DronFest
DronFest je unikátní festival bezpilotního létání, který vznikl v západočeské metropoli.
Město Plzeň jeho prostřednictvím zvyšuje informovanost o tomto rychle se rozvíjejícím průmyslu
a představuje vlastní aktivity, které na poli UAV realizuje. Festival si rychle získal oblibu mezi
návštěvníky z tuzemska i zahraničí, nabízí jedinečnou podívanou, za kterou lidé neváhají ujet
stovky i tisíce kilometrů.
jediný festival svého druhu v ČR
DronFest je
zařazen mezi největší akce svého druhu na SVĚTĚ
prvního ročníku přes 4000 lidí
Návštěvnost
druhého ročníku přes 7000 lidí

…co nabízí DRONFEST
Součástí akce je pravidelně VELETRH FIREM, které podnikají v oblasti bezpilotního létání.
Návštěvníci zde shlédnou desítky dronů těch nejvýznamnějších výrobců bezpilotních letounů.
Zároveň se mohou zeptat vystavovatelů - odborníků na cokoliv, co je zajímá.

Užitečné informace přinášejí také PŘEDNÁŠKY na nejrůznější témata, například Jak se stát
pilotem, Legislativa, Drony a jejich využití pro integrovaný záchranný systém, Aplikace pro
bezpilotní letouny, Jak vybrat dobrý dron a další.

LETECKÉ UKÁZKY jsou atraktivním stanovištěm festivalu. Ve speciálně upravené hale
vystavovatelé předvádějí drony ve vzduchu a doplňují ukázky odborným výkladem.

V jediné městské FPV aréně v České republice startují ZÁVODY V FPV LÉTÁNÍ a EXHIBICE
PILOTŮ. Nevšední podívaná plná akrobatických kousků láká davy lidí. Velkoplošné obrazovky
snímají záznam z pilotových brýlí, zážitek je tak opravdu autentický.

ŘEKLI o nás…
„Organizování závodů dronů na DronFestu pro nás byla veliká výzva. Doposud se v České
republice nekonaly závody dronů v tak velkém rozsahu. Diváci měli možnost sledovat závod z tribun
na velkoplošných obrazovkách za doprovodu komentáře profesionálního moderátora. Nejvíce jsme
však ocenili nově vybudované zasíťované závodiště, které perfektně vyhovuje požadavkům na
bezpečné létání. Kdybych měla akci shrnout pár slovy perfektní spolupráce s organizátory
DronFestu, nadšené komentáře ze stran diváků, organizátorů a pilotů a hlavně bezvadná nálada.
Protože jsme firma zaměřená na oblast drone racingu, doufám, že Plzeň bude inspirací i pro ostatní
města a podobné dronparky, jako jsou v plzeňském DEPU 2015, vyrostou i v dalších místech České
republiky.“
Iva Hejtmánková, Event manager společnosti Rotorama
„Na této akci si mohli přijít na své snad úplně všichni amatéři, hobíci i profesionálové. Akce byla
prostě velkolepá a snad se líbila všem návštěvníkům. Organizačně byla opravdu skvěle zvládnutá a
za to vše pak patří velký dík všem organizátorům, pořadatelům, vystavujícím, přednášejícím a
prostě všem zúčastněným, kteří se na této akci s názvem Dronfest 2017 v Plzni podíleli.“
Redakce drony-kamery.cz
„Dronfest rozhodně je velmi užitečná akce celostátního významu a buďme za ni rádi, tím spíš, že
organizátoři to umí. Je tu ale i potenciál dalšího rozvoje: díky jejich schopnostem, zájmu veřejnosti
a geograficky velmi výhodné poloze Plzně se festival se může stát nejen nejvýznamnější akcí tohoto
druhu u nás, ale i v rámci střední Evropy.“
Jan A. Novák, droneweb.cz
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