
Hlavní výhody vzducholodě

Bezhlučný provoz
 
V noci provoz se stroboskopy či bez světel a 
stroboskopu tj, maximální utajení
 
VVýdrž v návaznosti na podnebí a počasí a způsob letu 
až 8 hodin
 
Paralelní nabíjení baterií v externím nabíjecím 
kufříku, možnost rychlé výměny baterií a další 
pokračování v misi
 
Maximální Maximální rychlost 55 Km/hod
 
Kvalitní monitorovací systémy určené pro den i noc 
až do vzdálenosti 8 km
 
Automatizovaný let nebo aktivní řízení pilotem

Minimální úbytek hélia, může být přepravována v 
připraveném (nafouklém) stavu ve speciálně 
upraveném kontejneru na kamionu a následně 
vyslána na požadovanou misi
 
Certifikace v rámci Úřadu pro civilní letectví ČR
 
KKvalitní nadstavbové poskytované služby pro 
možnosti napojení na celkový IT ekosystém klienta
 
Finanční efektivita provozu a nákupu 
 
Šifrovaná komunikace pro řízení
 
AAutomatický návrat do bodu startu
 
Maximální nosnost technologie, nákladu do 20 kg
 
Maximální letová hladina 1 600 metrů

VZDUCHOLOĎ
Vzducholoď umožňuje autonomně realizovat svoji misi, tj. pozorovat, porovnávat, hlásit, prozkoumávat zájmové 
oblasti a pořizovat video záznamy nebo živý přenos, a to ve dne i v noci pomocí termo kamery či nočního vidění. 
Vzducholoď je možné využívat i pro obydlené oblasti a pozorovat i ze značné dálky, jelikož její optický zoom je 
velice účinný pro přibližovaní zájmového objektu.
 
Jedná se o typický SJedná se o typický SMART projekt, který je určen primárně pro bezpečnostní a armádní složky, integrovaný 
záchranný systém, pozorování efektivity dopravy či dalšího zájmového pozorování jako je hlídaní hranic, mas-
ových sportovních či kulturních akcí nebo v neposlední řadě v rámci pro zabezpečení požadovaného perimetru 
oblasti, a to v rámci dlouhodobého provozu. 

Technologické řešení bylo vyvinutu v návaznosti na inovativní vývoj 
a výzkum s mnohaletou praxí včetně možnosti různorodosti 
záměny komponentů dle požadavku počínaje od měření emisí, 
monitoring oblastí, identifikace hrozeb, SMART propojení s ekosys-
témem klienta a včasné varování při hromadných nehodách či 
katastrofách. V neposlední řadě je finančně výhodnější než využití 
helikoptéry.
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Řízení vzducholodě
 
Řízení vzducholodě může být realizováno prostřednictvím externího samostatného řídícího kufříku nebo inteligentní 
vestavbou pro řízení do požadovaného vozidla. Řídící systéme je vyvinutý software pro řízení vzducholodí.

Baterie
 
Externí nabíjení bateriových boxů je realizováno prostřednictví externího samostatného nabíjecího kufříku. Další baterie 
lze tudíž nabíjet v průběhu letu vzducholodě a po jejím přistání je rychle a bezpečně vyměnit za požité baterie, které 
mohou být nabíjeny opakovaně. 

Komunikace
 
KKomunikace vzducholodě je realizována pomocí speciálně vyvinutého komunikačního hardwaru, který šifruje kompletní 
komunikaci a zamezuje tak nabourání a převzetí řízení vzducholodě nežádanou osobou případně zneužití video 
přenosů. Komunikační systém proto šifruje celou komunikaci, a to jak samotné řízení vzducholodě, tak i příslušné video 
signály z kamery. Tento komunikační systém je zařízení certifikovaným NATO, které splňuje příslušné bezpečností 
normy. Pro případ jakéhokoliv výpadku je řízení vzducholodě chráněno dalším komunikačním systém, který slouží jako 
zajišťovací komunikační systém anebo může být jako primární, tento systém je taktéž šifrovaný, ale nesplňuje již certi-
fikace NATO. 

Kamera
 
Na vzducholodi je možné umístit více druhu kamer, ale vždy takové, které splňují požadované technologické parametry. 
Jedná se primárně o kamery typu pozorovacího úhlu 360 stupňů s 30násobným optickým přiblížením, termo kamerou 
a kamerou pro noční vidění, a to vše se stabilizací obrazu. Je možné využít i kameru se zabudovaný laserem pro 
navádění a identifikace dálky. Dále je možné zjišťovat pohyb požadovaných osob či vozů, a to do vzdálenosti až 8 km.
Obsluha kameObsluha kamery může kameru ovládat buď v rámci samostatného kufříku pro operátora anebo muže být signál inte-
grován do řídícího střediska klienta. 

Pozemní stanice
 
Pilot vzducholodi a obsluha kamery fungují na sobě zcela nezávisle, může proto být v jednom čase pilot vzducholodi na 
jednom požadovaném místě a obsluha kamery na jiném místě. Systém řízení může být formou samostatných externích 
řídích kufříků anebo integrován do vestavby vozidla či připojeno do řídícího centra klienta. 

Parametry vzducholodě
Hmotnost vzducholodě + baterie                25,5 + 4,34

Max. objem trupu při přetlaku                     150 Pa - 44 m3

Min. objem trupu při plném balonetu         38,5 m3

Délka                                                                12,0 m 

Max. průměr                                                   2,48 m 

Plocha                                                              81,34 m2 

StandaStandardní objem                                          44,4 m3 

Max. povolený objem balonetu                   6,5 m3 

Nosnost zařízení / náladu                            20 kg

Maximální letová hladina                             1 600 metrů

Maximální rychlost                                        55 Km/hod

Optimální provozní rychlost                        35 Km/hod

Výdrž v návaznosti na podnebí 
a počasí a způsob letu a počasí a způsob letu 

Možnost připojení na vzducholoď              až 4 bateriových 
boxů

až 8 hodin
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