


PARTNEŘI



ZÁŠTITA



PROGRAM KONFERENCE

Zahájení 9:45

1. Blok – legislativa (9:55 – 11:00)
ÚCL, ŘLP, Ministerstvo dopravy ČR, Dopravný úrad SR

2. Blok – výzkum a vývoj (11:00 – 12:20)
ČVUT, Honeywell, Zuri, ESA BIC

Oběd  12:20 – 13:30  (hotelová restaurace hotelu Pyramida)

3. Blok – aplikace a využití dronů  (13:30 – 15:20)

ukončení v 16:00



KONFERENCE

OBČERSTVENÍ - k dispozici kavárna v předsálí kina

REGISTRAČNÍ ŠTÍTEK NA DRON ZDARMA
vytiskněte si zalaminované štítky v průběhu DronEdge

1. Připravte si své registrační číslo provozovatele, které 
jste obdrželi od ÚCL
2. Pošlete email na stitky@dronetag.cz s následujícím 
předmětem emailu:

«registrační číslo provozovatele, «počet štítků»
3. Vyčkejte pár minut než tiskárna váš štítek zpracuje a 
vyzvedněte

Nezapomeňte, že je nutné vyplňovat jen PŘEDMĚT 
emailu. Nevyplňujte privátní část čísla.



Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Největší asociace zaměřená na drony a bezpilotní letecký průmysl v České 

republice.

Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, 

vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace. 

Zvláštní zaměření na osvětu, regulaci a spolupráci s leteckými autoritami, 

výzkum a vývoj, strategický rozvoj a podpora mezinárodních partnerství a 

obchodu. 

AWARENESS                REGULATION           COOPERATION             RESEARCH               EDUCATION           UAV UTILIZATION



AKTIVITY ALIANCE

• účastník strategického fóra k problematice dronů v ČR 

(ÚCL, ŘLP, MD ČR, UAVA, LAA, AEČR, SMČR)

• partner oborově zaměřených akcí (GIS Ostrava, Dronfest, Dronument)

• aktivní spolupráce s leteckými autoritami, CzechInvest, CzechTrade, podvýbor 

pro letectví PSP ČR, Ministerstvo zahraničních věcí



AKTIVITY ALIANCE

• vlastní průzkum veřejného mínění zaměřený na drony (2021)

• podepsání memoranda o spolupráci s Moravským leteckým klastrem



MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ALIANCE

• Kooperace s EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví)

• partner největších oborově zaměřených mezinárodních akcí (Commercial UAV 

Expo Americas, Commercial UAV Expo Europe, Amsterdam drone week)



MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ALIANCE

• partner největšího 

světového průzkumu 

na drony od Drone 

Industry Insights

• aktivní účast na B2B akcích na letecký průmysl (Bulharsko, Finsko, 

Indie, Kanada, Maďarsko, Tchajwan, USA)



NEJBLIŽŠÍ MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ALIANCE

• Série online workshopů UAVA a CzechTrade se státy - Čína, Indie, Singapur, 

Thajsko, Vietnam – listopad 2021

• Český stánek na Commercial UAV Expo Europe/Amsterdam Drone Week –

leden 2022

• Český stánek na Commercial UAV Expo Americas 2022 v Las Vegas – září 2022

• B2B jednání (Nizozemsko, USA…) 



PŘIPOJTE SE A SLEDUJTE NÁS

• Nejaktuálnější informace pro členy

• Zvýhodněné nabídky účastí na oborově zaměřených akcích 

• DronEdge konference zdarma, firemní prezentace zdarma, webináře

• Mezinárodní spolupráce, organizované účasti, B2B, spolupráce členů

a další…



Ing. Jakub KARAS          

Prezident

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

info@uava.cz

+420 601 373 937

DĚKUJI ZA POZORNOST

www.uavaliance.cz



BLOK 1 - LEGISLATIVA


