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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se soustředí na pronikání efektové kamery do televizního 

zpravodajství v souvislosti s rozvojem nových moderních technologií a jejich 

dostupností. Jejím cílem je popsat funkci efektové kamery ve zpravodajství a 

publicistice a jevy s ní spojené. V úvodu práce je rozebrán teoretický rámec tří 

základních typů obrazových a kompozičních záběrů z hlediska vztahu k divákovi 

televizního zpravodajství a vliv takových záběrů na objektivitu vysílaného 

audiovizuálního materiálu. Dále se text věnuje historii technologického vývoje snímací 

techniky vedoucího k současnému úspěchu nových technologií mezi amatéry i 

profesionálními kameramany a žurnalisty. Jsou přiblíženy současné technologické 

trendy v oblasti pořizování efektových záběrů a popsána konkrétní filmová a televizní 

technika, včetně populárních kamer do extrémních podmínek a také létajících 

bezpilotních strojů. Pozornost je věnována také dopadům na etické problémy související 

s používáním těchto moderních technologií a stejně tak jejich bezpečnosti a ukotvení v 

zákoně. Praktická část popisuje některá příkladná použití efektové kamery ve 

zpravodajských a publicistických relací na kanálech ČT1 a TV NOVA. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focusing on implementation of point-of-view style camera into 

television news in relation to the development and availability of the modern 

technologies. It’s purpose is to describe the role of point-of-view camera in television 

news and journalism as a whole. The beginning of the thesis contains analysis of the 

three basic picture composition arangements in the view of their relation to the viewer 



   

of the television news and also their influence on the objectivity of the broadcasted 

material. Furthermore, this text describes history of the technological advance in the 

field of filmmaking equipment leading to it’s resounding success among amateurs and 

professional filmmakers and journalists. Contemporary trends in this filmmaking 

technology are described, including current cameras and other equipment used in the 

field, such as even more popular unmanned flying vehicles, commonly known as 

drones. Attention is also brought to the impact and ethical issues resulting from the use 

of this equipment including it’s potential danger to the public and also the law 

restrictions. Practical part of the thesis describes chosen examples of the point-of-view 

camera use in the czech news programs on the ČT1 and TV NOVA channels. 
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Úvod 

Rozvoj televizního zpravodajství vždy byl a stále zůstává těsně spjat s 

technologickým pokrokem. Dostupnost a technické parametry kamer mají zásadní vliv 

na podobu audiovizuálního materiálu, který jako diváci každý den můžeme vidět v 

televizi a na internetu. Klesající ceny na jedné straně a vyšší rozlišení či snadnější 

manipulace na druhé způsobují, že se do televizního zpravodajství mohou dostávat i 

prvky, které dříve diváci znali jen z nejdražších hollywoodských akčních filmů. Jedním 

z takových prvků je právě efektová kamera, jejíž využití v televizním zpravodajství je 

předmětem této bakalářské práce. 

 

Jelikož se věnuji kameře a skladbě obrazu nejen v rámci studia, ale i ve svém 

volném čase, je pro mne nárůst využívání efektové kamery ve zpravodajství velmi 

zajímavým tématem, jež si pro svoje inovativní postupy zaslouží pozornost. Efektová 

kamera nabízí pohled na událost ze zcela neobvyklého úhlu, často rozšiřující kontext 

reportovaného tématu do souvislostí, jež by jinak divákovi zpravodajství nikdy nemohlo 

nabídnout. Záběry, které ukazují, jak by událost mohla vidět jedna z osob, jíž se děj 

bezprostředně týká, nebo jak by tuto událost mohl vidět sám divák, kdyby na místě byl, 

nepochybně zvyšují diváckou atraktivitu televizního zpravodajství. Pohled horolezce, 

který zdolává příkrou skalní stěnu či akrobatické kousky malého letadla sledované z 

kraje jeho křídla dovedou reportáž okořenit a učinit mnohem zajímavější.  

 

Ne vždy ovšem musí použití efektové kamery v reportáži znamenat přínos. 

Zejména v oblasti etických hranic a legislativy je tato oblast velmi novou a mnohá 

pravidla se stále ještě rodí. Problémy a otázky vzrůstají hlavně ohledně použití 

takzvaných dronů, tedy malých na dálku řízených létajících strojů. Do zpravodajství 

mohou pořídit zcela nenahraditelné záběry, ale zároveň jsou skvělým nástrojem pro 

narušování soukromí a pronikání na místa, jež byla dosud novinářům zapovězena. 

Ačkoliv se mnohé země snaží tento problém řešit, prodej a technologie jsou stále 

rychlejší, než legislativní procesy.  

 

Tato práce nemůže zcela pojmout a popsat jevy související s pronikáním prvků 

efektové kamery do zpravodajství, ale jejím cílem je alespoň seznámit případné čtenáře 

se základními fakty týkajícími se dané problematiky, poukázat na způsoby, jakými lze 
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efektovou kameru využít a představit nejčastěji používanou techniku, jakou je těchto 

záběrů dosaženo. Zároveň se text snaží přiblížit výhody a nevýhody užívání efektové 

kamery. Velká pozornost je věnována již zmíněné etické a právní rovině. Popsány jsou i 

vybrané zajímavé případy z obsahové analýzy
1
 vysílání zpravodajských a 

publicistických pořadů ČT1 a TV Nova ve 4. čtvrtletí roku 2014, na nichž lze dobře 

ilustrovat všechna možná uplatnění efektové kamery. Výzkum k této práci zahrnoval i 

rozhovor s kameramanem Petrem Marešem, který se efektovou kamerou dlouhodobě 

zabývá. Také jeho poznatky jsou v práci uvedeny. Oproti předložené tezi bakalářské 

práce naopak chybí kapitola věnovaná skryté kameře. Skrytá kamera je tématem 

několikrát zpracovávaným v bakalářských i diplomových pracích na Fakultě sociálních 

věd a tento text by její využití a problémy s ní spojené nedokázal vzhledem k 

omezenému prostoru v rámci práce dostatečně komplexně pojmout.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. 2010. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 293 s. ISBN 978-807-3676-834. 
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1. Efektová kamera 

Efektová kamera je ve zpravodajství relativně novým pojmem. Její užití a 

uplatnění se rozrůstá hlavně s rozvojem moderních technologií, zmenšováním 

snímacího vybavení a rozmanitým množstvím různých typů kamer určených k 

zaznamenávání konkrétních situací. Podíl má i neustále klesající cena a dostupnost 

tohoto vybavení. Protože jde tedy o nepříliš popsaný jev televizního zpravodajství, 

pokusím se jej v následující kapitole charakterizovat z pohledu obrazové teorie a toho, 

jakým způsobem její postupy zapadají do konvenční filmové a televizní produkce. 

Protože efektová kamera zabírá celkem široké množství různých typů záběrů a techniky 

dosažení těchto záběrů jsou často velmi odlišné, je efektovou kameru obtížné 

charakterizovat samostatně do jedné ze tří základních skupin záběrů, tak jak je 

rozeznává Roy Thompson ve své knize Grammar of the Shot
2
, tedy objektivní, 

subjektivní nebo takzvané point-of view záběry.  To je důležité nejen z teoretického 

hlediska pro hlubší pochopení podstaty efektové kamery, ale tak z pozice objektivity 

zpravodajského vysílání a míry, s jakou efektové záběry ovlivňují jeho podobu a 

vyznění. Proto pro další účely práce pokládám za důležité charakterizovat na 

následujících stránkách tyto tři základní kinematografické obrazové prvky. 

Prostřednictvím nich totiž lze lépe popsat a rozdělit konkrétní případy využití efektové 

kamery v tuzemském zpravodajství.  

 

 

1.1 Objektivní kamera 

Objektivní kamera je nejznámější a nejsnáze rozpoznatelný obrazový prvek ve 

zmíněné skupině. Je charakteristická zejména svým postavením a zarámováním záběru 

tak, že divák vidí události odehrávající se před kamerou z kraje scény. Kamera se jeví 

jako nezávislý pozorovatel, který stojí stranou od účastníků dění, nijak s nimi 

nekomunikuje, účastníci dění naopak nijak nereagují na kameru a nejsou s ní v žádném 

přímém vztahu a kontaktu. Pro svoje umístění mimo scénu, ideálně tak, aby z její pozice 

bylo dobře vidět na veškeré dění, se této kameře někdy přezdívá také úhel pohledu 

                                                                                                                                               
 
2
 Thompson 1998, s. 19 
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diváků
3
, a to právě kvůli tomu, že nezobrazuje události z pohledu žádného z účastníků 

scény. Lze tedy konstatovat, že úhly objektivní kamery jsou považovány za neosobní.  

 

Samotný význam slova objektivní je ale v tomto případě podle mnohých 

filmových a televizních tvůrců a teoretiků nepřesný. Na to, jak moc je záběr objektivní a 

lze-li vůbec něčeho takového dosáhnout, existují mezi odborníky různé názory. Podle 

fotografky a novinářky Lisy Berglundové nelze žádný záběr považovat za zcela 

objektivní. „Žádný záběr nemůže být zcela objektivní, protože od něj nelze úplně oddělit 

zkušenosti a vkus jeho tvůrce.“
4
 Berglundová argumentuje, že kameramani 

zaznamenávají záběry na základě svých preferencí, které mají vliv na kompozici i 

výsledný záběr. Preference podle ní činí každý záběr nebo sekvenci v rámci vytváření 

filmového či informativního obsahu unikátní. Berglundová přirovnává objektivní 

kameru k literárnímu popisu z pohledu třetí osoby. I to je ale ne zcela objektivní, 

protože kamera nemůže být vševidoucím vypravěčem. Vliv na objektivitu záběru má i 

kompozice, úhel kamery, výběr objektivu a nasvícení záběru. Protože tyto proměnné 

jsou volbou kameramana, nemůže být žádný záběr zcela zbaven jeho vlivu. 

Berglundová přirovnává situaci k přehlídce, kterou fotí dva fotografové. I když se 

budou oba snažit zachytit tu samou událost, do redakce přinesou dvě značně odlišné 

kolekce obrázků. Zejména kompozice snímků a zvolené vyfotografované momenty se 

budou lišit. Přesto Berglundová trvá na tom, že ani jedna z kolekcí snímků nemusí nutně 

být méně objektivní než druhá. Obě kolekce by nicméně měly popisovat pravdu. 

 

Podobný pohled má také anglický žurnalista a profesor na univerzitě v Cardiffu, 

John Hartley. Ten doplňuje, že kameru musí na dané místo vždy někdo postavit a 

rozhodnout, co přesně bude snímat. Hartley pro objektivní záběry z výše zmíněných 

důvodů zavádí pojem neutrální záběr.
5
 Tedy takový, který nepopisuje situaci z pohledu 

žádné osoby přímo účastnící se právě probíhající události, ale z pohledu nepřítomného 

diváka. Hartley dodává: „Tak jako ve fikci, ani ve zpravodajství není žádný jeden úhel 

pohledu, který by byl vševidoucí a ze kterého by vše dávalo smysl. Žádná z osob v rámci 

zpravodajství (hlasatel, redaktor, reportér apod.) a ani žádná ze zobrazovaných osob, 

jejichž tvář či hlas se ve zprávě objevují, nejsou v pozici, aby mohly vidět vše.“ 

                                                 
3
 Mascelli 1973, s. 13 

4
 Underwood 2007, s. 147 

5
 Hartley 1992, s. 77 
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1.2 Subjektivní kamera 

Subjektivní snímání, někdy známé i pod německým názvem Ich Kamera
6
, je 

z pohledu tématu této bakalářské práce mnohem zajímavější a důležitější, protože 

některé záběry pořízené prostřednictvím efektové kamery spadají právě do této 

kategorie. Proto se jejími zákonitostmi budeme zaobírat o něco podrobněji. Subjektivní 

kamerou se rozumí takový záběr, který je natáčen z pohledu konkrétní osoby. Divák je 

v takovém případě umístěn v ději, jako by se ho účastnil on sám, nebo si kamera vymění 

místo s jednou z osob objevujících se na obrazovce a divák pak zobrazované události 

sleduje skrz oči této postavy. Subjektovou kamerou se rozumí i případ, kdy se některá 

z osob na obrazovce podívá přímo do objektivu kamery, čímž akceptuje kameru (a tedy 

i osobu v podobě diváka) a naváže s divákem vizuální kontakt. Jako příklad subjektivní 

kamery se dá považovat i záběr hlasatele zpráv, který předčítá zprávy divákům během 

vysílání zpravodajské relace. Očním kontaktem vzniká osobnější pouto mezi hlasatelem 

a divákem, protože si oba koukají přímo do očí. Podobný princip očního kontaktu 

využívá i osoba v reklamě, aby upoutala více pozornosti diváka. Hlasatel nebo vypravěč 

dokumentárního snímku zase může vstoupit do scény a obrátit se k divákům, zatímco se 

událost za ním pořád odehrává. Efektová kamera ale bývá aktivnějším účastníkem děje. 

Divákovi tak může zprostředkovávat například netradiční pohled na událost kamerou 

zabudovanou v helmě policisty ze zásahové jednotky nebo vrcholového sportovce. 

 

Subjektivní kamera je samozřejmě mnohem častěji využita při natáčení fikčního 

materiálu, tedy filmů a hraných televizních pořadů. Kameru je možné spustit z výšky 

proti zemi a ukázat, co by viděl padající člověk. Se zvyšujícími se technologickými 

možnostmi může režisér kameru vložit do fotbalového míče a ukázat divákům výkop 

z jeho perspektivy. Kamera může sedět v letadle na místě pilota během přistávání nebo 

během akční honičky skákat po střechách historických domů, anebo se jen procházet 

parkem. Ve všech případech se ale musí chovat tak, jako by byla osobou ve scéně. 

Vidíme tedy ruce postavy, pokud se na ně podívá, při průchodu kolem zrcadla by zase 

divák měl vidět odraz postavy. To přináší filmařům během používání subjektivní 

kamery řadu starostí a pravidel, které musí při natáčení používat a řešit. Jak již bylo 

uvedeno výše, ostatní osoby v záběru musí na subjektivní kameru, která zastupuje jednu 

z postav, reagovat tak, jako by touto postavou byla a dívat se do objektivu. Takové 

                                                 
6
 Prokop 1999, s. 29 
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momenty však mohou působit rušivě na diváka. Výsledný záběr může vypadat, jako by 

si postavy ve scéně náhle uvědomily, že mezi nimi stojí kamera a tím se snížila 

autentičnost celého snímaného momentu. Přesto filmoví tvůrci se subjektivní kamerou 

experimentují už od počátků kinematografie. Příkladem toho je americký noirový film 

Lady in the Lake režiséra Roberta Montgomeryho z roku 1947, v němž subjektivní 

kamera téměř po celou dobu snímku zastupuje jednu z hlavní postav, detektiva 

Marlowa. Jeho tvář tak divák mohl vidět pouze v momentech, kdy se Marlowe díval do 

zrcadla, nebo z okna. Ukázalo se však, že tento způsob snímání může po čase diváky 

unavit. „I když se z kamery stal účastník děje místo jeho pouhého popisovatele, 

Montgomery nedokázal využít plného potenciálu této filmové techniky. Po několika 

minutách sledování ruky natahující se ke klice nebo zapalující si cigaretu, nebo 

pozorování dveří jak se k vám blíží, až skoro projdou filmovým plátnem, tato novinka 

začne nudit.“
7
 Podobný názor na tento princip má i kameraman Joseph Mascelli, ten 

tvrdí, že technika subjektivní postavy použitá po celou délku filmu většinou vyústí 

v nezáživnou podívanou, protože tím dochází k eliminaci tváře této postavy. Divák je 

pak ochuzen o její reakce během dialogu s ostatními, nebo při nějaké akci. To může 

působit dráždivě, protože vidí pouze polovinu interakce mezi osobami.
8
 Protože dochází 

k nahrazení postavy kamerou, musí být simulován její pohyb, chůze, rozhlížení, 

konverzování a podobně. Výsledkem tohoto nepřetržitého způsobu natáčení je velké 

množství zbytečných záběrů mezi důležitými událostmi. Ty často nemohou být 

vystřiženy, protože by se tím narušila kontinuita filmu. Ačkoliv tedy subjektivní kamera 

může být zpočátku zajímavým zpestřením, časem se stává nezáživnou.  

 

V rámci televizního zpravodajství a užití efektové kamery se výše popsané 

principy vesměs dodržují. Kvůli vysokému důrazu na objektivitu a autentičnost však 

například při záběrech u zrcadla vidí divák s tváří osoby i kameru. Typickým příkladem 

tohoto jsou efektové záběry pořízené z kamery připevněné na helmě policisty zásahové 

jednotky při zatýkání nebezpečného pachatele. Kamera působí, jako by snímala to, co 

policista vidí, jako by divák sám policistou byl. Vidíme, jak drží zbraň, jak otvírá dveře 

a rozhlíží se místností po možných podezřelých. Akci tak divák sleduje policistovýma 

očima. Podobný princip se využívá i při reportážích z prostředí motoristických sportů 

                                                 
7
 Lady in the Lake. The New York Times [online]. 24. 1. 1947. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/movie/review?res=9C04E3DE123EEE3BBC4C51DFB766838C659EDE 
8
 Mascelli 1973,  s. 17 

http://www.nytimes.com/movie/review?res=9C04E3DE123EEE3BBC4C51DFB766838C659EDE
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nebo hokeje, kde Česká televize v posledním ročníku Tipsport Extraligy umístila malé 

GoPro kamery na helmy rozhodčích a získávala tak efektové subjektivní záběry přímo 

z ledu.  

 

 

1.3 Point-of-view kamera 

Point-of-view kamera (zkráceně také POV), nebo-li kamera úhlu pohledu 

v českém překladu, je v rámci natáčení efektovou kamerou používána ze tří 

popisovaných způsobů natáčení nejčastěji. Takový záběr zaznamenává událost 

z určitého úhlu pohledu, nejčastěji jejího konkrétního účastníka, nebo předmětu, který 

se události účastní, ale zároveň se kamera tímto účastníkem či objektem nestává. 

Machelli považuje point-of-view za úhel objektivní, ale protože se tak blízko přibližuje 

subjektivnímu snímání, je podle něj vhodné vytvořit zcela samostatnou kategorii. Point-

of-view popisuje jako záběr, který je tak blízko subjektivnímu záběru, jak si jen 

objektivní záběr může dovolit a přesto zůstat objektivním.
9
 Kamera je umístěna po 

straně osoby či objektu, z jejíhož pohledu je událost zaznamenána. Divák má pak pocit, 

že stojí těsně vedle této postavy nebo objektu, ale nesleduje událost skrz jeho oči. 

Kamera proto zůstává objektivní, protože je neviděným pozorovatelem a neúčastní se 

přímo znázorňované události. Postava, která se dívá na osobu, jejíž úhel pohledu 

kamera snímá, se tak na rozdíl od subjektivního záběru nedívá přímo do objektivu, ale 

lehce mimo něj. 

 

Point-of-view záběry se zpravidla používají v případech, kdy je cílem tvůrce 

vizuálního obsahu více vtáhnout diváka do zobrazované události. Divák totiž jakoby 

vkročí do scény a sleduje událost z její bezprostřední blízkosti. Tato metoda působí na 

diváka mnohem intimněji, než klasické objektivní záběry a utužuje tak jeho zájem o děj.  

 

V televizním zpravodajství ale i ve filmové či seriálové produkci je nejčastějším 

point-of-view záběrem takzvaný záběr přes rameno, kdy kamera stojí za jedním 

z účastníků děje a divák vidí část jeho hlavy, popřípadě rameno u strany obrazu a zbytek 

plochy vyplňuje objekt nebo osoba, na kterou se tento účastník děje dívá. Tuto metodu 

často televizní redaktoři využívají při natáčení rozhovorů a investigativních reportáží, 
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ale nejedná se o efektovou kameru. Takovými efektovými záběry jsou naopak případy, 

kdy kameraman namontuje kameru na kapotu auta, nebo do jeho interiéru. Efektovou 

kamerou je i záběr z úhlu pohledu curlingového kamene při reportáži o nové curlingové 

dráze nebo úhel pohledu z ptačí perspektivy dosažený pomocí dronů.  Ve všech 

popsaných případech nicméně platí, že kamera se nechová jako objekt, jehož úhel 

pohledu nám zprostředkovává a tímto objektem není. 

 

 

2. Kamery do extrémních podmínek 

Jedním z nejčastějších prostředků k získávání efektových záběrů pro televizní 

zpravodajství jsou kamery do extrémních podmínek, jinak známé také jako outdoorové 

kamery (v angličtině se můžeme setkat s pojmy extreme action camera či action 

camcoder). Ty jsou navržené tak, aby jimi bylo možné snímat obrazový materiál i 

z míst, kam klasickou televizní kameru nelze jednoduše umístit, ať už je to kvůli 

nedostatečnému prostoru nebo nepříznivým podmínkám v průběhu natáčení. Jejich 

technologický rozvoj v posledních letech umožnil pořizovat videozáznam v dnes již 

standartním kvalitním full HD rozlišení 1920x1080 obrazových bodů za poměrně 

přijatelnou cenu. Některé kamery zvládnou pořídit i obraz v takzvané 4K kvalitě, což je 

obvykle 3840x2160 obrazových bodů. Tento formát je dnes běžný například u 

profesionálních kamer určených k natáčení hollywoodských velkofilmů.  

 

Díky tomu jsou tyto kamery dostupné jak pro zpravodajské štáby, tak pro 

amatérské filmaře či sportovce, kteří jejich výhod využívají při pořizování záznamů 

svých sportovních výkonů. Mezi hlavní výhody kamer do extrémních podmínek se řadí 

jejich velikost a skladnost, jsou snadno přenosné, lehké a přitom často bezpečně uložené 

v odolné schránce. Odolají díky tomu vodě, prachu, otřesům i nárazům. Dají se také 

přimontovat na velkou většinu různých povrchů. Můžeme se tak setkat s kamerami na 

jezdeckých helmách, kapotách aut, snowboardech, skateboardech, jízdních kolech a 

všech dalších myslitelných plochách. Kamery jsou zpravidla vybavené širokoúhlými 

objektivy (wide-angle lens) s ohniskovou vzdáleností 15 až 20 mm, díky čemuž kamera 

zabere zorné pole 150 až 170 stupňů. V některých případech jsou outdoorové kamery 

                                                                                                                                               
9
 Mascelli 1973,  s. 19 
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dokonce vybaveny velmi širokými objektivy, takzvaným rybím okem (fish-eye lens), 

díky čemuž zaznamenávají velkou část okolí kamery, byť obzvláště u objektivu rybí 

oko dochází k částečné deformaci obrazu vlivem extrémně širokého úhlu snímání (tzv. 

soudkování). Kamery zpravidla pořizují záznam ve formátu Mpeg4 a používají kodek 

h.264. 

 

 

2.1 Modely a typy kamer do extrémních podmínek 

Druhů kamer do extrémních podmínek existuje celá řada. Speciální typy těchto 

kamer jsou navrhovány pro potápěče, jiné kamery používají jezdci motokrosových 

závodů, o něco odlišnější modely pak využije špičkový horolezec a jiný model využije 

kameraman běžného televizního zpravodajství, aby docílil záběru z těžko přístupného, 

ale jinak bezpečného místa. 

 

Velikost a tvar jsou pro výběr správné kamery do konkrétních podmínek velmi 

důležité. Kameramani mohou během natáčení vybírat ze tří základních tvarů, který se 

odvíjí od toho, k jakému využití jsou určeny. Zařízení prvního typu se podobají 

klasickým fotoaparátům. Mají tedy široké, do obdélníku tvarované tělo s objektivem 

umístěným na přední straně a kontrolním monitorem zasazeným do zadní strany 

kamery. S tímto typem se můžeme setkat nejčastěji a vyrábí je i hlavní hráči na trhu, 

včetně nejznámější společnosti GoPro. Můžeme se ale setkat i s kamerami značek 

ActionPro nebo Isaw. Výhodou kamer tohoto tvaru bývají zpravidla malé rozměry, což 

se hodí při upevňování kamery na čelo, hruď nebo čelní sklo automobilu. Výborně se 

také využívají při snímání z ruky. Druhý typ kamer dle konstrukce tvoří zařízení, jež 

svým tvarem navazují na tradiční videokamery. Mají tedy užší čelo a delší podlouhlé 

tělo. Ty vyrábí firmy Sony, Drift nebo Garmin. Tyto kamery bývají oproti prvnímu typu 

svými rozměry větší. Jejich výhodou je ovšem jednoduché umístění na bok helmy, 

řídítka a palubní desku. Stejně jako první typ jsou ideální pro natáčení přímo z ruky. 

Třetí typ kamer se svou konstrukcí podobá kapesním svítilnám (takzvané bullet 

kamery). I tyto kamery se výborně hodí na bok helem a řídítka, oproti druhému typu 

však zpravidla postrádají kontrolní monitor, takže kameraman nemůže přímo na 

zařízení sledovat, co přesně natáčí a hůře se mu komponuje. Do třetí skupiny spadá 

například kamera Mio. 



   

 

11 

  

 

Možnost sledování natáčených záběrů ať už přímo během natáčení, nebo po 

skončení snímání, je také jedním z důležitých parametrů. Komponovat a kontrolovat 

záběr neumožní kameramanovi všechna zařízení. Některá z nich, zejména již zmíněné 

bullet kamery, nedisponují žádnou obrazovkou ani hledáčkem, takže přesně 

komponovat nelze. Protože se ale využívají většinou na helmy a jsou zamířeny stejným 

směrem jako obličej jejího nositele, kameru lze do jisté míry směrovat otáčením hlavy. 

Jiné přístroje monitor také zabudován nemají, ale dá se k nim připojit externí přímo 

z balení, nebo dokoupeného příslušenství. Do této skupiny patří všechny modely GoPro. 

Kamery bez zabudovaného monitoru navíc často umožňují pomocí mobilní aplikace 

dostupné pro operační systémy iOS a Android přenášet snímaný obraz na externí displej 

chytrého telefonu a tímto prostřednictvím i kameru ovládat. Zbytek přístrojů, zejména 

kamery tvarem podobné tradičním videokamerám, displeje ke kompozici a přehrávání 

záznamu mají. Kvůli miniaturním rozměrům zařízení však jejich úhlopříčka zpravidla 

nepřekračuje 5 centimetrů a jejich poměr stran odpovídá klasickému 4:3, takže 

širokoúhlý obraz v poměru stran 16:9 zobrazuje s černými pruhy nahoře a dole. Tyto 

displeje zároveň nejsou příliš čitelné na ostrém slunci.  

 

Důležitá je i schránka, v níž je kamera umístěna. Ačkoliv například vodotěsné 

kamery existují, dá se s nimi potopit pouze do hloubky několika málo metrů. Kamery do 

extrémních podmínek využívají speciální voděodolné schránky, které odolají velkému 

tlaku, díky čemuž se zařízení může bezpečně ponořit do mnohem větších hloubek. 

Modely pro rychlostní sportovce či horolezce musí vydržet i silné nárazy a pády.
10

 

Nevýhodou podobných pouzder ale je ztížené ovládání a špatný zvukový záznam, který 

pouzdro tlumí. Podle kameramana Petra Mareše zase některé modely (zejména kamer 

GoPro) mohou mít problém s voděodolným krytem dotykového displeje na kameře. 

Kryt je tvořen pouze nalepovací fólií a při špatném manipulování může dojít k zatékání. 

Proto doporučuje kameru ovládat pomocí tlačítek.
11

  

  

Zvláštní kategorií kamer do extrémních podmínek jsou pohyblivé kamery na 

dálkové ovládání, zejména takzvané bezpilotní létající drony. Jejich vlastnosti a 

                                                 
10

 Action Camera Review [online]. 2015. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://action-camcorders-

review.toptenreviews.com/ 
11

 Viz. Příloha č. 1: Rozhovor s Petrem Marešem 
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možnost užití v televizní žurnalistice jsou natolik zajímavou záležitostí, že si je 

podrobněji rozebereme ve zvláštní kapitole. Mezi kamery do extrémních podmínek se 

dále řadí i kamery zabudované do brýlí, například lyžařských, nebo takzvaných Google 

Glass. Zcela samostatnou kategorii tvoří dash kamery, tedy zařízení, která se připevňují 

na palubové desky automobilů či jejich čelních skel a snímají dění před vozidlem.  

 

Důležitým měřítkem pro výběr správné kamery nejen pro individuální osoby ale 

i pro profesionální televizní zpravodajství je rozlišení obrazu, které je kamera schopná 

nabídnout. Většina dnes používaných kamer do extrémních podmínek operuje, jak již 

bylo uvedeno, s průmyslově standartním full HD rozlišením 1920x1080 obrazových 

bodů. Některé starší modely využívají i klasické HD, tedy 1280x720 pixelů. Zatímco 

full HD je běžnou vysílací kvalitou zámořských televizních stanic a tento trend se 

postupně přenesl i do zemí západní Evropy, hlavní tuzemské stanice teprve postupně 

přecházejí na klasické HD. To platí i pro kanály zkoumané v rámci této bakalářské 

práce. TV Nova zavedla HD vysílání už od roku 2008 prostřednictvím digitálního 

satelitního vysílání.
12

 Česká televize, konkrétně vlajkový kanál ČT1, poprvé ve 

vysokém rozlišení vysílal 31. Srpna 2009 taktéž prostřednictvím digitálního satelitu. 

Například zpravodajská ČT24 ale ještě stále vysílá ve standartním rozlišení a přechod 

na HD se plánuje až od počátku roku 2016.
13

 I když ale české televize teprve přecházejí 

na vysílání ve vysokém rozlišení, občas se jim natáčet ve full HD nebo dokonce 4K 

vyplatí. Televize takové záběry zpravidla využívají pro self-promotion, kde grafici 

mohou obraz oříznout a různě upravit. Tím se sice rozlišení sníží, ale v případě, že 

původní video bylo pořízeno ve 4K, je výsledný produkt stále ve vysokém full HD 

rozlišení.
14

 

 

Jedním z neduhů kamer do extrémních podmínek je jejich omezená schopnost 

práce s objektivem. Většina má totiž nastavenou pouze jednu pevnou ohniskovou 

vzdálenost a nelze ji měnit, ani s objektivem transfokovat. Transfokace by sama o sobě 

byla komplikovaná, protože umístění kamery během natáčení často neumožňuje 

přítomnost kameramana v bezprostřední blízkosti. Částečným řešením tohoto problému 

                                                 
12

 Nova již od 1. října 2008 vysílá v HD kvalitě [online]. 2007. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://tv.nova.cz/clanek/novinky/nova-jiz-od-1-rijna-vysila-v-hd-kvalite.html 
13

 POLÁK, Lukáš. ČT 24 HD by mohla teoreticky odstartovat hned, brání tomu ale nevybavenost studií 

[online]. 19. 6. 2014. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/ct-24-hd-by-mohla-

teoreticky-odstartovat-hned-brani-tomu-ale-nevybavenost-studii/ 
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je využíti Wi-Fi spojení, které dnes již některá snímací zařízení mají, druhým je použít 

k natáčení kameru, která snímá ve velmi kvalitním rozlišení 4K. To je osminásobným 

ekvivalentem klasického HD rozlišení, takže lze během postprodukce obraz do značené 

míry oříznout a digitálně přiblížit pro close-up záběry, aniž by došlo k výrazné ztrátě 

kvality a ostrosti pro vysílání v televizním zpravodajství.  

 

Další parametr, který nalézá uplatnění v televizním zpravodajství, je maximální 

možný počet snímků za sekundu (frames per second, zkráceně fps), které je kamera 

schopna pořídit. Některé nejnovější modely současnosti zvládnou natáčet až 240 snímků 

za sekundu, takže lze pořízený materiál během postprodukce zpomalit na klasických 25 

snímků za sekundu tak, aby obraz působil plynule a zároveň detailně ve zpomaleném 

záběru ukázal divákovi děj, který jinak proběhl v řádu několika sekund.  

 

 

2.2 Kamery GoPro 

V současnosti asi nejznámější a nejpoužívanější technikou k pořízení efektových 

záběrů jsou kamery od společnosti GoPro. Ta ovládla trh s kamerami do extrémních 

podmínek do takových rozměrů, že se výraz GoPro stal synonymem pro tento typ 

kamer, i když lze koupit podobné výrobky i od mnoha dalších společností. Důvodem 

jejího úspěchu je jednak fakt, že se jí podařilo vyplnit prázdné místo na trhu, ale i velké 

množství dostupného příslušenství ke kamerám a kvalita výrobků. GoPro ke svým 

kamerám nabízí mnoho různých držáků a zařízení sloužících k uchycení zařízení na 

všechny možné povrchy, což je pro kameru do extrémních podmínek zcela klíčovým 

parametrem. „Existují i přísavky, třeba na auto. My jsme kameru dokonce používali i na 

letadlo, přísavkou jsme ji připevnili k ocasní směrovce, pro jistotu zajistili provázkem a 

GoPro vydrželo tři hodiny pevně přisáté. Používají je díky tomu i kluci od Redbullu. 

Nechybí ale ani různé kleště, čelovky či hrudní držáky. Může se k tomu přimontovat i 

displej, přídavné baterie a v telefonu se s aplikací na Androidu nebo iOS dá sledovat, co 

kamera natáčí,“
12

 doplňuje kameraman Petr Mareš, proč jsou tyto modely tak úspěšné.  

 

 Společnost založil v roce 2002 americký podnikatel Nick Woodman, kterého na 

nápad kamery určené do extrémních podmínek přivedl zájezd za surfováním v Austrálii. 

                                                                                                                                               
14

 Viz. Příloha č.1: Rozhovor s Petrem Marešem 
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Woodman zjistil, že nedokáže získat žádné kvalitní záběry ze svého surfování, protože 

kameru nebylo možné nijak jednoduše připevnit na surf, nebo alespoň dostat do jeho 

bezprostřední blízkosti, aniž by došlo k poškození techniky.
15

 První kameru s názvem 

HERO, uvedla společnost na trh v roce 2004. Tento model natáčel digitální video, ale 

dokázal zaznamenat pouze 10 sekund záběrů.
14

 GoPro poté během své zatím více než 

desetileté existence vytvořila celou řadu různých modelů. V následujících řádcích si 

stručně popíšeme zejména ty novější a modernější, které se běžně používají 

v novinářské praxi. 

 

 

2.2.1 Modelová řada HERO3 

V roce 2012 GoPro přišlo na trh se sérií kamer HERO3, z níž některé modely 

běžně používají i tuzemští audiovizuální nadšenci, sportovci a redaktoři televizního 

zpravodajství. Série HERO3 již umožňovala dálkové ovládání pomocí Wi-Fi a zvládala 

natáčení obrazu ve velmi vysoké kvalitě. Nejlepší model HERO3 Black dokázal díky 12 

megapixelovému senzoru snímat obraz ve vysokém 4K rozlišení s frekvencí 15 snímků 

za sekundu. Ve full HD rozlišení pak dovedl zaznamenat až 60 snímků za sekundu. 

V nižších rozlišeních už kamera nedokázala natáčet ve standardní frekvenci 25/30 

snímků za sekundu ale pouze ve vysokých frekvencích. Například ve WVGA formátu 

pořídila za sekundu snímků 240. Toto omezení nemělo technické důvody, ale bylo 

způsobeno rozhodnutím výrobce, který neočekával, že by uživatelé natáčeli s běžnou 

frekvencí v takto nízkém rozlišení.  

 

2.2.2 Modelová řada HERO3+ 

Další vylepšení přišlo pro uživatele GoPro kamer o rok později. V říjnu roku 

2013 uvolnila firma modely HERO3+ Black a HERO3+ Silver. Oproti starším 

modelům výrazně vzrostla kvalita obrazu za horších světelných podmínek a došlo také 

ke zdokonalení voděodolných schránek kamer. Z hlediska rozlišení obrazu zvládl model 

Black natáčet v ultra vysokém rozlišení 4K ve frekvenci 15 snímků za sekundu, další 

                                                 
15

 MAC, Ryan. The Mad Billionaire Behind GoPro: The World's Hottest Camera Company [online]. 4. 3. 
2013.  [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2013/03/04/the-mad-
billionaire-behind-gopro-the-worlds-hottest-camera-company/ 
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módy s vysokým rozlišením umožňovaly 48 snímků za sekundu při formátu 1440p a 60 

snímků za sekundu při využívání klasického full HD rozlišení. V nižších rozlišeních 

stejně jako u jejích předchůdců není kamera schopna pořizovat video v s klasickou 

frekvencí 25 snímků za sekundu pro totožné důvody. Opačně je tomu u modelu Silver, 

který standardní počet snímků za sekundu podporuje u všech dostupných formátů, ale 

neumožňuje pořizovat záběry v maximálním rozlišení 4K. Má také zhruba o polovinu 

delší výdrž baterie oproti verzi Black, ačkoliv oba modely používají stejný typ 

akumulátoru. Důvodem pro delší výdrž je právě rozdíl v možnosti používání 

standardního počtu snímků za sekundu i u méně detailních rozlišení a také možnost 

deaktivovat některé dílčí funkce, například Wi-Fi, nebo připojení k chytrým mobilním 

telefonům přes Bluetooth.  

 

 

2.2.3 Modelová řada HERO4 

Aktuálně nejmodernějšími produkty společnosti GoPro, které mohou reportéři 

používat, jsou kamery z modelové řady HERO4. Tu firma oznámila v září roku 2014. I 

tentokrát zahrnovala vylepšení verze modelů Black a Silver. Na trh byl též uveden 

jednoduchý model HERO pro méně náročné zákazníky s omezeným rozpočtem. Nové 

modely stále používají 12 megapixelový CMOS snímač, zdokonalen ale byl procesor u 

modelu HERO4 Black, který podle společnosti GoPro pracuje dvojnásobnou rychlostí 

oproti sériové řadě HERO3+. Díky tomu může nová edice zdvojnásobit maximální 

množství snímků za sekundu u všech nastavitelných rozlišení. Jednalo se tak o první 

modelovou řadu GoPro, která dokázala natáčet obraz v rozlišení 4K ve standardní 

snímací frekvenci 25 snímků za sekundu.
16

 Model Silver je pak v podstatě upravená 

verze Black. Kameře oproti ní nechybí mikrofon a jedná se zároveň o první zařízení 

společnosti GoPro s dotykovým displejem, vlastník ale může kameru ovládat i pomocí 

Wi-Fi a Bluetooth. Dostupné formáty videa odpovídají těm u modelu HERO3+ Black. 

Podle společnosti GoPro zvládnou kamery zaznamenat kvalitnější obraz v horších 

světelných podmínkách oproti svým předchůdcům. V současnosti se tyto modely 

prodávají na českém trhu v ceně zhruba 15 tisíc Kč za model HERO4 Black a 13,5 tisíc 

Kč za model Silver. Nejlevněji je možné pořídit základní model GoPro HERO, ten na 

                                                 
16

 GoPro HERO3+ Black Edition - The most advanced GoPro yet [online]. 2014. [cit. 2015-05-14]. 

Dostupné z: http://shop.gopro.com/EMEA/cameras/hero3plus-black-edition/CHDHX-302-EU.html 
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českém trhu může zájemce sehnat za zhruba 4 tisíce Kč. Modely HERO4 jsou zatím 

nejspolehlivější, ale snaha umístit do malého zařízení co nejvíce techniky paradoxně 

činí tuto kameru do extrémních podmínek náchylnější k poškození. Uživatelé si stěžují 

zejména na problém s praskáním předního LCD displeje a jeho vytékání, které je 

způsobeno umístěním tlačítka na zapnutí přístroje v jeho bezprostřední blízkosti. Při 

silném stisknutí tohoto tlačítka může dojít k poškození displeje tlakem.
17

 

 

 

2.3 Kamery dalších značek 

2.3.1 Kamery Hama Activity-30 a Sony HDR-AS30V 

Poměrně známá zařízení společností Hama i Sony spadají do druhé kategorie. 

Jsou to tedy kamery, jež se svým tvarem inspirují u těch klasických větších. Rozdíl je 

hlavně v ceně. Zatímco model Hama stojí asi 4 tisíce korun, kamera od Sony téměř 10,5 

tisíce. Dražší stroj disponuje navíc spojením Wi-Fi a GPS, oproti levnější Hamě 

paradoxně postrádá monitor, má pouze malý displej na zobrazování nastavovaných 

hodnot. Uživatelé Sony však mohou obraz sledovat na tabletu, mobilu, nebo speciálním 

dálkovém ovladači, který lze ke kameře dokoupit. Model nabízí digitální stabilizaci 

obrazu, která ořeže zorný úhel na 120 stupňů, ale obraz díky tomu zůstává i při otřesech 

poměrně klidný. Kamera zvládá ve full HD rozlišení pořídit až 60 snímků za sekundu. 

Speciální pouzdro, do kterého je zařízení možné umístit, zvládne ponor až do hloubky 

pěti metrů a díky speciální membráně umožňuje zaznamenávat zvuk i pod vodou. Hama 

Activity-30 dokáže natáčet ve Full HD rozlišení jen 30 snímků za sekundu, což se 

negativně projevuje občasným klepáním obrazu. K Hamě má kameraman v balení i 

příslušenství v podobě samolepících úchytů a pásky na helmu. Dokoupit pak lze různé 

držáky na kolo či palubní desku a též externí mikrofon. 

 

 

2.3.2 Mio MiVue M350 

Zařízení společnosti Mio je reprezentantem již zmiňovaných bullet kamer, tedy 

ty, jež se tvarem inspirují u klasických svítilen. To kameru předurčuje zejména 
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 Viz. Příloha č.1: Rozhovor s Petrem Marešem 
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k uchycení na palubních deskách aut, řídítkách motocyklů a kol, ale i například rámech 

rogal či helmách. MiVue M350 také zvládne odolat až třímetrové hloubce pod vodou a 

disponuje dokonce voděodolným adaptérem. Kvůli tomu má však trvale zabudovaný 

akumulátor, na jehož jedno nabití kamera vydrží natáčet maximálně jednu hodinu, což 

může být někdy nevýhodou. Chybí samozřejmě kontrolní displej a celá kamera se 

ovládá za pomoci pouhých dvou tlačítek pro zapnutí/spoušť a nastavení rozlišení videa. 

To stroj zvládá maximálně v počtu 1920x1080 obrazových bodů při 30 snímcích za 

sekundu. Další nastavení může kameraman provést pouze skrz počítač. Volit může mezi 

třemi stupni komprese, několika přednastavenými vyvážení bílé či korigovat ostrost a 

sytost barev. Protože ale přístroj není vybavený Wi-Fi, nelze tyto hodnoty bez připojení 

k počítači měnit. Cena kamery se na českém trhu pohybuje kolem 6 tisíc korun.
18

 

 

 

3. Drony a jejich využití ve zpravodajství 

Záběry z ptačí perspektivy vždy byly a jsou jedním z největších lákadel pro 

televizní diváky. V průběhu desetiletí tohoto zajímavého úhlu dosahovali televizní štáby 

pomocí vrtulníků. Ačkoliv vrtulník není svazován dopravní situací na povrchu, je rychlý 

a z výšky lze pomocí moderních gyroskopů natočit vysoce kvalitní, přehledné záběry 

události i s profesionální televizní kamerou, skrývá provoz vrtulníků řadu nevýhod, 

kvůli kterým si je mohou dovolit jen ty největší televizní redakce. V prvé řadě jde o 

finanční náročnost celého natáčení. Hodina letu vrtulníku mnohdy stojí i statisíce korun 

a stroje často ve vzduchu zaznamenávají déle trvající děje, ať už se jedná o masové 

demonstrace, přírodní katastrofy či pronásledování ujíždějících automobilů policisty. 

Dalším velkým nedostatkem vrtulníků je jejich složitá technická údržba a nutnost 

velkého zázemí pro umístění těchto strojů, kde musí být nepřetržitě připraveny na akci. 

V neposlední řadě samozřejmě vrtulník vyžaduje několikačlennou posádku a i přes 

svoje zjevné výhody často nemůže pro svoji velikost a často i z bezpečnostních důvodů 

operovat v některých situacích dostatečně blízko k probíhajícím událostem. Drony jsou 

proto velmi efektivním řešením všech výše popsaných problémů.  
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 DĚD, Jiří. 2014. Udatná jedenáctka: Outdoorové videokamery. 22(5): 62-72. ISSN 1210-7026. 



   

 

18 

  

Dron, v angličtině též Unmanned Aerial Vehicle (UAV), neboli bezpilotní 

létající stroj, je zpravidla relativně malé létající zařízení ovládané prostřednictvím rádia 

či jiným způsobem ze země. Protože je na dálku ovládán pilotem, můžeme se setkat i 

s názvem dálkově řízené letadlo. Podle pilota dronů Petra Lňěničky fakt, že pro tato 

létající zařízení používáme několik různých názvů, ilustruje, že se jedná o velmi mladý 

obor.
19

 Existuje mnoho různých typů dronů k široké škále odlišných účelů. Drony 

mohou být a také jsou používány armádami k výzvědným letům nad cizím územím či 

přímo raketovým útokům na konkrétní cíle. Samotné slovo dron pak pochází 

z anglického drone, výrazu pro včelího trubce a odkazuje k celé škále strojů schopných 

létat vzduchem bez pilota. Spadají sem věci s klasickými křídly, helikoptéry s různým 

počtem motorů. Některé drony jsou veliké jen pár centimetrů, jiné dosahují rozpětí 

křídel až 40 metrů. Nedávno dokonce američtí vědci ze společnosti Aerovironment 

vytvořili dron v podobě kolibříka, který si ostatní ptáci spletli se živým.
20

 Za drony se 

naopak nepovažují naváděné rakety, protože se u nich nepředpokládá opětovný návrat 

na mateřskou základnu. V rámci udržování veřejného pořádku je využívají policejní 

oddíly, jiné drony zase slouží k mapování zemědělské a průmyslové produkce či 

vědeckým účelům. Pro novináře mají drony oproti vrtulníkům velkou řadu výhod. 

Jejich ceny se pohybují ve mnohem menších hladinách. Ty nejlevnější drony s kamerou 

lze dnes sehnat už za něco málo přes 1000 Kč (byť tyto modely jsou určeny spíše 

amatérům, nikoliv kameramanům), profesionální modely je pak možno na tuzemském 

trhu pořídit za cenu kolem 50 až 60 tisíc korun. V porovnání s cenou jedné letové 

hodiny vrtulníku je to znatelný rozdíl. Ačkoliv drony postrádají rychlost vrtulníku, 

bývají velice kompaktní. Většinu modelů je možné převážet v kufru auta či dodávky 

blízko místu využití a k jejich startu či přistání je potřeba pouze několik čtverečních 

metrů volného prostoru. Dron lze pak jednoduše dálkově ovládat ze země, takže redakce 

ušetří i za absenci posádky pilotovaného stroje. Dron je mnohem tišší než vrtulník, 

dokáže manévrovat v několikanásobně menších prostorách, vznášet se těsně nad zemí či 

vystoupat do výšky desítek metrů. Ačkoliv jeho užívání není zcela bez bezpečnostních 

rizik, která si podrobněji rozebereme v kapitolách týkajících se legálního rámce 

používání dronů a etiky, je toto bezpečnostní riziko pro samotné novináře, osoby, 
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kterých se filmovaná událost týká i náhodné kolemjdoucí výrazně nižší oproti užití 

pilotovaného stroje s posádkou na palubě.  

 

Doba délky letu dronu na jedno nabití se liší. Jednodušší modely, například DJI 

Phantom 1, zvládne s jednou baterií létat asi sedm minut. Novější model Phantom 2 

díky větším článkům až dvojnásobnou dobu. Rozdíl může způsobit i přídavné vybavení. 

Na některé drony je možné zavěsit další baterie a stroj pak vydrží létat i dvacet minut. 

Delší doba letu je však vykoupena zhoršením ostatních vlastností stroje. Dron je kvůli 

více bateriím těžší, má pomalejší akceleraci a špatně se s ním manévruje, takže piloti 

musí počítat se setrvačností. Dosah signálu u levnějších modelů bývá podle 

kameramana Petra Mareše zhruba 200 metrů. V takovém případě už ale pilot stejně dron 

prakticky nevidí a spojení přes Wi-Fi je tak slabé, že obraz na monitoru začíná postupně 

vypadávat. „Je dobré mít vždy vizuální kontakt s dronem, protože stát se může cokoliv. 

Může vypadnout přenos obrazu a pilot by pak letěl naslepo.“
21

 Nejčastěji se s drony létá 

do vzdálenosti kolem třiceti metrů, výš už je to kvůli možnému letovému provozu nad 

místem nebezpečné. Ve vyšších letových hladinách jsou také mnohem horší 

povětrnostní podmínky, takže záběry mohou být u slabších dronů rozklepané.  

 

 

3.1 Historie dronů 

Snaha využívat na dálku řízené létající stroje k různým, zejména bojovým 

účelům, byla mezi leteckými inženýry patrná už na přelomu 19. a 20. století. Zpočátku 

se spíše než o drony jednalo o dálkově naváděné rakety, u nichž se ale nepočítalo 

s opětovným návratem na základnu. V roce 1909 začal americký vynálezce Elmer 

Sperry vytvářet soustavu gyroskopů, která by umožňovala stabilizovat let dronu. 

Ovládání pomocí rádia pak zajišťovala Western Electric Company. Obě tyto 

technologie nakonec zformovaly základ pro dalších 80 let bezpilotního leteckého 

inženýrství.
22

 První let výsledného dronu se uskutečnil v prosinci roku 1917. Výzkum 

pokračoval i v meziválečném období snahami o tvorbu takového stroje, jež by dokázal 

přeletět z jedné vojenské základny na druhou, ale bez větších úspěchů. V Německu 

mezitím vynálezce Firtz Gosslau položil se svým strojem FZFG-43 základy budoucí 
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V1. Za války posléze spojenci i nacisté používali různé typy na dálku řízených létajících 

strojů ať už k útokům na nepřítele, nebo trénování vlastních protileteckých jednotek. 

 

Obrat s používáním dronů k pořizování obrázků nebo dokonce videa a tedy 

přiblížení k současnému využití novináři, přišel až v období studené války. V polovině 

padesátých let začala americká armáda modifikovat drony tak, aby na své palubě mohly 

nést malý fotoaparát a provádět výzvědné lety. Výsledkem této snahy byl průzkumný 

dron SD-1. Startoval pomocí rakety a ve vzduchu vydržel 30 minut. Pozemní operátor 

ho poté navedl zpět na základnu, kde přistál pomocí padáku. Americká armáda jich po 

úspěšných testech nechala vyrobit téměř patnáct set.
23

 Problémem ale bylo zdlouhavé 

zpracovávání získaného materiálu. Vyvolávání snímků často trvalo tak dlouho, že se 

reálná situace na bojišti mezitím změnila. Řešení pomocí televizních kamer v této době 

stále ještě nebylo realizovatelné, zejména kvůli jejich velikosti a váze.
24

 Obrat nastal až 

v květnu 1960, kdy Sověti sestřelili americký výzvědný letoun U-2.
9
 Američané posléze 

začali vyrábět výzvědná bezpilotní letadla Firebee a Lighting Bug, která se osvědčila 

jak ve válce ve Vietnamu, tak při výzvědných letech nad Kubou během kubánské 

krize.
25

  

 

Skutečný obrat ovšem nastal až v letech sedmdesátých. Americké letectvo 

začalo do bezpilotních programů mohutně investovat, což vedlo k produkci nových 

modelů. Ty byly oproti svým předchůdcům výrazně větší a dokázaly je nahradit jak 

v oblasti doletu tak výzvědných možností. Výraznou změnou pro budoucí oblast 

bezpilotního televizního zpravodajství byl prototyp dronu Praeire, který dokázal na své 

palubě nést televizní kameru.
10

 Během let osmdesátých a devadesátých pak došlo 

k vývoji moderních dronů Predator a Reaper, které Američané později nasadili ve válce 

v Jugoslávii a po teroristických útocích z 11. Září 2001. Ty už zcela běžně využívají 

přenosu aktuálního obrazu přes satelitní spojení a využívají i navigace pomocí GPS. Pro 

širokou veřejnost nakonec zpopularizoval užití dronů americký výrobce chytrých 

mobilních telefonů Apple, který od roku 2010 nabízí ve svých prodejnách dvěma 
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kamerami opatřené quadrokoptéry francouzské firmy Parrot, jež se dají ovládat pomocí 

speciální mobilní aplikace z iPhonu nebo tabletu iPad a pořídit si je zde může každý.
26

 

 

3.2 Průnik dronů do televizní žurnalistiky 

3.2.1 Drony ve světové žurnalistice 

V televizní žurnalistice se bezpilotní létající stroje začaly objevovat ve větší míře 

na konci prvního desetiletí 21. století s příchodem relativně levných dronů na trh. 

Průkopnictví v oblasti drží zejména američtí novináři. V zámoří se pro užívání dronů 

v televizním zpravodajství zavedl pojem Drone journalism a jejich užívání novináři 

narostlo do takových rozměrů, že specializované předměty zabývající se tímto odvětvím 

vyučuje několik tamních vysokých škol. Významnými jsou z tohoto pohledu hlavně dvě 

zařízení. Prvním z nich je Lincoln’s College of Journalism and Mass Communications 

na univerzitě v Nebrasce, kde od roku 2011 funguje program takzvané Drone 

Journalism laboratoře. „V laboratoři studenti a zaměstnanci fakulty staví drony, 

používají je při práci a zkoumají etické, legální a regulační problémy, které při 

pilotování novinářských dronů mohou vzniknout.“
27

 Podle profesora Matta Waitea, 

který projekt na univerzitě v Nebrasce vede, mají v současnosti novináři potíže 

s pořizováním originálních, zajímavých záběrů za přijatelnou cenu a také je do značné 

míry omezena jejich schopnost dostat se do dostatečné blízkosti k událostem, o kterých 

chtějí referovat, ať už se jedná o přírodní katastrofy nebo například demonstrace hnutí 

Occupy Wall Street. Matt Waite zdůrazňuje, že technologie na dálku pilotovaných 

létajících zařízení už dávno přestává sloužit pouze naplňování armádních cílů, ale 

dostává se do bodu, kdy si takový dron může pořídit prakticky každý člověk za velmi 

malou cenu. Zároveň dochází ke zmenšování kamer umožňujících natáčet ve vysokém 

rozlišení a klesá jak jejich hmotnost, tak cena. Waite proto drony považuje za ideální 

prostředek pro žurnalistickou práci.
26

  

 

Druhým významným školním zařízením ve Spojených státech, které se 

problematice věnuje, je Univerzita v Missouri, kde v rámci oboru žurnalistiky vznikl 
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v roce 2013 Missourský program dronové žurnalistiky vedený Scottem Phamem a 

Matthewem Dickinsonem. Zdejší studenti se snaží přijít na to, jak inovativně a zajímavě 

používat drony při novinářské práci a přitom si zachovat zodpovědný přístup ke 

zpracovávání zpráv.
28

 Studenti si zde v rámci výuky zkouší drony pilotovat, učí se 

všechny etické a legální aspekty a ve skupinových úkolech zkoušejí drony kreativně 

využívat. Během kurzu by měli publikovat několik textů vycházejících z jejich práce 

s drony. Projekt se ale stejně jako ostatní podobné programy ve Spojených státech 

potýká s problémy týkajícími se nově zavedené legislativy, jež užívání dronů pro 

soukromé účely značně komplikuje. Studenti proto často mohou drony používat pouze 

uvnitř budov nebo v areálu školního zařízení. Právní aspekty užití bezpilotních letadel 

k novinářským účelům se bude podrobněji věnovat kapitola „Legální rámec používání 

dronů“.   

 

V praxi drony využívá většina velkých zámořských televizních stanic. Nejvíce 

v této oblasti pokročila zpravodajská CNN. Ta se na začátku roku 2015 dohodla 

s Federální leteckou správou, která je v USA regulátorem letecké dopravy, na 

experimentálním používání dronů. „Naším cílem je využívat vyspělá technologická 

zařízení a zjistit, jaké možnosti máme při produkci záběrů z dronů ve vysokém rozlišení 

videa,“ uvedl k dohodě viceprezident stanice David Vigilante.
29

 Rozhodnutí federální 

letecké správy mělo přispět k postupnému bezpečnému pronikání dronů do televizního 

zpravodajství a žurnalistiky. Záběry z dronů využívají i ostatní televizní stanice. CBS 

koncem roku 2014 využila dálkově řízeného dronu a přinesla divákům záběry 

ukrajinského města Pripjať, opuštěného po výbuchu reaktoru jaderné elektrárny 

Černobyl. Stanice Fox Sports zase používá drony pro obrazové pokrytí sportovních 

událostí. V praxi ale kvůli absenci povolení ze strany FAA stanice většinou nepořizují 

vlastní záběry pomocí dronů, ale pouze odvysílají záběry ze sekundárních zdrojů. 

V některých případech se redakce zdráhají odvysílat i tyto záběry, protože legálnost 

takového jednání zatím není zcela jasná.
30

 Kromě CNN ve Spojených státech s drony 
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experimentují i tištěná a internetová média. Povolení k jejich provozu v lednu získal 

například list The New York Times.
31

 

 

Ve Velké Británii už vlastní drony několik let používá stanice BBC. První 

reportáž využívající záběrů z bezpilotních létajících strojů odvysílala stanice 28. Října 

2013 v rámci materiálu o plánované výstavbě vysokorychlostní železnice napříč 

Spojeným královstvím.
32

 BBC k vysílání používá takzvanou hexakoptéru, tedy dron 

s šesti vrtulemi. Tento stroj je schopný vznášet se nízko nad zemí, dle potřeby vystoupat 

až do výšky 120 metrů a ve vzduchu na jedno nabití vydrží zhruba 40 minut.
33

 Ačkoliv 

je používání dronů i v Británii regulováno Úřadem civilního letectví, vytvořila BBC pro 

používání dronů v rámci zpravodajství ještě vlastní pravidla. Na jejich základě 

nepoužije zpravodajství žádný materiál od provozovatele dronů mimo stanici, který 

nemá povolení k takové činnosti od Úřadu civilního letectví. Všichni piloti zaměstnaní 

BBC také musí mít kvalifikaci k používání dronů. Ošetřeno je i samotné natáčení. Při 

pořizování záběrů do reportáží by měli být vždy přítomni na lokaci alespoň dva lidé, tak 

aby jeden mohl sledovat bezpečnost okolí, zatímco druhý pilotuje dron. Jasně stanovená 

mají zaměstnanci BBC i pravidla rozhodování o pohybu dronu. Redaktor může pilotovi 

před vzlétnutím vysvětlit, jak přesně by měl záběr z dronu podle jeho představ vypadat, 

ale v momentě, kdy je stroj ve vzduchu, přebírá kompletní velení nad jeho pohybem 

pilot.
34

 Možnost využívat drony ve zpravodajství zkoumá od jara roku 2014 i 

konkurenční stanice Sky News, i když je její program teprve na počátku. „Bezpečnost je 

pro nás nejdůležitější, takže projekt rozjíždíme velmi opatrně. Je to nový způsob jak 

získat efektové záběry, a tak proč nenabídnout divákům novou extra dimenzi 

zpravodajství?“ uvedl pro britský The Guardian Steve Bennedick, šéf nových 

technologií Sky News v únoru 2014.
35
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Drony našly uplatnění i na východě, od roku 2013 je pravidelně používá ruská 

televize RT, která je testuje během různých událostí a do budoucna plánuje jejich užití 

v řadě oblastí, jež umožňují užití dronů v souladu se zákony. RT tímto způsobem 

pokryla například demonstrace na Kyjevském náměstí Majdan v roce 2013 nebo 

protesty v Turecku ve stejném roce.
36

 

 

 

3.2.2 Drony v české žurnalistice 

V České republice zajišťují záběry pomocí dronů médiím specializované firmy, 

nebo soukromníci. Podle Petra Mareše jich může na našem území působit až několik 

desítek. Kvůli finanční náročnosti zakoupení techniky a získání potřebných povolení 

drtivá většina pilotů profesionálnějších dronů užívá své stroje je komerčním účelům. 

Najdou se ale i tací, kteří mají drony jako koníček a kameru využívají pouze jako 

ukazatel toho, kam dron právě letí.  

 

 

3.3 Typy dronů používaných v českém zpravodajství 

V českém televizním zpravodajství se tedy nejčastěji používají kvadrokoptéry a 

hexakoptéry. Jak napovídá jejich název, odlišuje je počet vrtulí. V prvním případě čtyři, 

ve druhém šest. Jinak je ale možné setkat se ve světě i například s octokoptérami. Počet 

vrtulí je zejména pro filmaře a žurnalisty velmi důležitým parametrem. Drony s větším 

počtem vrtulí bývají masivnější a vítr s nimi tolik nehází. To ovlivňuje celkovou 

stabilitu stroje ve vzduchu a tím i výsledné záběry. Na jejich stabilitě se podílí i typ 

gyroskopu, který kameru udržuje v požadované pozici. Větší počet vrtulí také stroji 

zaručuje větší tah a nosnost. Na hexakoptéry je možné připevnit lepší a větší kameru, 

než na kvadrokoptéry, kam se většinou připevňují modely od společnosti GoPro. 

Ačkoliv samozřejmě i ty produkují obraz až ve 4K rozlišení, jeho kvalita se nemůže 

rovnat kvalitě obrazu ve stejném rozlišení u větších, dražších kamer či zrcadlových 
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fotoaparátů, jež se dnes také k podobnému natáčení hojně využívají. Přesto GoPro 

většinou pro zpravodajské účely bohatě postačí. Pozor si kameramani musí dát pouze na 

soudkování, které je u GoPro kamer ve velmi širokých záběrech z výšky dost znatelné. 

Problém se ale dá vyřešit díky nastavení kamery, která umožňuje digitálním oříznutím 

zmenšit šířku záběru. Dron se zároveň může držet až o několik metrů dál od snímaného 

objektu a přitom je pořád blízko, čímž se zmenšuje riziko kolize. 

 

 

3.3.1 Drony v české žurnalistice 

V České republice zvolila podobnou cestu jako britská BBC Česká televize. 

Hexakoptéry začala využívat už během roku 2010 prostřednictvím externě najaté firmy. 

Zaplatit provoz dronu vyšel televizi mnohem levněji než pronájem klasického 

vrtulníku.
37

 Ke své obsluze potřebuje dvoučlennou posádku. Zatímco pilot ovládá 

samotný dron, další člověk, obvykle kameraman, má na starosti pohyb kamery, jejíž 

výstup vidí na monitoru u ovládacího zařízení. Kamera je umístěna vespod dronu a 

může se vertikálně i horizontálně otáčet. Dron navíc disponuje módem, ve kterém se 

dokáže zaměřit na specifický objekt, například osobu nebo auto a ten pak obrazově 

sledovat. „Získáme díky tomu naprosto unikátní záběry, navíc v lepší kvalitě než 

z vrtulníku – drony mají stabilizátory,“ uvedl k provozování dronů před časem vedoucí 

domácí redakce Lukáš Dolanský s tím, že televize bezpilotních letadel využila například 

při zprostředkování záběrů z otevírání Olympijského parku na Letné na jaře 2014 nebo 

během povodní či výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze v létě roku 2013.
38

   

 

 

3.3.2 Televize Nova 

Televize Nova v současnosti také žádným vlastním dronem nedisponuje. 

„Najímá si ale externí spolupracovníky, kteří s drony umí létat. V Praze využívají tři, 

nebo čtyři drony, v krajích využívají několik strojů také,“ vysvětluje kameraman Petr 

Mareš, který dron s kamerou pilotuje už dva roky a s televizí Nova spolupracuje. 
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Stanice používá většinou menší kvadrokoptéry, tedy stroje se čtyřmi vrtulemi od 

společnosti DJI. Rozměrnější a silnější modely používá spíše občas, pokud je potřeba 

natočit velký nadhled nebo je nutné, aby byl výsledný obraz klidný a co nejméně 

rozklepaný. „Takové záběry se používají například do grafiky, takže je obraz potřeba 

natočit ve vysokém rozlišení. Dron používáme jednou dvakrát do týdne do různých 

pořadů,“ doplňuje Mareš.
39

 

 

Nova ve zpravodajství využívá drony spíše u odpočinkových reportáží. 

Klasickým případem takového užití jsou záběry hradů a zámků či velkých zahrad, které 

by ze země nebylo možné zcela zachytit. „Hrady často ukazujeme jako tipy na víkend, 

budovu obletíme, můžeme ukázat, jak vypadá z ptačí perspektivy, což dodá reportáži 

úplně jiný drive. Nejde to ale přehnat, nelze celou reportáž udělat tímto způsobem. 

Záběr z dronu by měl být spíš takovým kořením. Vždy je potřeba najít hranici, aby to 

bylo zajímavé pro diváka a ne přeplácané. U jiných akcí, třeba u demonstrací, si musí 

člověk uvědomit, s jakým strojem létá, aby předešel neštěstí. V takových případech může 

dojít k ohrožení velké skupiny lidí, nebo může někdo po dronu něčím hodit.“
24

 

  

 

3.4 Etické problémy používání dronů 

Užívání dronů ke zpravodajským účelům s sebou přináší krom nesporných výše 

zmíněných výhody i řadu problémů v oblasti bezpečnosti a novinářské etiky. Díky své 

skladnosti, malé váze a nepříliš velkým rozměrům mohou piloti dronů tyto stroje dostat 

prakticky kamkoliv za poměrně krátkou dobu. Tak praktický prostředek k získávání 

zajímavého materiálů a audiovizuálního obsahu nepochybně přináší divákům 

zpravodajských relací větší kontext a dříve neviděné, nebo dokonce nezaznamenatelné 

momenty, ale zároveň dává do rukou novinářů velmi účinný pracovní prostředek, který 

při neregulovaném užití postrádá prakticky jakékoliv hranice.  
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3.4.1 Narušování soukromí 

Zřejmě nejobávanějším etickým problémem při užívání dronů je dostatečná 

ochrana soukromí. Dron je pro jeho narušování skvělým nástrojem. Na rozdíl od 

vrtulníku je mnohem méně hlasitý a nezkušený člověk si zvuk jeho vrtulí snadno splete 

se zahradní sekačkou na trávu. Ani vědomí, že je dotyčný sledován dronem neznamená, 

že se proti tomu lze účinně bránit. Dron totiž může letět až rychlostí 240 kilometrů za 

hodinu
40

 a manévrovat s přesností na metry. Dokáže se přitom pohybovat jak ve 

velkých výškách, tak i uvnitř budov. K narušení soukromí může dojít nezáměrně. Dron 

z velké výšky například pořizuje záběry týkající se výstavby nové veřejně významné 

budovy ve městě, ale díky své letové výšce a zpravidla široké ohniskové vzdálenosti 

objektivu může natočit kromě budovy i soukromé osoby odpočívající na zahradě u 

bazénu ve vedlejší ulici.  

 

Mnohem větší problém však představuje záměrné narušování soukromí za užití 

dronů. Veřejně známé osoby se proti běžným paparazziům a bulvárním novinářům skrýt 

alespoň na vlastním pozemku za vysokými zdmi, ale s drony získala bulvární média 

zcela nový, ničím nevyrušitelný prostředek. Novináři jsou přitom velmi vynalézaví ve 

způsobech, jak drony při sledování celebrit a dalších významných osob používat. 

Několik takových případů už bylo zdokumentováno zejména v Evropě, kde jsou 

legislativní podmínky pro užití dronů většinou zatím méně definované a podmínky pro 

bulvární fotografy jednodušší.
41

 Typickým příkladem takového užití dronů je třeba 

snímání svateb celebrit, často se odehrávajících na rozlehlých soukromých pozemcích, 

kam běžný fotograf nemůže dohlédnout ani tím nejlepším teleobjektivem. Známým 

případem je svatba zpěvačky Tiny Turner ve Švýcarsku v létě 2013, kdy bulvární 

novináři použili drony právě k těmto účelům. Přestože jsou legislativní omezení ve 

Švýcarský velmi mírná, policie nakonec donutila novináře s dronem přistát a smazat 

veškeré záznamy na paměťové kartě. Kromě omezování soukromí bylo jako důvod 

uzemnění dronu stanoveno i narušování bezpečnosti letového provozu, protože nad 

obřadem přelétala helikoptéra, která shazovala na svatebčany okvětní lístky růží.
42
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Tobias Gysi, editor listu Blick, kterému zmíněný dron patřil, se ve vyjádření pro server 

spiegel.de později bránil, že nutnost přistát s dronem a vymazat všechny záběry výrazně 

poškodily a zamezily novinářské práci. Podle Gysiho čtenáři očekávají obrázky a proto 

je publikace takto získaných obrázků možná, protože je ve veřejném zájmu.
43

 V zámoří 

zase před časem na problematiku zneužívání dronů k pronikání do soukromí celebrit 

upozornil případ, kdy paparazzi pomocí na dálku řízeného létajícího stroje natáčel 

zpěvačku Beyoncé, která si užívala jízdu na horské dráze v zábavním parku na Coney 

Island.
44

 Problematika zneužívání dronů k narušování soukromí ale sahá mnohem dál. 

Ačkoliv mnohé státy, například americká Kalifornie, již začlenily do své legislativy 

zákony, které znemožňují použít záběry porušující soukromí získané pomocí dronů, 

umožňují tyto bezpilotní prostředky novinářům využívat drony i jako sekundární zdroj 

informací. Byť záběry nemohou odvysílat, stejně je pořídí. Z takového materiálu pak lze 

například zjistit, kdy daná osoba opouští dům, kdy jde na zahradu, ve které místnosti 

pobývá v kterou denní dobu, co měla k obědu a podobně. Takto nabyté informace pak 

může bulvární novinář dále zneužít při pořizování dalších materiálů už bez dronů. 

Popsání těchto nových závažných jevů v mediálním prostředí nelze v této bakalářské 

práci zcela obsáhnout, také protože některé jejich aspekty se vymykají stanovenému 

tématu textu. Do budoucna je zde však zřejmý prostor pro hlubší odbornou analýzu 

problematiky mediálními a etickými odborníky.  

 

 

3.4.2 Zkreslování situace záběry z dronů 

Nespornou výhodou bezpilotních létajících strojů je nepochybně jejich 

dovednost pořizovat záběry z ptačí perspektivy a díky tomu obrazové vjemy diváka 

posouvat do zcela nových souvislostí. S tím se ale pojí i jeden negativní dopad na 

vyznění zaznamenaného materiálu. Kvůli perspektivě ptačího pohledu mohou záběry 

z vysoké výšky působit odosobněně a detaily nečitelně. Při pohledu seshora totiž není 

vidět účastníkům zaznamenávané události do tváře a často tak divák vidí záběry bez 

bližšího kontextu. Kdyby například zaznamenával dron ze vzduchu pouliční násilí, 
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nemusí divák zřetelně rozpoznat souvislosti a odvodit si, který z účastníků situaci 

vyprovokoval či eskaloval. Podobným případem může být též i snímání pronásledování 

vozu s pachateli trestného činu policií. Zatímco divák z ptačí perspektivy vidí situaci 

přehledně a vnímá ji jako ucelenou, policisté i pachatelé v daný moment vidí událost ze 

svého subjektivního pohledu a dle toho také jednají. Divák má tudíž nad policisty i 

zločinci výhodu v tom, že disponuje ucelenějším obrazem a mohou se tak z jeho 

pohledu například některé akce policistů zdát iracionální a zkreslovat průběh honičky, 

ačkoliv policisté své jednání ze svého pohledu vnímají jako logické. Tento problém je 

samozřejmě řešitelný zasazením záběrů do celkového vizuálního i zvukového kontextu 

vysílané reportáže. Podle Mascelliho nelze totiž jednotlivý záběr vnímat jinak, než 

v kontextu celé sekvence, v níž je situován.
45

 

 

 

3.4.3 Bezpečnost užívání dronů 

 Se zapojením na dálku řízených létajících strojů do práce novináře vzrůstají 

nejen otázky etického rázu, ale i obavy o bezpečnost takového počínání. Protože jsou 

drony velmi často používány k pokrytí událostí s velkým počtem účastníků, kupříkladu 

demonstrací, masivních hudebních koncertů, dopravních zácp a jiných momentů, kde se 

koncentrují lidé, je hlavní obavou většiny z nich pád dronu přímo do davu. Podle 

kameramana a pilota dronu Petra Lňěničky však v případě dronu hrozí značně nižší 

riziko vážné havárie, než u klasického pilotovaného vrtulníku: „Určitě je to cesta 

budoucnosti, protože bezpilotní prostředek je zařízení, které váží 3 až 6 kilogramů, na 

rozdíl od několikatunového vrtulníku se čtyřmi lidmi na palubě. To znamená, že když 

dojde k nehodě velkého vrtulníku, tak ty škody, zranění a ztráty na životech mohou být 

obrovské, zatímco malý bezpilotní prostředek když spadne mimo lidi, tak způsobí nulové 

škody a i kdyby spadl do davu lidí, tak ty škody nebudou tak zásadní jako u velkého 

vrtulníku.“
46

 Přesto se ale jedná o pád několikakilového stroje z výšky potenciálně až 

několik set metrů. K havárii stroje může dojít hned z několika důvodů. Komplikace 

dokáže způsobit technická porucha, nezkušenost pilota, srážka s jiným dronem, nebo 
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špatné povětrnostní a podnebné podmínky. Naopak v případě vybití baterií dronu by 

stroj samovolně k zemi padat neměl. Jak baterie postupně slábnou, klesá výkon vrtulí 

stroje a dron postupně pomalu klesá k zemi, až bezpečně dosedne. Problém může nastat 

také ve chvíli, kdy dojde z různých důvodů k výpadku spojení mezi dronem a řídícím 

ovladačem na povrchu. V takových případech ale mají profesionální, lépe vybavené 

drony záchranné mechanismy. Například hexakoptéry britské stanice BBC mají ve své 

řídící jednotce zabudovaný podprogram, který si na základě dat z GPS zapamatuje 

přesné místo, ze kterého stroj vzlétl a v případě výpadku spojení s pilotem na zemi 

okamžitě odletí a na to samé místo přistane.
47

 Stejným systémem disponuje i model DJI 

Phantom 1 kameramana Petra Mareše, který pořizuje záběry pro televizi Nova. „Stroj je 

vybavený kompasem a GPS. Při každém zapojení akumulátoru si uloží svoji současnou 

polohu a dá se i nastavit, aby se podle kompasu držel. Když dojde k přerušení spojení, 

třeba pokud dron vyletí z dosahu, tak se zastaví, automaticky vystoupá do dvaceti metrů, 

aby přelétl stromy, přiletí zpět do okruhu pěti metrů, odkud vzlétl a sám přistane.“
48

 U 

modelů, které nejsou vybaveny tímto GPS systémem, se do budoucna uvažuje například 

o mechanismu padáku, který by se otevřel v momentě, kdy by dron začal 

nekontrolovaně padat k zemi.
49

 V některých situacích ani nemusí dojít k havárii dronu, 

nebezpečí okolí mohou tyto stroje způsobovat už jen svojí přítomností v bezprostřední 

blízkosti zaznamenávané události. Zcela typickým případem takovéto rizikové situace 

jsou dopravní nehody a obecně případy, u kterých zasahují složky integrovaného 

záchranného systému. Ty jsou drony často snímány pro svoji diváckou atraktivitu. 

Novinář se zpravidla nedostane do bezpečnostní páskou ohraničeného prostoru a i 

výhled přes ni bývá do značné míry omezen. Z výšky ale dron snadno vidí, co se uvnitř 

zóny se zákazem vstupu nepovolaným osobám děje. Přítomnost na dálku řízeného 

létajícího stroje ve vzdušném prostoru nad touto oblastí však může výrazně ovlivnit 

práci přítomných záchranářů či policistů. Přistává-li například u vážné dopravní nehody 

či tvrdého policejního zásahu vrtulník letecké záchranné služby, může se kvůli 

přítomnosti dronu v blízkosti vrtulníku a přistávací plochy zásah záchranářů opozdit 

nebo dokonce dojít ke srážce vrtulníku s dronem. V obou případech dochází k přímému 

ohrožení lidských životů. Je tedy na zvážení přítomného novináře pilotujícího dron, jak 

                                                 
47

 WESTCOTT, Richard. 'Hexacopter' changes the way TV reporters work [online]. 2013.  [cit. 2015-05-

14]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/business-24712136 
48

 Viz. Příloha č.1: Rozhovor s Petrem Marešem 
49

 Nad Českem létá stále víc bezpilotních dronů, mají i komerční využití [online]. 2015. [cit. 2015-05-14]. 

Dostupné z: http://www.flymag.cz/article.php?id=10224 



   

 

31 

  

co nejbezpečněji se strojem zacházet a zdali je jeho přítomnost ve vzduchu v daný 

moment vůbec žádoucí. Varování jednotek integrovaného záchranného systému před 

případným neštěstím i možnost ohrožení zdraví obyvatel při pádu dronu jsou jedněmi z 

důvodů, proč se bezpečnost práce s drony začíná pomalu projevovat i v legislativě 

jednotlivých států. Dopady v právní oblasti, která s touto tématikou souvisí, si 

podrobněji rozebereme v jedné z následujících kapitol. Na zcela nový způsob využití 

dronů, který může být považován za eticky sporný, upozornili před časem hasiči 

z Vansdorfu. Ti tvrdí, že některé novinářské drony mohou být vybaveny kvalitními 

směrovými mikrofony a při přelétávání nad místem zásahu zaznamenávat rozhovory 

hasičů, záchranářů a policistů.
50

 Podle kameramana Petra Mareše je ale takový postup 

technicky nemožný: „To je absolutní nesmysl. GoPro kamera na dronu má také 

mikrofon a není tam slyšet nic, jen bzučení a proudění vzduchu. Je to jako byste natáčel 

s kamerou u otevřeného okna automobilu za jízdy. Na dronu jsou motory, které se točí 

ve vysokých otáčkách a to vysokofrekvenční bzučení je tak hlasité, že plaší i zvířata. 

Ptáci před tím uletí pryč.“
51

 

 

 

3.4.4 Etický kodex Professional Society of Drone Journalist 

Ve světě už začínají vznikat první kodexy etiky dronové žurnalistiky. Svůj 

vlastní vytvořilo například Sdružení žurnalistů používajících drony, které má členy ve 

37 zemích světa včetně České republiky. Text doporučuje, aby novináři při dodržování 

dronů dodržovali všechny klasické etické předpoklady a zároveň vzali v potaz to, že při 

výkonu své práce řídí létající stroj. I když stroje váží jen několik kilo, při pádu z velké 

výšky může způsobit značné škody. Toho by si novináři měli být vždy vědomi a všemi 

dostupnými prostředky se vyvarovat jakéhokoliv nebezpečí případné havárie. „Etický 

kodex žurnalisty používajícího drony by měl být vnímán jako ještě další nadstavba ke 

klasickému profesionálnímu kodexu každého novináře ve 21. století. Tato doporučení by 

neměla být vnímána jako kompletní pravidla, ale spíše jako nutné minimum, které by 

každý novinář měl zvažovat při své práci. Kodex se snaží obsáhnout široké množství 

situací a poskytnout i konkrétní případy, ale není zcela úplný. Novinářům by nicméně 
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měl poskytnout vodítko, jak se přímo v terénu zachovat,“
52

 píše se v dokumentu, který 

pro sdružení vypracoval Matthew Schroyer. Text je vypracovaný jako hierarchie pěti 

sobě nadřazených bodů, které by měl novinář zvážit, pokud chce událost zpracovat 

pomocí dronů. Zpráva by podle kodexu měla být natolik důležitá a zajímavá, že si 

zaslouží zpracování potenciálně nebezpečným létajícím strojem. Kodex vybízí, aby 

novináři nepoužívali dron, pokud lze záběry či informace získat jinými, méně 

nebezpečnými prostředky. Je-li tento předpoklad splněn, měl by pilot dronu dbát na 

bezpečnost a létat pouze se strojem, se kterým je perfektně naučen zacházet a během 

práce s ním zacházet tak, aby nikdy nedošlo k ohrožení veřejnosti. Samotný dron by 

zároveň měl vždy být v perfektní kondici. Následně by novinář během používání dronu 

měl dodržovat platné regulace a zákony, ale zároveň se nebát dron použít v případech, 

kdy mu to bude neprávem upřeno. Vždy ale musí s dronem nakládat tak, aby došlo k co 

nejmenšímu narušení života veřejnosti. S životem veřejnosti souvisí i čtvrté pravidlo, 

kterým je ochrana soukromí. Dron by nikdy neměl zbytečně narušovat soukromí 

nezúčastněných osob a pokud je to možné, zaznamenávat pouze obraz z veřejného 

prostranství. Redakce by měla cenzurovat všechny záběry soukromých osob a míst, 

která se v záběrech objeví a netýkají se konkrétní zpracovávané události či reportáže.
51

 

 

 

3.5 Legální rámec používání dronů 

Zařazování bezpilotních strojů nejen do novinářské praxe, ale i do všech 

ostatních odvětví od soukromého užívání pro zábavu, až po průmyslové využití, probíhá 

velmi rychle. Průzkum nezávislé agentury Frost & Sullivan ukázal, že si v loňském roce 

nějakou formu dronu pořídilo zhruba 1,2 milionu zákazníků.
53

 Podle úřadu civilního 

letectví jen v České republice mohou létat stovky až tisíce nezaevidovaných dronů.
54

 

Jen to, že se odhad úřadu pohybuje v tak širokém rozpětí, dokazuje, jak obrovský boom 

tato technologie zažívá. V důsledku překotného nárůstu užívání dronů se jejich regulace 

a definování postupně začíná stávat součástí legislativy jednotlivých zemí. Jejich 
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Přístup k problematice se výrazně liší, zatímco na území některých států platí přísné 

regulace, v jiných je možno s drony operovat za velmi jednoduchých, nenáročných 

podmínek. V následujících kapitolách se podrobněji zaměříme na nejvýznamnější a 

nejzajímavější státy z hlediska dronové legislativy a také na právní rámec, který 

postupně vzniká v České republice. 

 

 

3.6 Legislativa ve světě 

3.6.1 Spojené státy Americké 

V rámci zahraničních právních pohledů na drony jsou jedním z hlavních 

předmětů zájmu Spojené státy Americké. Drony tam už dávno neplní pouze vojenskou 

funkci. K zásahům je využívají policisté i hasiči, již zmíněná společnost Amazon je 

plánuje testovat jako doručovatele balíků se zbožím a jejich užití samozřejmě zvažují či 

už praktikují významná americká média. Současná pravidla k užívání dronů jsou však 

velmi přísná a potřebná legislativa ještě nebyla schválena, ačkoliv tak kongres plánuje 

učinit na podzim roku 2015.
55

  

 

V USA na dálku řízené létající stroje reguluje Federal Aviation Agency (FAA). 

Ta podle zákona o modernizaci z roku 2012 dostala za úkol definovat pravidla pro létání 

z drony.
56

 Na jejich základě FAA rozeznává drony pod názvem Unmanned Aircraft 

Systems (zkráceně UAS a v překladu létající systémy bez posádky). Jako takové je 

podle způsobu užití člení do tří typů - dronů pro rekreaci, dronů pro komerční využití a 

veřejných dronů. Drony pro rekreaci se většinou rozumí modely letadel. Lze provozovat 

jako koníček a pro rekreační účely za bezpečnostních podmínek stanovených 

americkým kongresem. Mezi ně spadá povinnost nestoupat se strojem výš, než 122 

metrů a za všech okolností jej neztrácet z dohledu. Pilot by také neměl záměrně přelétat 

nad nechráněnými osobami či vozidly a vždy udržovat vzdálenost alespoň zhruba 7,5 
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metrů (25 stop) od lidí a k poškození náchylných předmětů. Stroj by také neměl létat 

nad důležitými budovami, například elektrárnami nebo vládními budovami. Ačkoliv 

fotografování a natáčení pro vlastní účely je pilotům rekreačních strojů dovoleno, 

neměli by zachycovat cizí osoby ani majetek bez jejich výslovného svolení.  

 

Získat svolení ke komerčnímu využívání dronů je mnohem složitější. Pro jejich 

vydávání v současnosti neexistuje žádná pevná norma a FAA tak posuzuje každý případ 

zvlášť. Komerčním užitím se v tomto případě rozumí prodávání pořízených fotografií a 

videí, užívání dronů jako předmětů obchodních smluv (například pro inspekci budovy) i 

užívání k poskytování telekomunikačních či ochranných služeb. Pokud chce tedy pilot 

dronu takto se svým zařízením nakládat, musí FAA zažádat o takzvaný certifikát o 

autorizaci. K 1. květnu 2015 takto Federal Aviation Administration udělila povolení 248 

subjektům.
55

 

 

Třetí skupinou jsou drony k veřejnému užití. Sem spadají vládní organizace, 

bezpečnostní složky či univerzity. I v tomto případě musí jednotlivé organizace žádat o 

povolení, které pak FAA až 60 dní posuzuje z hlediska bezpečnosti. Zrychlené povolení 

pak vydává v případě krizových a život ohrožujících situací.
57

 

 

3.6.2 Ostatní země 

Zatím nejucelenější legislativní pokrytí dronů má v současnosti Kanada. 

Regulátorem vzdušného prostoru je v této zemi Transport Canada a rozlišuje zřetelně 

mezi bezpilotními létajícími stroji a modely letadel. Modelem letadla se rozumí vše, co 

nelétá za účelem zisku, váží méně, než zhruba 35 kilogramů (77,2 liber) a je vlastněno 

individuální osobou. Všechny ostatní drony jsou považovány za bezpilotní létající stroje 

a jako takové vyžadují povolení ke zvláštním leteckým operacím, jehož získání je 

poměrně složitý proces.
58

 Dle kanadských regulí je bezpilotním létajícím strojem i 

jakýkoliv model letadla, který nese na svém trupu kameru. 
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Ve Velké Británii je regulátorem vzdušného provozu úřad Civil Aiviation 

Authority (CAA), který bezpilotní letadla dělí na dvě skupiny, přičemž obě vyžadují ke 

svému provozu povolení. Malý bezpilotní letoun je takový stroj, který váží do 20 

kilogramů. U tohoto typu přístroje stačí získat takzvané povolení k letu (Permit to Fly), 

který pilota dronu nijak nelimituje v tom, jak vysoko a kde smí létat. Všechny drony, 

které tuto hmotnostní hranici překračují, nebo jsou používány k leteckému 

fotografování a natáčení videa, vyžadují povolení k provádění letových prací (Permit to 

Carry Out Aerial Work). K zisku takového oprávnění už pilot musí být kvalifikovaný a 

prokázat technické kvality dronu. Povolení k provádění letových prací s sebou přináší i 

další omezení, kterými se musí řídit i žurnalisté z britské BBC.
59

 Dron pak nesmí létat 

ve vzdálenosti 50 metrů od silnic, cesta a budov, pokud nejsou majetkem BBC a nesmí 

ani přelétat nad davem lidí. Důležitou podmínkou je, že stroj se nesmí od pilota vzdálit 

na víc než 500 metrů a nesmí vystoupat do větší výšky, než je 120 metrů. Tyto hodnoty 

považuje CAA za maximální vzdálenost, kam pilot dronu ještě může dohlédnout. Pilot 

také každé vzlétnutí musí nahlásit dopředu. Podle britského serveru The Guardian už ve 

Spojeném království vlastní povolení k provádění letových prací kromě BBC i dalších 

více než 130 různých společností, včetně několika policejních a hasičských oddělení.
60

  

  

 

3.7 Legislativa v České republice 

V České republice regulace dronů vychází ze dvou zdrojů. Prvním je znění 

zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, druhým pak předpisy Ministerstva dopravy. 

Stěžejním prvkem je definice letadla v zákoně. Ta říká, že letadlem je zařízení schopné 

vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči 

zemskému povrchu. Výjimku tvoří bezpilotní modely letadel, jež zákon definuje jako 

stroje, jejichž maximální vzletová hmotnost nepřesáhne 20 kilogramů. Pilot pak může 

s letadlem provozovat mimo jiné například sportovní létání, ale také letecké práce, které 

jsou pro práci žurnalisty létajícího s dronem stěžejní. Na obě tyto činnosti však je 

potřeba získat patřičné povolení. Situaci upřesňuje ještě předpis Ministerstva dopravy č. 
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L 2, pravidla létání, který ve svém textu rozlišuje mezi pojmy bezpilotní letadlo a model 

letadla. K celé záležitosti je ještě nutné zmínit, že Úřad civilního letectví považuje za 

dron pouze stroj, jež je výhradně určen k armádním účelům. Civilní bezpilotní letadla a 

modely letadel tedy čistě z terminologického hlediska drony v českém právním 

prostředí nejsou. V rámci této bakalářské práce však je výraz dron používán jako 

synonymum všech na dálku ovládaných létajících strojů, protože toto slovo už 

v souvislosti s nimi u nás zdomácnělo.
61

 

 

Dron může v určitých situacích naplňovat jednu nebo druhou definici, a proto je 

pro jeho kameramana důležité správně rozpoznat, co z právního hlediska v daném 

momentu pilotuje. Je-li totiž dron pouze modelem letadla, stávají se vyhlášky pro pilota 

jen nezávazným doporučením. Stroj navíc nemusí registrovat v rejstříku letadel a jako 

model letadla nevykonává letecké práce. Jak nedávno poznamenal Oliver Chorvát 

z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, definovat model letadla je 

v současnosti obtížné kvůli tomu, že předpis k určení stanovuje objektivní i subjektivní 

kritéria.
62

 Například posoudit, jestli stroj dokáže nést lidskou posádku či disponuje 

možností letět automaticky na předem určené místo, je poměrně snadnou záležitostí, ale 

předpis určuje i kritéria nejednoznačná. Podle Chorváta není možné zpětně prokázat, že 

fotografie a videa pořízené dronem vznikly pro rekreační účely, což by z dronu dělalo 

model letadla a problém nastává i ve chvíli, kdy dron zmizí z dohledu například za 

rohem. Předpis totiž stanoví, že modelem letadla je pouze stroj, který je vždy viděn jeho 

pilotem. Ačkoliv novelu zákona o civilním letectví podle Stanislava Hezkého z Úřadu 

civilního letectví ministerstvo chystá, úřad chce dál v oblasti dronů postupovat spíše 

pomocí vyhlášek a předpisů. „Technologický vývoj těchto prostředků jde tak rychle 

kupředu, že legislativa zaostává a státní správa taktéž. Řešením je nechat zákony popsat 
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situaci pouze obecně a konkrétněji situaci řešit pomocí vyhlášek. Ty je možné změnit a 

rychle upravit.“
63

 

 

Pro profesionální kameramany zabývající se práci v televizním zpravodajství i 

každého, kdo pomocí dronu plánuje fotografovat či natáčet a zaznamenaný materiál 

prodávat však platí, že dron je bezpilotním letadlem a povinnost získat povolení 

k provozu leteckých prací se na něj vztahuje. Takový člověk nebo společnost musí být 

zaregistrován na úřadě civilního letectví a stejně tak samotný dron a jeho piloti. 

Nutností je též zaplatit pojistku. Jak doplňuje Petr Lněnička, před vydáním příslušného 

povolení chce úřad vidět, že pilot umí se strojem bezpečně zacházet. „Chtějí vidět i 

samotný dron, jak je postavený a jak například reaguje v případě výpadku signálu. 

V současné době navíc můžeme využívat ten létající prostředek pouze ve viditelné 

vzdálenosti, což je zhruba pět set metrů. Pokud by dron letěl automaticky, nebylo by 

možné vidět, kde přistává, zajistit, aby se nesrazil například s jiným létajícím 

zařízením.“
62

 Ne všichni uživatelé dronů ke komerčním účelům však potřebná povolení 

mají. Podle Stanislava Hezkého z Úřadu civilního letectví proběhly jen za loňský rok 

desítky správních řízení se subjekty provádějícími komerční činnost. Mnozí z nich 

přitom ani netuší, že konají protiprávně.
62

 Žádný postih naopak nehrozí televizní stanici, 

která zakoupí materiál natočený dronem bez povolení, protože přestupku se dopouští 

pouze člověk, který takový materiál natočil.
64

   

 

 

4. Příklady užití efektové kamery v praxi 

Pro účely této bakalářské práce byly sledovány zpravodajské a publicistické 

pořady ČT1 a TV Nova ve 4. čtvrtletí roku 2014. Cílem bylo popsat, jak přesně česká 

veřejnoprávní stanice a nejsledovanější česká stanice s efektovou kamerou pracují, 

v jakých momentech ji využívají a jaký význam má v celkovém kontextu jejich 

reportáží. V následujících řádcích jsou popsány případy typické pro jednotlivé stanice i 

momenty, kdy konkrétní užití efektové kamery svojí neobvyklostí vyčnívalo nad 
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ostatními způsoby jejího užívání. Předmětem sledování bylo i to, jak si jednotlivé 

případy tohoto typu reportážní narace stojí v oblasti etiky.  

 

 Televize Nova efektovou kameru častěji zužitkovala ve svých publicistických 

pořadech Víkend a Střepiny, které svým formátem podobným prvkům vyhovují lépe. 

Dovolují větší a častější využití, protože obsah jejich reportáží často bývá již zmíněného 

oddychového charakteru. Naopak Česká televize efektovou kameru a zejména GoPro ve 

sledovaném období více používala v běžném zpravodajství. V jejích publicistických 

pořadech, jako například 168 hodin a Reportéři ČT, se podobné záběry objevovaly 

zřídkakdy. 

4.1 Krizové zpravodajství 

V některých situacích stanice mohly záběry využité ve zpravodajství snadno 

sdílet se svými publicistickými pořady, kde je možné je ještě více rozvinout a zdůraznit 

jejich neobvyklost. Takovým materiálem jsou převážně záběry týkající se živelných 

pohrom a katastrof, ve kterých lze zejména pomocí dronů snadno z výšky ve velkých 

odosobněných celcích ilustrovat rozsah škod a postižení oblastí. GoPro zase díky své 

výdrži jednoduše zobrazí intenzitu události přímo v jejím centru ze zajímavých akčních 

POV záběrů. Ve zmíněném období této oblasti dominoval v Česku výbuch muničního 

skladu ve Vrběticích. Ten policisté a pyrotechnici nejprve prozkoumávali právě pomocí 

speciálního bezpilotního dronu Armády ČR a jeho prostřednictvím monitorovali i řízené 

odpaly. Získané záběry, které obsahovaly též speciální pohled pomocí kamery na noční 

vidění a termovize, následně pyrotechnici zveřejnili, takže je televize mnohokrát 

opakovaly ve svých publicistických pořadech a zpravodajství. V Televizních novinách 

se poprvé objevily 22. října 2014 a posléze se pravidelně objevovaly v následujících 

dnech a měsících, kdy se v různých variacích staly součástí reportáží o probíhající 

evakuaci a čištění vybuchlého muničního skladu. Stejné záběry posléze využil 

publicistický týdeník Střepiny ve vydáních ze 7. a 14. prosince 2014, kde byly 

odvysílány v souvislosti s další sérií výbuchů a následné evakuaci. Česká televize ve 

svých Událostech záběry z tohoto stroje také několikrát využila a to 23. A 28. října a 

posléze ještě 21. listopadu. Na rozdíl od Televizních novin odvysílala i pohled pomocí 
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termovize. Jinak ale byly kvůli identickému zdroji záběry na obou stanicích prakticky 

totožné. 

 

 Dalším případem využití při katastrofě byla sněhová kalamita v americkém 

Buffalu z třetího listopadového týdne roku 2014. Nova posléze záběry převzala a 20. 

listopadu odvysílala záběry využívající GoPro kamery připevněné na saních, jež se 

některý ze záchranářů snaží táhnout hlubokými závějemi. Díky širokoúhlému objektivu 

kamery je divákovi v tomto záběru jasně zřetelná šíře živelné pohromy. Kamera dokáže 

velmi efektně zachytit velké množství sněhových vloček padajících na už tak širokou 

vrstvu sněhu. Protože je zároveň pevně uchycena k saním, vidí divák vše tak, jako by na 

saních ležel a kamera se klepe přesně podle toho, s jakými obtížemi se saně dotyčný 

člověk snaží táhnout. Výsledkem je tedy zdůraznění fyzicky náročné práce v těžkých 

podmínkách. Nova posléze tyto záběry doplnila ještě dalším převzatým materiálem, 

tentokrát z dronu. 23. listopadu v pořadu Střepiny odvysílala v rámci reportáže o 

odklízení následků katastrofy záběry pořízené strojem značky DJI Phantom startujícím 

z prahu rodinného domku. Nejprve se stroj vznáší pouze desítky centimetrů nad sněhem 

na dvorku, až se postupně dostává na ulici, kde stoupá do vyšší výšky a ukazuje 

divákovi zasypané silnice i auta. Dron ještě chvíli prolétá ve výšce lidské hlavy ulicemi, 

až posléze začne stoupat nad celou oblast a můžeme vidět několik ulic, desítky 

rodinných domů, aut a pozemků zcela zasypaných silnou vrstvou sněhu, to vše zahalené 

hustou mlhou. Jasným cílem kameramana v tomto případě je ilustrovat celou širokou 

škálu pohromy, tak jak ji vidí obyčejný člověk z prahu svých dveří, přes silničáře na 

ulici až po zcela odosobněný záběr z výšky mnoha desítek metrů. Protože se letová 

hladina dronu pohybuje od pár centimetrů nad zemí u blízkých objektů až k desítkám 

metrů, nelze takový záběr pořídit klasickým zpravodajským vrtulníkem. 

 

 Česká televize využila výšku k ilustrování živelné pohromy i v reportáži o 

odklízení následků sesuvů půdy na dálnici D8 u Ústí nad Labem z 19. listopadu 2014. 

V ní kamera zavěšená pod dronem přelétala nad zmíněnou oblastí zasaženou sesuvem a 

přehledně divákovi ukazovala rozsah škod. Následující záběry obsahovaly i několik 

bagrů a další těžké techniky určené k odklízení zeminy ze silničního povrchu, jak 

pracují v terénu. V obou případech se jednalo o několikasekundové záběry, které by 

jiným způsobem nebylo možné pořídit. V reportážích týkajících se podnebných vlivů na 

pozemní komunikace a automobilové dopravy obecně Česká televize často využívala 
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také GoPro kamery. Příkladem toho je několik reportáží týkajících se ledovky na 

českých silnicích. V nich byly GoPro kamery umístěné jako dash-cam na palubní desce 

auta, na boku karoserie i na přední kapotě. Tím bylo možné snadno ilustrovat, jak 

kluzké a nebezpečné v daný moment silnice jsou. V jiném případě v reportáži ze 7. 

listopadu 2014 zase kameraman zařízení umístil přímo do radlice bagru, jež nabíral 

posypovou sůl do nákladního vozidla silničářů a hned poté následoval opět záběr 

pořízený GoPro, tentokrát z kabiny bagristy. Tím vznikla vizuálně velmi zajímavá 

sekvence záběrů do jinak rutinní reportáže, která diváka mohla více vtáhnout do situace 

a zvýšit jeho zájem o problematiku. O měsíc později 14. prosince byla GoPro kamera 

k tématu ledovky použita znovu, tentokrát umístěna na zdvižné plošině pražských 

techniků, kteří sklepávali námrazu z elektrického vedení pro tramvaje a v závěrečném 

záběru reportáže i na střeše tramvaje, kde zaznamenávala blesky vznikající třením 

trakčního vedení o namrzlé dráty. 

4.2 Válečné zpravodajství 

Efektové kamery ve válečném zpravodajství využívala převážně televize Nova 

ve svém publicistickém pořadu Střepiny. V reportáži o postupu jednotek takzvaného 

Islámského státu v Iráku odvysílala převzaté záběry z dronu vznášejícího se nad vozidly 

povstaleckých jednotek. Stejný záběr opakovala dokonce v několika reportážích. Poprvé 

se objevil 26. Října 2014 a posléze byl opakován 30. Listopadu téhož roku v reportáži o 

hrozbě terorismu v České republice. Většího užití se efektová kamera dočkala 

v původní reportáži televize Nova o misi českých vojáků na základně Bagram 

v Afghánistánu. Reportáž zahrnovala několik subjektivních záběrů pořízených z kamer 

umístěných na helmách vojáků v terénu i ve vzduchu. Divák tak má pocit, jako by sám 

hlídkoval v horách se zbraní v ruce, nebo pilotoval útočný vrtulník. Kamery do 

extrémních podmínek jsou v reportáži umístěny i zespodu na ocasu vrtulníku, na korbě 

armádního terénního vozidla či na věži střílejícího tanku, výsledkem čehož jsou point-

of-view záběry dokreslující podmínky bojového nasazení.  

 

Podobné subjektivní efektové kamery zahrnovala i již zmíněná reportáž ve 

Střepinách z 30. listopadu 2014, která se sice netýkala přímo probíhajícího ozbrojeného 

konfliktu, ale pojednávala o hrozbě terorismu a zobrazovala i práci zásahových jednotek 

URNA v České republice. I v tomto případě měl jeden ze členů zásahového komanda na 



   

 

41 

  

hlavě připevněnou GoPro kameru, takže divák mohl ve výsledném subjektivním záběru 

zřetelně vidět cvičnou akci týmu, jako by byl jedním z jeho členů.  

 

 

4.3 Další užití 

Kromě situací odehrávajících se v extrémních podmínkách, je GoPro díky své 

velikosti a jednoduchosti umístit používáno i u reportáží, které vznikaly za běžných 

podmínek. Nejčastěji ve spojení s dopravními prostředky. V této souvislosti je nejčastěji 

používala Česká televize. GoPro kameru reportéři přichytili na čelo tramvaje v reportáži 

o znovuzavedení tramvají ve Washingtonu (1. prosince 2014), umístili do čela kabiny 

v lokomotivě francouzského TGV (23. října 2014) či na střechu sanitky v materiálu o 

zneužívání modrých majáčků (8. října 2014). Za zmínku stojí i pohled na tunel Blanka 

z kamery připevněné ke skateboardu (1. prosince 2014) či start nové vesmírné lodi 

Orion, kde kameru technici NASA umístili na trup nosné rakety. Tento záběr přinesly 

divákům obě televize. Nejprve ČT1 v Událostech 5. Prosince 2014, o dva dny později 

ho nabídla Nova ve Střepinách. Nova GoPro kameru použila též v publicistickém 

magazínu Víkend v reportáži z 18. října 2014 o závodech Rallye, kde kamera byla 

umístěna na kapotě, střeše i boku vozidla. Ve stejném pořadu redaktoři připevnili tuto 

kameru k rámu rogala i trupu ultralehkého letadla. Všechny tyto popsané záběry jsou 

point-of-view záběry, jejichž cílem je nepochybně blíže diváka vtáhnout do děje pomocí 

zajímavě komponované kamery z neobvyklých úhlů. Zatímco Události GoPro kameru u 

dopravních prostředků využívají pouze v krátkých záběrech zpravidla na konci 

reportáží, Víkend na Nově díky svému formátu tuto techniku využívá častěji a reportáže 

o ultralehkých letadlech i rallye obsahují velké množství těchto záběrů.  

 

Zcela odlišený záměr při použití efektové kamery u dopravního prostředku má 

reportáž Událostí z 10. prosince 2014, jež pojednává o špatně udržovaných úsecích 

silnic. V tomto případě sice je GoPro kamera umístěna na střeše vozidla, ale jejím cílem 

není diváka vtáhnout do děje reportáže, ani zobrazit materiál z neobvyklého úhlu. 

Reportér zde totiž využívá širokoúhlého objektivu kamery k tomu, aby byla co nejlépe 

vidět vozovka a její okolí. Expert na problematiku silniční dopravy jedoucí ve stejném 

autě pak během cesty komentuje špatně upravená svodidla, krajnice, mosty i stromy a 

obraz je v těchto chvílích doplněn o grafické značky upozorňující diváka na 
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problematické místo, jež je v tomto širokém záběru GoPro kamery zřetelně vidět. Za 

pomoci běžné kamery uvnitř vozidla by tyto problematické úseky bylo možno jen těžko 

divákovi přehledně zobrazit. Užití efektového záběru zde tedy má čistě informativní 

účel. Zajímavým užitím GoPro kamery jsou i rozhovory s respondenty při jízdě 

vozidlem. Zatímco dříve podobnou situaci řešili kameramani tím, že řidiče snímali 

běžnou kamerou z místa spolujezdce nebo ze zadních sedaček, nyní ve velkém množství 

případů připevňují GoPro kameru do rohu čelního skla a divák tak respondentovi během 

rozhovoru kouká přímo do obličeje. Tento princip využívají obě televizní stanice ve 

svých zpravodajských relacích a Nova i publicistických pořadech.  

 

Mezi další, zvláštní způsoby využití GoPro pak lze zařadit například reportáž 

v magazínu Víkend z 26. listopadu o loveckých psech, kdy má jeden ze psů tuto kameru 

připevněnou na zádech a divák pak v point-of-view záběrech sleduje, jak pes probíhá 

lesem, brodí se potokem a nosí myslivcům střelenou zvěř. V pořadu Střepiny 14. 

prosince zase v rámci materiálu o předvánočním uklízení připevnil kameraman GoPro 

kameru k rámu nákupního vozíku, násadě od koštěte či záchodové štětce, čímž vznikají 

velmi zajímavé point-of-view záběry. Zmínit lze i přechod provazochodce mezi 

mrakodrapy v Chicagu na začátku prosince, jež snímala bullet kamera zavěšená na 

bundě a divák tak mohl vidět dolní část provazochodcova těla i ulici pod ním. O této 

události též informovaly obě televize. Velmi kreativně GoPro kameru zúročil stálý 

zpravodaj České televize v USA Martin Řezníček. Ten se 26. října 2014 ve své 

reportáži o nových miniaturních kamerách do kombinéz a brýlí amerických policistů při 

závěrečném stand-upu nechal nasnímat z několika různých point-of-view záběrů (z 

trávy, z několikametrové výšky) a zároveň použil subjektivní záběr ze svého pohledu, 

divák tedy viděl ruku s mikrofonem a kameru mířící přímo na divákovy oči. V tomto 

případě šlo o vtipné oživení konce reportáže. Uplatnění nalezla také již zmiňovaná 

selfie tyč. Tu 4. listopadu hned dvakrát využili redaktoři Víkendu na TV Nova. 

V jednom případě ji redaktor držel jako spolujezdec při jízdě na motorce, v druhém pak 

v reportáži o kapele MIG-21 známý zpěvák a herec Jiří Macháček. 

 

Zajímavým užitím dronů v televizní publicistice jsou reportáže, v nichž pohyb 

kamery odpovídá asynchronu jejího tvůrce. Nejvýstižnějšími příklady jsou reportáže o 

nemocnici Motol ohrožené možným sesuvem půdy a mosteckých uhlobaronech ve 

Střepinách. V prvním zmiňovaném případě dron letí nad krajinou směrem k nemocnici 
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v Motole tak, jak by se valila sesouvající se půda ze skládky odpadu nedaleko areálu 

nemocnice. Kamera tímto znázorňuje jednak rozsáhlost této skládky a zároveň její 

blízkost k nemocnici. Redaktor během těchto záběrů popisuje, jak by zemina 

postupovala krajinou. Stejná reportáž ještě zahrnuje záběry kamery vznášející se přímo 

nad skládkou v různých výškách a záběry se několikrát opakují. Všechny jsou, podobně 

jako v již zmiňované reportáži o terorismu, opatřeny vinětací a rozmlžením okrajů (12. 

října 2014). V reportáži o uhlobaronech ze 7. prosince jde ještě o názornější případ. 

Kamera na dronu nejprve snímá zástavbu panelových domů v Mostě s lomem v pozadí. 

Během redaktorových slov „Jiní spadli z výšky rovnou na tvrdou zem.“ Dron prudce 

začne klesat k zemi.  

 

V ostatních případech se drony v rámci zpravodajství a publicistiky objevovaly 

spíše v případech, kdy šlo o znázornění výšky či nepřístupnosti daného objektu. 

V jednom z případů se například jednalo o nadšence zdolávající komíny po celé 

republice v pořadu Víkend 21. října. Při jedné z akcí je během šplhání snímal ze 

vzdálenosti několika metrů dron a postupně i s těmito lidmi stoupal. V jiném případě, 9. 

listopadu, zase dron pomalu stoupal kolem nejvyššího mrakodrapu světa – Burj Khalifa 

v Dubaji. V tomto případě byla reportáž doplněna i o subjektivní záběr člověka stojícího 

na samotném vršku budovy s GoPro kamerou na hlavě. Dron redaktoři víkendu použili i 

při reportáži o nejvyšších českých železničních mostech. V tomto případě nechali stroj 

několikrát nad stavbami přeletět, obkroužit je a stoupat podél jejich konstrukce, aby 

divákům přiblížili i místa, jež by jiným způsobem nebylo možno zprostředkovat. 
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Závěr  

Předmětem této bakalářské práce byla efektová kamera a její uplatnění v 

televizním zpravodajství.  Z výše předložených poznatků lze jednoznačně konstatovat, 

že se efektová kamera v audiovizuální žurnalistické tvorbě stává mezi novináři 

populárním a často užívaným nástrojem.  Důvodem je její divácká atraktivita a 

technologická dostupnost. V mnoha výše uvedených příkladech jejího praktického užití 

v posledním čtvrtletí roku 2014 je patrné, že efektová kamera neslouží zdaleka vždy jen 

k tomu, aby diváka zaujala a ohromila svojí neobvyklostí. Efektová kamera může 

sloužit i navýšení informační hodnoty vysílaného audiovizuálního materiálu a obohatit 

tak diváka o nové informace.  

 

Výše uvedená fakta ale zároveň upozorňují na zřejmá rizika jejího uplatnění. V 

méně závažných případech může dojít k jejímu nadužívání a audiovizuální materiál 

složený z velké části z efektových záběrů přestává těžit z jejich výjimečnosti. Je proto 

ke každému takovému záběru potřeba přistupovat s rozvahou a přemýšlet o jeho 

významu v kontextu celé sekvence.  Rozhodnout, zda-li využití konkrétního efektového 

záběru zpravodajskému materiálu prospěje a uvede fakta do nových souvislostí, nebo 

naopak způsobí, že se divák nechá unést poutavou vizuální stránkou obrazu a podstatné 

informace zůstanou vlivem toho potlačeny, čímž klesne i objektivita vysílaného 

audiovizuálního obsahu, který místo aby informoval, začne bavit. Za mnohem 

závažnější problém týkající se užití efektové kamery však lze označit její relativní 

novost spojenou s prozatím ne vždy propracovaným a dostatečným systémem regulace. 



   

 

45 

  

Zejména létající drony jsou přes svoji obrazovou efektivitu velmi snadno zneužitelným 

nástrojem k narušování soukromí, přičemž v mnoha případech k takovému jednání 

může docházet i nevědomky kvůli širokoúhlým čočkám kamery.  

 

Ačkoliv má tedy efektová kamera ve zpravodajství prozatím spoustu možných 

drobných i závažnějších rizik, dá se očekávat, že trend narůstajícího počtu jejího užití 

zpravodajskými kameramany bude pokračovat i v budoucnu.  

 

 

 

 

Summary 

Subject of this bachelor thesis was the point-of-view camera and it’s use in 

television news . ased on the facts stated in the text it can be presumd the point-of-view 

camera is becoming more and more popular  tool among journalists. Reason for this 

include it’s popularity with viewers and technological availability. The point-of-view 

camera, however, served not only to impress viewers with i‘ts extraordinary speciality 

but sometimes to give them a deeper understanding of the situation. 

 

But the facts above are also a warning about potential risks of using the point-of-

view camera. In smaller cases, overusing of this phenomenon can result in loosing of 

the exclusivity of those particular shots. It is, therfore, neccessary to weigh in potential 

benefits and drawbacks of using such shots in a news piece in relation to the whole 

sequence. Using too many effect shots may result in overshadowing the important 

information by visual elements of the piece, rendering it enjoyable to watch but not 

newsworthy. 

 

More dangerous problém regarding the point-of-view camera can be, however, 

seen in it’s relative youth resulting in a not very thought out regulation by law. Even 

though their visual strength is a majore one, especially the UAVs are liable to 

sometimes even unintentional violation of someone’s privacy. But despite the risks, it 

can be expected that the point-of-view camera elements in news reporting are going to 

grow stronger among news cameramen in the future. 
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Jak TV Nova pracuje s drony? 

Přímo televize Nova v současnosti žádný vlastní dron nemá. Najímá si ale externí 

spolupracovníky, kteří s drony umí létat. V Praze využívají tři, nebo čtyři drony, v krajích 

využívají několik strojů také. Většinou se jedná o menší kvadrokoptéry od společnosti DJI, 

žádné velké modely, které by mohly někoho zranit. Občas ale větší použijí, to pokud je potřeba 

natočit velké nadhledy, nebo je potřeba, aby byl obraz klidný. Takové záběry se používají 

například do grafiky, takže je obraz potřeba natočit ve vysokém rozlišení. Dron používáme 

jednou dvakrát do týdne do různých pořadů.  

 

V jakých situacích je nejčastěji používá? 

Ve zpravodajství dron užíváme spíš u odpočinkových reportáží. Redaktor si většinou den 

dopředu řekne, že by se mu hodil náhled z jiné perspektivy, často se jedná o záběry hradů, 

zámků nebo hezkých zahrad, které se ze země nedají natočit. Použije se tedy dron, který 

divákovi nabídne pohled z jiné perspektivy. Hrady často ukazujeme jako tipy na víkend, budovu 

obletíme, můžeme ukázat, jak vypadá z ptačí perspektivy, což dodá reportáži úplně jiný drive. 

Nejde to ale přehnat, nelze celou reportáž udělat tímto způsobem. Záběr z dronu by měl být spíš 
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takovým kořením.  Vždy je potřeba najít hranici, aby to bylo zajímavé pro diváka a ne 

přeplácané. U jiných akcí, třeba u demonstrací, si musí člověk uvědomit, s jakým strojem létá, 

aby předešel neštěstí. V takových případech může dojít k ohrožení velké skupiny lidí, nebo 

může někdo po dronu něčím hodit. 

 

V čem je rozdíl mezi malým a velkým dronem? 

Hexakoptéra je větší, čím víc motorů, tím větší tah. Je na ni také možné namontovat víc baterií a 

větší kameru, takže ve výsledku jsou z toho lepší záběry než z GoPro a stroj vydrží déle ve 

vzduchu. Celkově je to robustnější stroj, takže s ním nemávají prudké poryvy větru a během letu 

je klidnější. Takové drony s větší výbavou váží třeba až 20 kilogramů, takže je nebezpečnější, 

kdyby došlo k pádu. Menší stroje mají do pěti kil.  

 

Jaké kamery na dronech používáte? 

Malé drony a konkrétně model, se kterým létám já, tedy DJI Phantom 1, unese GoPro kameru. 

Ta je na dronu zavěšena na speciálním ramenu se dvěma či třemi gyroskopickými motory, která 

vyrovnává let stroje a drží kameru v požadované pozici. GoPro je pro takové natáčení velmi 

dobrá kamera, která dokáže výborně clonit, takže záběry v přímém slunci i pod mrakem jsou 

pěkné. Kamera má několik velikostí obrazu. Nejširší hodně zkresluje, zaobluje to zemi. Dron 

navíc musí být zbytečně blízko k objektu a pilot tak riskuje havárii. Osobně proto používám 

střední velikost záběru. To vypadá hezky, po stranách nedochází k tak silnému soudkování a 

dron může být třeba o tři metry dál od objektu a pořád je blízko. Jde sice o digitální přiblížení, 

je to výřez, ale na kvalitě to neubírá. 

 

Kolik času může dron strávit ve vzduchu? 

Ten, který používám já, vydrží ve vzduchu asi sedm minut na jedno nabití. Baterie se dají 

střídat, záběr je hotový za dvě minuty, takže si udělám tři až čtyři záběry, přistanu, vyměním 

baterku a mohu letět znovu. Teď už jsou ale novější modely, třeba Phantom 2, který má větší 

články, vydrží i čtrnáct minut. Na veliké drony se dají navěsit další baterie a pak vydrží létat i 

dvacet minut. Dron je ale kvůli nim těžší, má pomalejší akceleraci a špatně se s tím manévruje. 

Pilot musí počítat s větší setrvačností.  

 

Jak daleko dron doletí? 

Dosah je asi dvě stě metrů. To už stroj nevidím, koukám jen na obrazovku, ale i Wi-Fi začíná 

být slabá a obraz vypadává. Většinou, když potřebuji velký nadhled, tak jenom vyletím nahoru, 

až třeba sto metrů a GoPro už všechno zabere. Spíš se ale létá do třiceti metrů, výš kvůli 

letovému provozu ne. Je zbytečné hnát to do extrémů a nahoře jsou mnohem horší povětrnostní 

podmínky, takže záběry jsou více rozklepané. Je dobré mít vždy vizuální kontakt s dronem, 

protože stát se může cokoliv. Může vypadnout přenos obrazu a pilot by pak letěl naslepo.  

 

Co když se najednou přeruší signál? 

Stroj je vybavený kompasem a GPS. Při každém zapojení akumulátoru si uloží svoji současnou 

polohu a dá se i nastavit, aby se podle kompasu držel. Když dojde k přerušení spojení, třeba 

pokud dron vyletí z dosahu, tak se zastaví, automaticky vystoupá do dvaceti metrů, aby přelétl 

stromy, přiletí zpět do okruhu pěti metrů, odkud vzlétl a sám přistane. 

 

A když se během letu vybije baterie?  

Baterie dochází postupně, ztrácí výkon. Dron tak postupně klesá k zemi, až dosedne úplně. 

 

Setkal jste se s negativními reakcemi přihlížejících lidí během natáčení? 

Mám spíš zkušenost, že lidé chodí a ptají se, co to stojí, co to vlastně je. Protože dron nikdy 

neviděli, většinou je to zajímá. Lidé koukají na obrazovku a dron si fotí. Ještě jsem se nesetkal s 

tím, že by si někdo stěžoval, nebo že by to někomu vadilo. Pochopil bych to třeba, kdybych 

někomu nedovoleně natáčel zahradu. Většinou je ale natáčení domluvené s vlastníky pozemku.  

 

V současnosti se hodně řeší legislativa ohledně dronů, jak na to koukáte vy? 
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Legislativa mi přijde přísná. Povolení stojí dost peněz a stejně se s dronem pak nemůže létat nad 

lidmi. Přijde mi zbytečné, když si lidé udělají povolení a pak s dronem mohou létat jen nad 

polem. Je to jako v autoškole, pokud člověk složí zkoušky, také nemusí jezdit jenom mimo 

město. Řešením by tedy bylo zlevnit povolení a zkoušky, u kterých by se posuzovalo, jestli s 

tím lidé mohou létat, nebo ne. Pokud je pilot dobrý dokáže stroj ovládat, pak v tom nevidím 

problém. Legislativa se odpichuje od toho, že lze s dronem narušovat soukromí a let je 

nebezpečný pro lidi, ale do dneška jsem se osobně nesetkal s tím, že by dron někoho špehoval, 

nebo zranil. Ale samozřejmě jsou piloti a piloti. Někdo létá rozumně, nikdy nehavaroval a 

nezlomil vrtuli. Pak jsou tací, kteří jdou do extrémů, a v takovém případě by se mohlo něco stát. 

 

Na Facebooku se objevily stížnosti hasičů, že novináři s pomocí směrových mikrofonů na 

dronech odposlouchávají hovory záchranných složek při zásahu. Je to možné? 

To je absolutní nesmysl. GoPro kamera na dronu má také mikrofon a není tam slyšet nic, jen 

bzučení a proudění vzduchu. Je to jako byste natáčel s kamerou u otevřeného okna automobilu 

za jízdy. Na dronu jsou motory, které se točí ve vysokých otáčkách a to vysokofrekvenční 

bzučení je tak hlasité, že plaší i zvířata. Ptáci před tím uletí pryč. 

 

Na internetu si malý dron může koupit každý, kolik jich zhruba v česku existuje 

profesionálních? 

Desítky, víc asi ne. Není zase tolik lidí, co by za takovou věc mohli dát velké peníze. Většinou 

jsou to lidé, kteří se tím chtějí živit. Vím ale i o pár lidech, kteří to mají jako hobby a kameru 

tam mají jen proto, aby viděli, kam letí. Samotné záběry nijak nezpeněžují. 

 

Je složité se s dronem naučit létat? 

Chce to cit. Je rozdíl létat jenom tak a létat, aby se natočilo kvalitní video. Například to, aby se 

dron obtočil kolem nějakého objektu, chce zkušenost. Čím víc člověk létá, tím víc se 

samozřejmě naučí. Létat se dá naučit do měsíce a pak už jen záleží na talentu kameramana, jestli 

dokáže ze země vymyslet zajímavý záběr a zkoordinovat povely k dronu tak, jak je potřeba. Já 

jsem si třeba nejprve koupil samotný dron a s ním se učil létat. Kameru jsem na něj připevňoval 

až potom. Nehrozilo tak, že ji rozbiju, pokud bych během učení havaroval. 

 

Jak s dronem natáčíte vy? 

Já přijdu k objektu a najdu si nejlepší místo, odkud je dobře vidět. Záleží i na pozici slunce. 

Záběr pak vymyslím ze země a podle displeje zakomponuju. Potom už vím, jakou mám velikost 

záběru a spíš jen vizuálně hlídám. Cítím, jestli jsem to natočil správně, nebo ne. Za osm minut 

udělám několik různých záběrů, švenky, otočky, průlety, nadhledy. Vše je ale o zkušenostech. 

Kdyby pilot jen vyletěl nahoru a pak přistál, tak je to k ničemu, záběr by se měl hýbat. Zajímavé 

je třeba něco schovat a pak objekt objevit, když dron vyletí zpoza rohu. 

 

Co všechno se tedy s dronem dá dělat? 

Ideální je využití na památky, přírodní úkazy, ale dá se to využívat i na sportovní věci. Třeba při 

jízdě na kole či snowboardu může dron letět zároveň s jezdcem. V motokrosu to využívá 

Redbull a pro různé záběry samozřejmě i filmové produkce. Točí s tím i spousta 

dokumentaristů. Vrtulník by takhle nízko letět nemohl, protože by rozvířil zem a všechno 

odfoukl. V interiérech, pokud je to velká hala, se s dronem létá nejlépe, protože nikdy nepřijde 

poryv větru. Na druhou stranu v místnosti není moc co ukázat, co by vyžadovalo použití dronu. 

Tam se hodí spíš slider nebo steadicam. 

 

Pracujete i s kamerami GoPro. Jaké je jejich využití ve zpravodajství? 

GoPro se hodně používá na akční záběry, nebo natáčení pod vodou, kdy je potřeba aby se 

kamera neutopila. Novější modely mají už i plochou krytku čočky, takže ve vodě vůbec 

nezkresluje. V jiných případech je třeba nutné natočit něco nebezpečného zblízka. I ve full HD 

je to sice horší kvalita, než s kamerou za statisíce, ale dá se připevnit ke spoustě věcí a má 

obrovský úhel záběru. Ale zase, je to podobné jako s drony, nedá se z toho udělat celá reportáž. 

Mělo by to být takové koření. 
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Proč je GoPro tak úspěšné? 

GoPro s kamerami do extrémních podmínek začalo a je vidět, že jsou nejdál. Svoje držáky stále 

upravují a pořád přidávají nové. Existují i přísavky, třeba na auto. My jsme kameru dokonce 

používali i na letadlo, přísavkou jsme ji připevnili k ocasní směrovce, pro jistotu zajistili 

provázkem a GoPro vydrželo tři hodiny pevně přisáté. Používají je díky tomu i kluci od 

Redbullu. Nechybí ale ani různé kleště, čelovky či hrudní držáky. Může se k tomu přimontovat i 

displej, přídavné baterie a v telefonu se s aplikací na Androidu nebo iOS dá sledovat, co kamera 

natáčí. 

 

V jaké kvalitě kamera natáčí? 

V poslední edici je hodně možností nastavení formátu natáčení. Až do 4K v rozumném 

plynulém snímkování. Nejčastěji se ale využívá full HD a mění se jenom počet snímků za 

vteřinu. Pokud vím, že záběr budu zpomalovat, nastavím 120 snímků za vteřinu, když ne, tak 

klasicky 25. S větším počtem snímků za vteřinu je ale soubor větší a náročnější na postprodukci. 

Ve 4K se točí spíš jenom pro interní účely, kdy pak grafici udělají z obrazu výřez, čímž se 

zhorší kvalita, ale pořád je to full HD. A Photoshop má třeba dnes funkci, která dokáže 

soudkování odstranit. 

 

Mají GoPro kamery nějakou nevýhodu? 

Jediné, co nám moc nefungovalo, byl vodotěsný kryt na dotykový displej, který je v podstatě jen 

taková fólie a kamera se utopila. Na druhou stranu k čemu používat dotykový displej pod 

vodou. Lepší je kameru ovládat přes kryt tlačítky. Nejnovější série Hero4 má pak výrobní vadu, 

že vytéká přední displej vedle čočky, protože tlačítko na zapínání je hned vedle něj a tlačí na 

něj. Kamera je bohužel lisovaná, není tam žádný šroubek, takže když se něco rozbije po záruční 

lhůtě, musíte si koupit novou. Během záruční lhůty vám kameru vymění. 

 

Objevují se v oblasti efektové kamery i nějaké další novinky? 

Teď docela zajímavá věc je selfie hůlka s gyroskopem. Když je na tyči GoPro kamera, tak toto 

zařízení vyrovnává všechny otřesy a kamera plave, působí jako ze steadicamu. Zařízení se 

jmenuje Swiftcam a stojí asi 6 tisíc. Dá se použít při natáčení chůze, nebo při záběrech kdy 

kamera vyjede zpoza hrany. 

 

 

 

Příloha č. 2: Etický kodex sdružení Professional Society of Drone Journalists 

 

A Code of Ethics for Drone Journalists 

A code of ethics for drone journalists should be viewed as a layer of additional ethical 

considerations atop the traditional professional and ethical expectations of a journalist in the 

21st century. Additionally, such considerations should not be viewed as the sum total or end of 

the ethical requirements for drone journalists, but is the minimum that is expected of a drone 

journalist. This code of ethics wiki, while hoping to address a variety of considerations and to 

provide case studies as examples, is not designed to be totally comprehensive. Rather, it is a set 

of guidelines, and the journalist will be the ultimate judge in the field of how to apply those 

guidelines. 

ADDED RESPONSIBILITIES OF A DRONE JOURNALIST 

Drone journalists should maintain all of the ethical expectations journalists who don’t use 

drones, with the added responsibility that comes with operating a flying vehicle. Drones, or 

Unmanned Aerial Systems (UAS), are vehicles piloted autonomously or remotely, and are 
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vehicles capable of flying at some height. They can weight as little as a few ounces, or many 

hundreds of pounds. Some are designed to hover in the air, while others can travel hundreds of 

miles per hour. As the weight, altitude, and speed of these vehicles increases, the potential 

damage that they could inflict on people and property increases. 

Drone journalists must realize that potential for harm with their unmanned vehicle, and take all 

possible measures to mitigate the odds of a crash. This necessarily entails that the drone is fully 

capable of controlled, stable flight, and that the drone pilot is trained in his or her equipment and 

is capable of safely flying the vehicle remotely. It also means that the pilot must know his or her 

capabilities, the capabilities of the vehicle, and must not exceed either of those limits during a 

flying mission. 

Drones can be used by drone journalists for aerial photography, although drones are by no 

means limited to that function. The ability to take photographs from the sky makes the drones a 

powerful tool in the hands of a journalist. But the vantage point also offers the chance for abuse, 

especially in terms of privacy and safety. 

LAYERED APPROACH TO DRONE JOURNALISM ETHICS 

Not only does drone journalism build on previous codes of journalism ethics (the SPJ and 

NPPA codes of ethics, for example), but drone journalism ethics can build on itself – that there 

are concepts within drone journalism that build on themselves – like a hierarchy. 

Abraham Maslow was a psychologist who pioneered the idea of a hierarchy of needs for 

personal growth in the paper “A Theory of Human Motivation.” This hierarchy can be visually 

represented as a pyramid with multiple layers, beginning with a layer that covers the most basic 

of needs. Those basic physiological needs include food and water, as well as breathing, sleep 

and sex. Once that need is satisfied, the person will seek to satisfy the next “highest need,” 

which are (in order) safety, love and belonging, and esteem. 

“Human needs arrange themselves in hierarchies of pre-potency,” Maslow wrote. “That is to 

say, the appearance of one need usually rests on the prior satisfaction of another, more pre-

potent need. Man is a perpetually wanting animal. Also no need or drive can be treated as if it 

were isolated or discrete; every drive is related to the state of satisfaction or dissatisfaction of 

other drives.” 

After managing to satisfy all the previous needs, a person reaches “self-actualization,” which is 

the notion that has different implications for different people: 

“In one individual it may take the form of the desire to be an ideal mother, in another it may be 

expressed athletically, and in still another it may be expressed in painting pictures or in 

inventions. It is not necessarily a creative urge although in people who have any capacities for 

creation it will take this form.” 

An underlying premise in Maslow’s writing is that one must satisfy a basic problem before 

moving on to solving greater problems. Many code of ethics function as a list of rules, with the 

assumption that all rules must be followed. The greatest issue with this format is that it does not 

provide enough direction in terms of application: one might have to navigate all across a code of 

ethics before arriving at an applicable rule. It offers little in the way of advice in how to 

approach a problem, or how to break the problem down into manageable steps. 

As in other journalism codes of ethics, the rules contained must be followed. But I propose a 

hierarchy of drone journalism ethics that helps guide journalists through its principles, rather 

than scatter them and leave it for the journalist to figure out. Journalists must meet all 

requirements of the code of ethics, but must assess their situation starting first from the most 

basic ethical questions. The order in which this pyramid of ethics is laid out is as such: 
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THE DRONE JOURNALISM HIERARCHY OF ETHICS 

 
 

 

1. NEWSWORTHINESS. The investigation must be of sufficient journalistic importance to 

risk using a potentially harmful aerial vehicle. Do not use a drone if the information can 

be gathered by other, safer means. 

2. SAFETY. A drone operator must first be adequately trained in the operation of his or her 

equipment. The equipment itself must be in a condition suitable for safe and controlled 

flight. Additionally, the drone must not be flown in weather conditions that exceed the 
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limits of the drone’s ability to operate safely, and it must be flown in a manner that 

ensures the safety of the public. 

3. SANCTITY OF LAW AND PUBLIC SPACES. A drone operator must abide by the 

regulations that apply to the airspace where the drone is operated whenever possible. An 

exception to this is provided in instances where journalists are unfairly blocked from 

using drones to provide critical information in accordance with their duties as members 

of the fourth estate. The drone must be operated in a manner which is least disruptive to 

the general population in a public setting. 

4. PRIVACY. The drone must be operated in a fashion that does not needlessly 

compromise the privacy of non-public figures. If at all possible, record only images of 

activities in public spaces, and censor or redact images of private individuals in private 

spaces that occur beyond the scope of the investigation. 

5. TRADITIONAL ETHICS. As outlined by professional codes of conduct for journalists. 


