kategorizována zamýšlená oblast provozu (zpravidla se předpokládá vymezení GPS 
souřadnicemi a dále kategorie oblasti provozu). Zcela zásadním předpokladem je uvážení rezervy pro 
pokrytí rizika na zemi pomocí nejméně pravidla 1:1, nebo v případě UA s rotujícím křídlem definované 
pomocí balistické metodologie (přijatelné pro Úřad). 

Zpracovatel zanese oblast provozu, resp. oblasti provozu, do modulu DronView pro správu agendy 
Oprávnění k provozu. V případě identifikovaných nedostatků nebo nejasností při vymezování oblasti 
provozu vyzve zpracovatel žadatele k nápravě, a to z důvodu, že jednoznačné vymezení oblasti 
provozu je zásadní pro identifikaci provozních rizik a tedy další postup ve věci. 

Zpracovatel provede vyhodnocení konfliktů ve vztahu k zemi, a to jednak ve vztahu k určení vlastní 
třídy rizika na zemi (GRC) podle ust. 2.3.1., jednak ve vztahu k omezenému prostoru LKR10-UAS. 
Výpis konfliktů (stavby, komunikace, ochranná pásma, konflikty ve vztahu k letištím, konflikty ve 
vztahu k heliportům, konflikty ve vztahu k plochám SLZ apod.) musí být ze strany Úřadu úplný. 

 

 

 

Obr. 1: Příklad zákresu oblastí provozu UA pro komplexní vyhodnocení konfliktů 

 

Ve vztahu k určení vlastní třídy rizika na zemi (GRC) a přímo navazujícímu určení konečné třídy rizika 
na zemi (GRC), resp. praktické aplikaci parametru hustoty zalidnění, se za provozní riziko a konflikt 
ve vztahu k zemi považuje stavba zakreslená v Úřadem aktuálně využívaném mapovém podkladu, 
kterým je turistická mapa Mapy.cz. 
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V případě, že záměr provozovatele neuvažuje zapojení staveb do provozu, představuje identifikace 
konfliktu dle výše uvedeného automaticky přechod z provozu nad kontrolovanou pozemní plochou, tj. 
z prvního řádku Tabulky 2 – Určení vlastní GRC v ust. 2.3.1 AMC 1 Článku 11 rozhodnutí výkonného 
ředitele 2020/022/R v platném znění, do provozu ve vyšších kategoriích. 

Pro potřeby výpočtu se použijí aktuálně dostupná statistických dat o počtu obyvatel v obcích na 
webových stránkách https://www.czso.cz/.  

Pro každý identifikovaný konflikt zpracovatel vyplňuje do protokolu, který je součástí příslušného 
správního řízení o vydání oprávnění k provozu, název obce a současně okresu, ve kterém se daná 
obec nachází. S využitím aktuálně dostupných statistických dat o počtu obyvatel v obcích, například 
v přehledných tabulkách vztažených k malému lexikonu obcí https://www.czso.cz/csu/czso/maly-
lexikon-obci-ceske-republiky-2021, pak zpracovatel postupně doplňuje údaje o počtu obyvatel a 
postupně identifikuje a registruje nejvyšší dosažené počty. 

K údaji o nejvýše dosaženém počtu obyvatel zpracovatel přidruží údaj o rozloze obce, a to ideálně 
z webových stránek https://www.czso.cz/, znovu například v přehledných tabulkách vztažených 
k malému lexikonu obcí https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2021. 
V případě, že by zde uvedené informace nebyly dostupné, případně by žadatelem byl specifikován 
zvláštní důvod, proč tato data není vhodné pro daný účel letu použít, lze použít například data z jiného 
důvěryhodného veřejně dostupného zdroje, nebo měřením plochy (např. webový nástroj Mapomat 
apod.).  

Údaj o získané hustotě obyvatel zpracovatel porovná s kategoriemi provozu dle tabulky pro určení 
vlastní GRC dle návrhu metodiky SORA 2.5, viz Obr. 2 níže.  

 

 

Obr. 2: Postup určení nejvyšší dosažené kategorie provozu a vlastní třídy rizika na zemi 

 

Oblast provozu bude typicky zahrnovat podoblasti s různou hustotou zalidnění; pro určení vlastní třídy 
rizika na zemi je nicméně podstatná podoblast s největší získanou hustotou zalidnění. 

Vlastní třída rizika na zemi (GRC) se nachází na průsečíku použitelného provozního scénáře 
a maximálního charakteristického rozměru UA. Odchylně od podružného kritéria očekávané specifické 
kinetické energie u Tabulky 2 v ust. 2.3.1 AMC 1 Článku 11 rozhodnutí výkonného ředitele 2020/022/R 
v platném znění, bude jako kritérium uvážena maximální cestovní rychlost (vNO). Není-li údaj o 
rychlosti VNO k dispozici, použije se údaj o maximální rychlosti UA udaný výrobcem UAS. 

Klasifikace oblasti provozu musí být jednoznačná. Žadatel může uplatnit nárok na nižší reálnou 
hustotu zalidnění a/nebo úroveň ochrany země, ovšem v navazujícím kroku #3 procesu 
SORA, kroku určení konečné GRC; nikoliv v rámci tohoto #2 procesu SORA.  

Úřad může ve zvláštních odůvodněných případech uplatnit potřebu vyšší hodnoty vlastní 
třídy rizika na zemi (např. v případě částí s vysokou energií (rotor, vrtule, disk apod.) nebo paliva). 
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Na kombinace hustoty zalidnění a maximálního charakteristického rozměru UA nacházející se 
v Tabulce 2 dle návrhu metodiky SORA 2.5 v oblasti podbarvené šedou barvou se metodika SORA 
nevztahuje. 

2.2 Zastavěné území a zvláštní případy zastavěného území 

Při určování vlastní třídy rizika na zemi (GRC) je žádoucí uvážit rozdíly mezi souvisle zastavěným 
územím a nesouvisle zastavěným územím, a to vždy s ohledem na specifika předmětného provozu, 
a to nejen ve vztahu k přilehlé oblasti, jak je vymezená v platném znění AMC 1 Článku 11 rozhodnutí 
výkonného ředitele 2020/022/R i návrhu metodiky SORA 2.5, ale i ve vztahu k oblasti provozu 
samotné.  

2.2.1 Řešení zjevného nepoměru reálné situace v místě a tabulkové hodnoty rozlohy obce, 
resp. hustoty zalidnění v oblasti provozu, by mělo být standardně součástí prvotního 
posouzení zpracovatelem.  

Zcela zvláštní situací je v tomto případě solitérní stavba, příp. skupina staveb v jisté vzdálenosti od 
jinak souvisle zastavěného území. Umístění stavby, resp. rozmístění staveb, není samo o sobě 
důvodem k automatickému přehodnocení (snížení) vlastní třídy rizika na zemi (GRC); přehodnocení 
vlastní třídy rizika na zemi (GRC) je i v tomto případě možné. Takové případy nastanou například, 
existuje-li zjevný rozdíl mezi tabulkovou hodnotou počtu hustoty obyvatel a reálnou kapacitou stavby 
nebo skupiny staveb v předmětné oblasti provozu, resp. reálnou hustotou obyvatel v místě, viz např. 
Obr. 3 níže. Ovšem vždy je třeba brát ohled na specifika předmětného provozu, a to nejen ve vztahu 
k přilehlé oblasti, ale i ve vztahu k oblasti provozu samotné (např. provoz v bezprostředním okolí 
letohrádku Hvězda, kde je přilehlou oblastí přírodní památka Obora Hvězda, nikoliv souvislá zástavba, 
by neměl být spojen s hustotou obyvatel pro Hlavní město Prahu, ale měl by vycházet z reálných 
podmínek v místě a čase dokládaných/deklarovaných provozovatelem). V takovém případě záleží na 
podmínkách předložených žadatelem a souvisejícím posouzení zpracovatele v rámci správního řízení. 

 

 

Obr. 3: Praktické příklady zastavěného území obcí 
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Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad pochopitelně nemá k dispozici údaje o počtu obyvatel v jednotlivých 
stavbách, resp. v místě a čase, a tento se navíc může s časem podstatným způsobem měnit (např. 
areál zámku v době rekonstrukce nebo koronavirových omezení vs. areál zámku v době provozu 
hotelového komplexu, festivalu, konference, školení nebo svateb), vychází Úřad výhradně z údajů 
poskytnutých žadatelem, které v případě pochybností prověřuje dle Úřadu dostupných informací. 

 

2.3 Řešení sporných situací 

V případě sporných situací, zejména pak v případě místně komplikovaných situací, obtížně 
vyhodnotitelných mapových podkladů, nedostupnosti mapových nástrojů nebo statistických údajů, 
případně přetrvávajících námitek žadatele ke kroku #2 procesu SORA, informuje zpracovatel V/UAS 
a Ř/EXT, kteří stanoví další postup věci ve vztahu k v platném znění AMC 1 Článku 11 rozhodnutí 
výkonného ředitele 2020/022/R i návrhu metodiky SORA 2.5, přičemž v dílčích problematikách 
upravených touto směrnicí má aplikační přednost návrh metodiky SORA 2.5. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022. 

Tato směrnice není s ohledem na vývoj agendy komplexní, zahrnuje pouze dílčí problematiky řešené 
k datu jejího vyhotovení a dle potřeby bude s ohledem na dokumentovanou provozní praxi měněna 
a doplňována.  


