
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzická ochrana Terminálu 1 a 2 

letiště Praha Ruzyně s využitím biometrických 

prvků 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jakub Bureš 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání diplomové práce: 15. 6. 2012 

Termín odevzdání diplomové práce: 19. 4. 2013   



 

  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  

Tímto bych rád poděkoval svému vedoucímu práce panu 

doc. Mgr. Ing. Radomíru Ščurkovi, Ph.D. za odborné vedení a vstřícnost při zpracování mé 

diplomové práce.  



 

ANOTACE 

BUREŠ, Jakub. Fyzická ochrana Terminálu 1 a 2 letiště Praha Ruzyně s využitím biometrických 

prvků. Diplomová práce. Ostrava, 2013. 102 stran včetně příloh. VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce 

doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá návrhem inovativních opatření při návrhu fyzické ochrany 

Terminálů 1 a 2 za využití biometrických prvků. Cílem práce je vytvoření jednoduchých 

automatizovaných a zároveň bezpečných procesů odbavení cestujících a bezpečnostních kontrol 

cestujících a zaměstnanců. V teoretické části je řešena teoreticko-právní problematika bezpečnosti 

letecké dopravy a stávající situace fyzické ochrany na letišti. Praktická část je věnována analýze 

a hodnocení rizik protiprávních činů, které mohou ohrozit fungování letiště. Na základě 

provedených analýz jsou vytvořeny tři různé návrhy variant fyzické ochrany letiště, jejichž 

součástí je i ekonomické zhodnocení. Následně je pak vybrána nejvhodnější varianta, která 

nejlépe splňuje stanovené podmínky pro případnou realizaci projektu. 

Klíčová slova: terminál, protiprávní činy, fyzická ostraha, režimová ochrana, technické 

prostředky, biometrie 

ANNOTATION 

BUREŠ, Jakub. Physical protection of Terminal 1 and 2 of Prague Airport using biometrics. 

Thesis. Ostrava, 2013. 102 pages including attachments. VSB Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering. Thesis supervisor doc. Mgr. Ing. Radomir Ščurek, Ph.D. 

The thesis deals with the design of innovative measures in the design of physical protection 

Terminals 1 and 2 using biometrics. The aim is to create a simple automated process and at the 

same time safe handling of passengers and security of passengers and employees. The theoretical 

part is about the legal issues of aviation security and physical protection of the existing situation 

at the airport. The practical part is devoted to the analysis and assessment of the risks of unlawful 

acts that may endanger the operation of the airport. Based on the analyzes are created three 

different designs variant physical protection of airports, which also includes the economic 

evaluation. Subsequently is selected the most suitable option that best meets the requirements for 

potential project. 
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ÚVOD 

Mezinárodní letiště je velmi složitý a důmyslný komplex sestávající se z mnoha prvků 

a činností. Tento systém je však poměrně křehký a jeho fungování může být narušeno 

různými negativními faktory, jako jsou například negativní přírodní vlivy, změny politického 

systému, narušení bezpečnostní situace nebo jiné mimořádné události. I přes velké snahy 

bezpečnostních expertů a preventivní opatření státních orgánů, které jsou finančně velmi 

náročné, letiště jsou neustále ohrožovány teroristickými útoky a dalšími protiprávními činy. 

V této práci se budu zabývat vytvořením takové fyzické ochrany Terminálů 1 a 2, aby byla 

právě bezpečnostní rizika co nejvíce minimalizována.  

Cílem této diplomové práce je za použití nástrojů řízení rizik provést analýzu fyzické 

ochrany mezinárodního letiště. Následně pak navrhnout inovativní řešení fyzické ochrany 

Terminálu 1 a 2 letiště Václava Havla Praha tak, aby byla oproti stávajícímu stavu zvýšena 

bezpečnost osob na letišti, zjednodušily a zrychlily se procesy odbavení cestujících, snížili 

se náklady na odbavení cestujících a v neposlední řadě byl zjednodušen a zrychlen pohyb 

zaměstnanců v prostorách SRA. 

V prvním oddíle diplomové práce budou uvedeny a popsány metody analýz a hodnocení 

rizik, které budou následně použity v další části. 

V druhém oddíle bude uveden základní popis celého letiště a jednotlivých terminálů. 

Popis terminálů se bude zaměřovat především na jejich konstrukční uspořádání. 

Třetí oddíl práce bude věnován právním předpisům spojeným s problematikou 

protiprávních činů v letecké dopravě, a to jak českým právním předpisům, tak i těm 

mezinárodním. 

Teoretická část práce bude uzavřena oddílem, kde bude zhodnocena stávající fyzická 

ochrana terminálů. Zde se budu věnovat stávající fyzické ostraze, stávající režimové ochraně 

a technickým prostředkům, které jsou v současné době v terminálech používány. Bude zde 

také uveden přehled aktiv, které je třeba střežit v rámci fyzické ochrany. V rámci režimové 

ochrany budou popsány základní procesy odbavení cestujících včetně bezpečnostních kontrol 

a rovněž procesy spojené s pohybem zaměstnanců po prostorách letiště. 

První oddíl praktické části bude obsahovat analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik.  

Nejprve budou identifikována veškerá rizika pomocí jedné metody, následně budou rizika 
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rozdělena na procesní a strukturální. Ta pak budou analyzována a vyhodnocena samostatně. 

Tímto postupem budou získána nejvýznamnější rizika, se kterými bude pracováno při 

navrhování nové fyzické ochrany terminálů. 

Druhý oddíl praktické části bude věnován inovativním návrhům fyzické ochrany 

se zaměřením na biometrické prvky. Zpracovány budou celkem tři různé varianty návrhů. 

Součástí návrhů bude i jejich ekonomické zhodnocení. 

Třetí, tedy závěrečný oddíl praktické části bude zaměřen na výběr nejvhodnější varianty 

z inovativních návrhů fyzické ochrany terminálů. Hlavní kritéria pro její výběr budou 

korespondovat s cíli této diplomové práce.  
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1 REŠERŠE 

Bezpečnost v letecké dopravě je v současné době řešena jak v akademickém prostředí, 

tak i v průmyslu a dalších oborech. Z toho důvodu existuje mnoho publikací, které se touto 

problematikou zabývají. Při zpracovávání diplomové práce jsem vycházel především 

z následujících zdrojů. 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. VŠB – TU Ostrava, ediční 

středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s.  Jedná se o skriptum určené studentům 

Fakulty bezpečnostního inženýrství. Publikace se zabývá komplexním řešením bezpečnosti na 

mezinárodních letištích. 

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F.: Biometrie. Brno: Computer Press a. s., 2011. ISBN 978-80-

254-8979-6. Publikace je věnována historii a rozvoji biometrie. Popisuje způsoby získávání 

informací při snímání biometrických prvků. A popisuje nejběžnější biometrické metody 

identifikace v běžné praxi. 

SWEET, Kathleen M.: Aviation and airport security: terrorism and safety concerns. Upper 

Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2004, 368 s. ISBN 01-311-2289-4. Publikace pojednává 

o problematice bezpečnosti letecké dopravy a nebezpečí terorismu a s tím spojených 

činnostech a právních předpisech.  

ZÝKA, J., ŽIHLA, Z.: Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2012, 1. 

mezinárodní vědecká konference, sborník příspěvků, 20. – 21. listopadu 2012, Praha, Vysoká 

škola obchodní v Praze, o. p. s., 2012, 105 s. ISBN 978-80-86841-40-3. Jedná se o sborník 

příspěvků z mezinárodní konference zaměřené na ochranu civilní letecké dopravy. Účast 

na této konferenci mi velmi pomohla při vytváření diplomové práce. 

Předpis L 17 – Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními 

činy, Letecká informační služba ŘLP ČR, 2011, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

dokument pojedná o ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.   
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2 ODBORNÉ POJMY A POUŽITÉ METODIKY 

V této části je uveden popis jednotlivých metodik a odborných pojmů, které jsou použity 

při zpracovávání této diplomové práce. 

2.1 ISHIKAWŮV DIAGRAM 

Ishikawův diagram neboli diagram rybí kosti slouží pro modelování rizik a pomáhá 

identifikovat příčiny. Grafickou formou jsou tedy znázorněny jednotlivé příčiny, které mohou 

způsobit následek, což představuje vrcholovou událost v diagramu. [31] 

2.2 METODA CARVER 

Původně byla tato metoda vyvinuta americkou armádou za války ve Vietnamu. Sloužila 

k výběru vhodného cíle z pohledu útočníka. Pro účely této práce slouží k výběru kritických 

míst či rizikových procesů, které by mohly být případným útočníkem využity či zneužity pro 

spáchání teroristického činu či jiného protiprávního činu. [31] 

2.3 PARETOVA ANALÝZA A LORENZOVA KŘIVKA 

Někdy též nazýváno jako Paretův princip. Jde o princip, kdy se předpokládá, že 80 % 

důsledků pochází z 20 % příčiny. V případě analýzy a hodnocení rizik to tedy znamená, že 

80 % nejzávažnější rizik je způsobeno 20 % zdroji rizik. [33] 

2.4 KITTSOVA BODOVÁ METODA 

Jedná se o metodu určenou pro hodnocení závažných zdrojů rizik pomocí tzv. „Karty pro 

hodnocení ohrožení nebezpečím“. Metoda je poměrně jednoduchá na zpracování, důležitá je 

však dobrá znalost posuzovaného systému. Výsledkem je pak matice rizik, která se dále 

zpracovává na základě hodnotících tabulek. [31] 

2.5 METODA MULTIKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ 

Metoda, která se využívá při výběru z několika prvků na základě více různých kritérií. 

Tato kritéria však mohou mít různou úroveň důležitosti tzv. váhu. Proto je třeba nejprve 

vypočítat hodnoty vah za pomoci jedné z metod stanovení vah kritérií (bodová stupnice, 

Fullerova metoda, Saatyho metoda, strom kritérií). [] 
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2.6 ODBORNÉ POJMY 

Prostory SRA – neboli Security Restrected Area, jsou prostory letiště, kam lze vstoupit pouze 

po projití bezpečnostní kontrolou. Toto pravidlo platí jak pro cestující, tak pro zaměstnance. 

[http://www.prg.aero/cs/business-sekce/neletecky-obchod/filmovani-na-letisti/] 

Koeficient FAR – False Acceptance Rate neboli míra chybného přijetí. Udává podíl 

verifikačních procedur s nepravdivým tvrzením o identitě, které jsou chybně potvrzené. Jde 

tedy o pravděpodobnost vzniku situace, kdy biometrický systém nesprávně klasifikuje dva 

rozdílné biometrické vzorky jako shodné. Tím vlastně přijme neoprávněného uživatele. 

V podstatě tedy tento koeficient udává bezpečnost daného biometrického systému. [1,2] 

Koeficient FRR – False Rejection Rate neboli míra chybného odmítnutí. Je definován jako 

podíl verifikačních transakcí s pravdivými tvrzeními o identitě, která jsou nesprávně 

odmítnuta. Jde tedy o pravděpodobnost, kdy biometrický systém chybně vyhodnotí dva 

biometrické vzory od stejného uživatele jako odlišné. Tím selže přijetí oprávněného uživatele. 

Tato míra chybného odmítnutí udává provozní komfort daného biometrického systému. [1,2] 

Check- in přepážky  - jedná se od přepážky leteckých společnostní, kde cestující obdrží svůj 

palubní lístek na základě předložení osobních dokladů a případně se zde odevzdají zavazadla, 

která budou cestovat v zavazadlovém prostoru. 

Gate – je tzv. odletová brána situovaná uvnitř terminálu, která slouží pro vystupování 

a nastupování cestujících do letadel.  
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3 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA 

Letiště Praha Ruzyně bylo dne 5. 10. 2012 přejmenováno na Letiště Václava Havla 

Praha. Společnost Letiště Praha, a. s. je provozovatelem největšího mezinárodního letiště 

v rámci České republiky. Letiště se nachází přibližně 10 kilometrů severozápadně od centra 

Prahy. Slouží jak pro mezinárodní dopravu, tak i pro vnitrostátní. Za rok je zde odbaveno 

průměrně 11 miliónů cestujících, přičemž mohou využít více jak 50 leteckých společností 

a cestovat přímou linkou do více jak 130 destinací po celém světě. Samotné Letiště Václava 

Havla Praha zaměstnává okolo 2 tisíc zaměstnanců a dalších 15 tisíc osob zaměstnávají další 

společnosti, které mají svou činnost spojenou právě s letištěm. V blízké budoucnosti se počítá 

s vybudováním paralelní dráhy k stávající primární dráze, s napojením na vlakové spoje 

a propojením s městskou sítí metra. Všechny tyto úpravy povedou k nárůstu počtu cestujících 

i zaměstnanců spojených s chodem letiště, proto bude nutné přehodnotit odbavovací systém 

a systém bezpečnostních kontrol tak, aby byla zajištěna plynulost cestování. [22] 

3.1 TERMINÁL 1 

Letištní Terminál 1 slouží k odbavení cestujících, kteří letí do nebo ze zemí mimo 

Schengenský prostor, proto je jejich odbavovací proces časově a provozně mírně náročnější.  

 

OBRÁZEK 3-1: TERMINÁL 1 POHLED ZVENČÍ  [18] 
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Terminál 1 je jednoúrovňový a lze ho v podstatě rozdělit na dvě části, a to na odletovou 

a příletovou část.  

Příletová část je tvořena budovou původního terminálu, jenž je v provozu již od roku 

1968. Ve veřejné části jsou rovněž umístěny přepážky směnáren, hotelových služeb, 

dopravních společností a cestovních kanceláří. Zároveň se zde nachází informační centrum, 

kavárna a bankomaty. Pro přilétající cestující jsou zde připraveny tři karusely na zavazadla, 

reklamace handlingových společností a směnárny. Odletová část je spojena krátkým 

spojovacím objektem, kde se nachází obchody, restaurace a bar. 

Odletová část je v provozu od poloviny roku 1997. Odbavují se zde lety, které směřují 

mimo Schengenský prostor. Cestující mají k dispozici až 62 odbavovacích přepážek, 

samostatnou přepážku pro odbavení nadrozměrných zavazadel a další přepážky se službami. 

Dále se zde nachází celní úřad pro potvrzování nákupů, restaurace, směnárna a prodej tisku. 

Za pasovou kontrolou jsou cestujícím k dispozici v tranzitním prostoru obchody s dárkovými 

předměty, kavárny a bary. Na tranzitní prostor jsou navázány takzvané prsty A a B, v těch 

jsou umístěny gaty a výstupy do letadel, přičemž oba prsty jsou dvoupodlažní avšak prst A 

mohou cestující využívat pouze v horním patře. Spodní patro je vyhrazeno pro údržbu, garáže 

a třídírnu zavazadel. V prstu A se nachází 9 gatů. V prstu B je 9 gatů v horním poschodí a 11 

gatů v přízemí, odkud jsou cestující rozváženi autobusem k jednotlivým letadlům. Z každého 

prstu je vyvedeno 9 nástupních mostů, kterými se cestující dostávají přímo do letadel. 

Součástí každého gatu jak v prstu A, tak i v prstu B je stanoviště bezpečnostní kontroly. 

V horní části prstů nalezneme pohyblivé chodníky, obchody a kavárny. [8] 

 

OBRÁZEK 3-2: TERMINÁL 1 PROSTOROVÉ ROZDĚLENÍ  [15] 
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3.2 TERMINÁL 2 

Terminál 2 slouží pro přílety a odlety cestujících, kteří létají v rámci Schengenského 

prostoru. Díky tomu je jejich odbavovací proces zjednodušen.  

Schengenský prostor je založen na Schengenské dohodě z roku 1985. Představuje 

území, kde je zaručena volnost pohybu osob. Státy, které tuto dohodu podepsaly, mají zrušené 

vnitřní hranice. Schengenská spolupráce je začleněna do právních předpisů Evropské unie 

na základě Amsterodamské smlouvy od roku 1997. Ne všechny státy Evropské unie však 

spadají do Schengenského prostoru. Výjimkou je například Velká Británie. Česká republika je 

součástí Schengenského prostoru od roku 2007. [28] 

 

OBRÁZEK 3-3: ODBAVOVACÍ HALA TERMINÁLU 2 [18] 

Podstatným rozdílem oproti Terminálu 1 je systém bezpečnostní kontroly. Ten je 

v podstatě centralizován pro celý prst C, kdy jsou přepážky bezpečnostní kontroly umístěny 

hned za kontrolou dokladů. 
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OBRÁZEK 3-4: TERMINÁL 2 PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ [29] 

 

OBRÁZEK 3-5: TERMINÁL 2 DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ [29] 

Terminál je v provozu od začátku roku 2006. Konstrukčně je terminál rozdělen do dvou 

úrovní.  
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Ve spodní úrovni se nachází příletová část. Zde jsou umístěny dva karusely na zavazadla 

a reklamační přepážky handlingových společností a třídírna zavazadel, která má kapacitu 

až 3000 odbavených zavazadel za hodinu. Ve veřejné části nalezneme směnárny, přepážky 

s prodejem jízdenek na městskou hromadnou dopravu, informační centrum a kavárnu. [8] 

V horní úrovni terminálu je situována odbavovací část. Pro cestující je zde připraveno 60 

odbavovacích přepážek, informační centrum, přepážky cestovních kanceláří a leteckých 

společností. Nachází se zde i služba balení zavazadel, zvláštní přepážka pro odbavení 

nadrozměrných zavazadel a občerstvení. Za bezpečností kontrolou se nachází tranzitní 

prostor. Stejně jako na Terminálu 1 jsou zde umístěny obchody značkových prodejen 

a dárkových předmětů, kavárny a restaurace. V terminálu je celkem 6 čekáren, 6 nástupních 

mostů, které jsou ve dvou úrovních, přičemž horní část je určena pro vstupování do letadel 

a spodní část pro výstup do příletové haly. [8] 

Prst C je součástí Terminálu 2, přičemž slouží k odbavení letů do schengenského prostoru. 

Součástí prstu je 9 nástupních mostů a nachází se v něm celkem 20 čekáren. Stejně jako 

v prstech A i B je v prstu C instalován pohyblivý chodník a pro cestující jsou zde připraveny 

obchody a kavárny. [8] 

Do prostoru Terminálu 2 můžeme také zařadit spojovací objekt. Zde se nachází 

administrativní prostory sloužící zaměstnancům letiště, bezpečnostní centrum, kongresový 

sál, obchody, dětský koutek, expozice o historii letiště a vstup na vyhlídkovou trasu. [8] 
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4 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Jak již bylo uvedeno v úvodní části, mezinárodní letiště je velmi složitý systém a důležitý 

prvek kritické infrastruktury. Proto je třeba, aby se provoz letiště a s tím spojené prvky řídily 

dle závazných právních předpisů. Vzhledem k povaze práce a rozsáhlosti právních předpisů 

se v této části budu věnovat pouze předpisům, které se vztahují k bezpečnostní problematice 

v souvislosti s protiprávními činy a provozem letiště. 

4.1 MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 1970) 

č. 96/1974 Sb. 

 Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 

(Montreal, 23. září 1971) č. 16/1974 Sb. 

 Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu 

civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících 

bezpečnost civilního letectví přijatou v Montrealu 23. září 1971 (Montreal, 24. února 

1988) č. 138/2002 Sb. m. s. 

 Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce (Montreal, 1. března 1991) č. 

6/2003 Sb. m. s. 

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 300/2008, vybrané pasáže: 

 Požadavky na projektování letiště:  

 Na letištích se musí vymezit veřejný prostor, neveřejný prostor, vyhrazené 

bezpečnostní prostory a kritické části vyhrazených prostor. 

 Kontrola vstupu: 

 Vstup do neveřejného prostoru letiště je třeba omezit, aby se zabránilo vstupu 

neoprávněných osob a vjezdu vozidel, které pro vstup nemají povolení. 

 Vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor je třeba kontrolovat, aby bylo 

zamezeno vstupu neoprávněných osob a vjezdu vozidel bez povolení. 

 Osobám a vozidlům je možné udělit přístup do neveřejných a vyhrazených 

prostor pouze tehdy, pokud splňují určité bezpečnostní podmínky. 

 Osoby, a to i členové posádek letadel, musí před vydáním identifikačního 

průkazu člena posádky letadel nebo letištního identifikačního průkazu, který 
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je opravňuje k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních 

prostorů, úspěšně absolvovat ověření spolehlivosti. 

 Detekční kontrola osob, mimo cestujících, a detekční kontrola předmětů vnášených 

do neveřejných a vyhrazených prostor 

 Všechny osoby, mimo cestujících, se spolu s vnášenými předměty při vstupu 

podrobují nepřetržité namátkové detekční kontrole, aby se zabránilo vnášení 

zakázaných předmětů do těchto prostor.  

 Všechny osoby, mimo cestujících, se spolu s vnášenými předměty při vstupu 

do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor podrobí detekční 

kontrole, aby se zabránilo vnášení zakázaných předmětů do těchto částí. 

 Dozor, hlídky a jiné formy fyzické kontroly 

 Na letišti i na přilehlých veřejných prostorech se provádí dozor, hlídky a jiné 

fyzické kontroly, aby se zajistili podezřelé osoby, nalezla slabá místa, která 

mohou být využita ke spáchání protiprávních činů a odradili se osoby 

od páchání těchto činů. 

 Cestující a zavazadla určená do kabiny 

 Veškerá zapsaná zavazadla se před naložením do letadla musí podrobit 

detekční kontrole, aby se zabránilo vnášení zakázaných předmětů 

do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel. 

 Transferová zapsaná zavazadla mohou být zproštěna kontroly, pokud splní 

předem dané podmínky. 

 Tranzitní zapsaná zavazadla mohou být zproštěna kontroly, v případě, 

že zůstanou na palubě letadla. 

 Ochrana zapsaných zavazadel 

 Zapsaná zavazadla musí být chráněna před neoprávněnými činy od provedení 

detekční kontroly či převzetí do péče leteckého dopravce až do odletu letadla, 

kterým mají být přepravena. 

 Spojení zavazadla s cestujícím 

 Všechna zapsaná zavazadla musí být identifikována buď jako doprovázené 

nebo nedoprovázené 

 Nedoprovázené zavazadlo může být přepravenou pouze tehdy, pokud bylo 

od cestujícího odděleno z příčin, které sám cestující nemohl ovlivnit nebo 



 

13 

 

v případě, že bylo zavazadlo podrobeno potřebným bezpečnostním 

kontrolám. 

 Bezpečnostní vybavení 

 Vybavení, které je použité k detekční kontrole, kontrole vstupu a dalším 

bezpečnostním kontrolám, musí splňovat stanovené technické podmínky 

a být plně způsobilé k provádění zmíněných bezpečnostních kontrol. [27] 

 

4.2 ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 Předpisy řady L – L 17 - Bezpečnost - Ochrana mezinárodního civilního letectví před 

protiprávními činy 

 Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před 

protiprávními činy 

 Zákon č. 49/1997 Sb., část osmá, ve znění pozdějších změn a doplnění 

o V tomto zákonu jsou implementovány požadavky mezinárodních úmluv 

a Úmluvy o mezinárodním civilním letectví 

 Vyhláška Ministerstva dopravy č. 410/2006 Sb.,  o ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, 

kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů: 

o Způsob provádění bezpečnostní kontroly: pomocí detekční kontroly, uložením 

všech zavazadel, nákladů, pošty a dalších zásilek, které nelze podrobit 

detekční kontrole, do skladů k tomu určených provozovatelem letiště. 

Detekční kontrola je prováděna pomocí fyzické kontroly osob, fyzické 

kontroly věcí a kontrolou technickými prostředky. Fyzickou kontrolu osob 

musí provádět osoba stejného pohlaví, a to vizuální prohlídkou a hmatem ruky 

na oblečeném těle kontrolované osoby i ve volných a odložených částech 

jejího oděvu. Pro provedení kontroly osob je možné využít ručního detektoru 

kovů. Fyzická kontrola věcí je prováděna vizuální prohlídkou a hmatem ruky 

a musí zahrnovat kontrolu vnitřního prostoru, obalu a pomocných konstrukcí 

věci a zároveň všech vložených předmětů, jejich obsahu a součástí. Fyzická 
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kontrola osob i fyzická kontrola věcí se provádí za použití ochranných 

rukavic.  

o Osvědčení odborné způsobilosti: dle náležitostí uložených správním řádem, 

písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování daného typu 

bezpečnostního školení. Ministerstvo dopravy ověří znalosti všech fyzických 

osob, které provádějí detekční kontrolu přezkoumáním, zda úspěšně 

absolvovaly daný typ školení. Rozsah znalostí, které je třeba mít pro vydání 

osvědčení o odborné způsobilosti, odpovídá rozsahu znalostí stanovenému 

používaným předpisem Evropského společenství a potřebnému pro úspěšné 

absolvování daného typu bezpečnostního školení. 

o Osvědčení technické způsobilosti: kromě náležitostí, které stanovuje správní 

řád, je třeba, aby žádost o vydání osvědčení technické způsobilosti obsahovala 

název technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, obchodní firmu, 

jméno fyzické osoby nebo název či identifikační číslo právnické osoby, která 

je výrobcem technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení. Dále také 

typové určení technického prostředku či bezpečnostního zařízení a jejich 

parametry. Přílohu k žádosti tvoří veškerá technická dokumentace technických 

prostředků a bezpečnostních zařízení. Spolehlivost a účinnost technických 

prostředků a bezpečnostních zařízení se prokazuje předložením osvědčení 

vydaným příslušným orgánem dle předem stanovených požadavků. 

o Letištní identifikační průkaz: musí obsahovat jméno, fotografii, evidenční 

číslo držitele průkazu, datum vydání a ukončení platnosti, označení prostor, 

kam může držitel oprávněně vstupovat, jméno nebo název firmy a podpis 

držitele. Průkaz musí být vytvořen z voděodolného materiálu nebo být 

ve voděodolném pouzdře. [37] 
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5 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO ZABEZPEČENÍ TERMINÁLU 1 A 2 

Letiště Václava Havla Praha je nejdůležitějším mezinárodním letištěm v České republice 

a má velký význam pro českou ekonomiku, průmysl, turismus a další odvětví. Na jeho 

fungování jsou tak přímo i nepřímo závislé desítky tisíc lidí po celé České republice. Proto je 

věnována velká pozornost na zajištění bezpečného a bezproblémového chodu celého letiště.  

V následující části je uveden současný stav fyzické ochrany jednotlivých terminálů. 

5.1 STÁVAJÍCÍ FYZICKÁ OSTRAHA 

Vzhledem k povaze mezinárodního letiště celostátního významu je při provádění 

fyzické ostrahy využíváno služeb příslušníků Policie České republiky, strážníků Městské 

Policie Praha, vlastních bezpečnostních pracovníků letiště (Ostraha Letiště a Bezpečnostní 

kontrola) a pracovníků externích bezpečnostních agentur. V rámci Policie České republiky 

zde působí pořádkové policie, Inspektorát cizinecké policie a Pyrotechnická služba. 

Součinnost všech těchto složek zajišťuje jednotné bezpečnostní centrum. Konkrétní počty 

a rozmístění osob není možné uvádět, protože se jedná o utajovanou informaci. [16] 

5.2 STÁVAJÍCÍ REŽIMOVÁ OCHRANA 

V rámci režimové ochrany je upraven pohyb vlastních zaměstnanců letiště 

po neveřejných částech letiště, pohyb cestujících ve veřejných částech, odbavovací proces, 

bezpečnostní kontrola, pohyb v transferové zóně a další organizační postupy. Všechny tyto 

procesy se řídí Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví České 

republiky před protiprávními činy. 

 Proces vstupu a výstupu zaměstnanců letiště do neveřejných prostor je střežen pomocí 

automatických dveří, které je možné otevřít pomocí identifikační karty a zadáním PIN
1
 kódu. 

Neveřejné prostory jsou pak rozčleněny podle určitých stupňů zabezpečení. Oprávněný 

přístup zaměstnanců do těchto prostor je zaručen díky identifikační kartě. Do některých 

prostor je také třeba projít bezpečnostní prohlídkou. [16] 

Rozdělení letiště do tří základních zón: 

                                                
1 PIN – Personal Identification Number 
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 Veřejná část – představuje ty části, do kterých není vstup nijak omezen. Patří sem 

odletové a příletové haly, check-in přepážky, kongresový sál, venkovní prostory před 

terminály a parkoviště. 

 Neveřejná tranzitní část - tu nalezneme v Terminálu 1, neb je to prostor mezi pasovou 

kontrolou a bezpečnostní kontrolou včetně spojovacího objektu a celniště.  

 Neveřejná SRA zóna – představuje celý vnitřní prostor Terminálu 2. Vstupuje se do 

něj po kontrole dokladů a centrální bezpečnostní kontrole. Patří se také gaty, nástupní 

mosty a vzletové a přistávací dráhy. U Terminálu 1 je pak prostor SRA vyhrazen 

jednotlivými gaty, do kterých vstupují cestující po provedené bezpečnostní kontrole.  

[17] 

Standardní postup při bezpečnostní prohlídce: 

 Příchod kontrolované osoby 

 Odstrojení osoby a odevzdání všech potenciálně rušivých předmětů jako jsou hodinky, 

klíče, drobné mince či opasek. 

 Kontrola pomocí průchozího detekčního rentgenového rámu 

 V případě signalizace alarmu u detekčního rámu následuje prohlídka pohmatem 

či pomocí ručního detektoru kovu. 

Kapacita jednoho průchozího detekčního rentgenového rámu je asi 120 pasažérů za hodinu. 

U rentgenů, kterými prochází zaměstnanci, se tato hodnota pohybuje okolo 150 lidí za hodinu. 

[16] 

5.2.1 TERMINÁL 1 

Standardní odbavovací proces: 

 Cestující přistupuje k přepážce pro odbavení. Musí předložit voucher na letenku a svůj 

platný cestovní pas nebo platný doklad totožnosti. Zde se odkládá zavazadlo, které se 

bude převážet jako doprovázené zavazadlo mimo dosah cestujících v zavazadlovém 

prostoru letadla. 

 Cestující obdrží palubní lístek, na kterém je uvedeno číslo odletové brány, čas nástupu 

a případně číslo sedadla v letadle. 

 Následuje pasová a bezpečnostní kontrola. Cestující je povinen předložit svůj platný 

cestovní pas a podrobit se bezpečnostní prohlídce. Standardní pasová kontrola 
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prováděná příslušníkem policie trvá asi 30 až 40 vteřin
2
. Probíhá také kontrola 

příručních zavazadel, ve kterých nemohou být zakázané předměty. Seznam 

zakázaných předmětu naleznete v příloze č. 1. Bez ohledu na tento seznam 

zakázaných předmětů mohou pracovníci, kteří provádějí bezpečnostní kontrolu, 

označit předmět jako zakázaný, pokud tyto předměty vzbuzují podezření, že by mohly 

ohrozit bezpečnost civilního letectví. [20] 

Odbavení pomocí přepážek Self check-in: 

Neboli odbavení pomocí samoobslužných kiosků. Tuto službu však mohou využít pouze 

cestující vybraných společností. V současné době je těchto leteckých společností 11.  

Postup odbavení na samoobslužném kiosku: 

 Nejprve se provádí identifikace zadáním čísla elektronické letenky nebo rezervačního 

kódu. Poté následuje načtení cestovního pasu, jakékoli platební karty s magnetickým 

proužkem nebo vytištěné palubní letenky, případně zadání čísla elektronické letenky 

a ruční zadání čísla karet věrnostního programu. 

 Pokud osoba cestuje pouze s příručním zavazadlem, následuje již pouze pasová 

a bezpečnostní kontrola. V případě, že má cestující u sebe i další zavazadla, je třeba, 

aby provedl jejich odbavení na speciální přepážce, k tomuto účelu zřízené. [21] 

V tomto terminálu také nalezneme takzvané E-Gaty. Konkrétně na letišti Václava Havla 

Praha pojmenované jako Easy Go. Tyto gaty slouží cestujícím, kteří do České republiky 

přilétají. Cestující, který chce tuto službu využít, musí být starší 18 let a musí vlastnit 

biometrický pas. [30] 

 Proces odbavení přes E-Gate se skládá z několika kroků. Cestující musí vlastnit 

biometrický pas obsahující RFID
3
 čip vydaný dle standardů ICAO

4
. Pas se pak vkládá 

do čtecího zařízení, kde je naskenována datová stránka dokladu. Pokud je pas vložen 

správně, data se načítají zhruba 4 až 10 sekund. Poté se provádí elektronická kontrola 

čipu. K verifikaci se využívá obličej osoby, který je aktuálně vyfocen a fotka, která je 

uložena v čipu cestovního pasu. Otisk prstu, který je v čipu taktéž obsažen se pro tyto 

účely nevyužívá. 

                                                
2 http://www.policie.cz/clanek/ruzynske-letiste-ma-prvni-e-gate.aspx 
3 RFID - Radio Frequency Identification neboli identifikace na rádiové frekvenci 
4 ICAO – International Civil Aviation Oragnization 
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 Cestovní doklad se kontroluje jak z hlediska elektronické části, tak i optických prvků 

vůči databázi referenčních prvků. Optická kontrola se tedy provádí ve viditelném 

spektru, UV a IR spektru světla.  

 V případě úspěšné kontroly je cestující vpuštěn do gatu a následuje biometrická 

verifikace obličeje.  

 Pokud je výsledek pozitivní, je cestující vpuštěn dále na území Schengenského 

prostoru. 

Technická specifikace zařízení EasyGo bude popsána v podkapitole 5.3 Stávající technické 

prostředky. [30] 

 

OBRÁZEK 5-1: BRÁNA EASYGO [30] 

5.2.2 TERMINÁL 2 

Proces odbavení cestujících v Terminálu Sever 2 je téměř totožný s procesem 

odbavení v Terminálu Sever 1. Rozdíl je pouze v cílových destinacích, kam cestující létají. 

Terminál 2 slouží pro létání v Schengenském prostoru a do zemí splňující stanovené 

podmínky. Tedy do zemí Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. 
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Odbavovací procesy cestujících jsou realizovány stejně jako v Terminálu 1 buď standardním 

postupem, nebo pomocí přepážek Self Check-in. Oba tyto způsoby odbavení jsou popsány 

výše. 

5.3 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 

Oba letištní terminály jsou vybaveny technickými prostředky dle požadavků leteckého 

předpisu L-17 a Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České 

republiky před protiprávními činy. 

5.3.1 TERMINÁL 1 

V rámci celého Terminálu 1 je používán systém CCTV
5
, jenž má za úkol monitorovat 

všechny veřejné i neveřejné prostory. Monitorovány jsou i všechny služební vchody pro 

zaměstnance, a to především z důvodů, kdy je nutné otevřít vedlejší dveře pro více lidí 

najednou, například při letištních exkurzích, a je třeba zvýšené pozornosti nad procházejícími 

osobami. Bezpečnostní složky letiště mají k dispozici také termokamery. [16] 

V systému letištní klimatizace jsou umístěny ULPA a HEPA filtry. Tyto filtry jsou 

schopné zachytit i částice menší než 1 mikron s úspěšností 99,999%, což zajišťuje ochranu 

před některými toxickými částicemi a bakteriemi. [25] 

Po celém letišti jsou také instalovány detektory kouře pro případnou detekci požáru. 

Přístroje jsou v systému nainstalovány s individuální adresací, což usnadňuje zasahujícím 

jednotkám vyhledávání zdrojů kouře. 

Pro ověření totožnosti cestujících, kteří vstupují do Schengenského prostoru, jsou 

využity průchozí brány EasyGo. 

                                                
5 CCTV – Closed Circuit Television 
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OBRÁZEK 5-2: SYSTÉM EASYGO [30] 

 

V současné době jsou využívány 3 brány EasyGo. Samotné projití bránou pak 

u zkušeného cestujícího zabere asi 15 sekund. Koeficient FRR dosahuje v současnosti 

hodnoty 3,8% a koeficient FAR necelých 0,1%.  Tímto systémem prošlo už více jak 110 tisíc 

cestujících. Velkou výhodu představuje systém také v tom, že všechny tři brány dozoruje 

pouze jeden pracovník, což přináší provozní a finanční úspory. [30] 

Bezpečnostní kontrolu cestujících technicky zajišťují průchozí detekční rentgenové 

rámy, které mají za úkol detekovat nebezpečné kovové předměty. Obsluhující personál má 

také k dispozici ruční detektory kovů. Pro skenování kabinových zavazadel se používají 

speciální rentgeny s pomocnými systémy detekce výbušnin, které ukazují skenovaný předmět 

v pseudobarevném zobrazení dle hustoty předmětu. Využívány jsou také detektory 

nebezpečných chemických látek. Současné detektory mají průchodnost asi 120 osob 

za hodinu na 1 rám. [16] 

Zaměstnanci jsou při vstupu do neveřejných částí terminálu povinni prokázat se svou 

identifikační kartou a zadáním specifického kódu, což technicky zajišťuje čtečka karet 

s číselníkem pro zadávání kódu. Při vstupu do prostor SRA jsou zaměstnanci povinni podrobit 

se bezpečnostní kontrole, která je srovnatelná s bezpečnostní kontrolou, kterou podstupují 
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cestující. Jsou zde tedy použity stejné průchozí rámové detektory kovů a ruční detektory 

kovů. Průchodnost těchto rámů je díky zkušenějším uživatelům vyšší než u průchozích rámů, 

které využívají cestující. Pohybuje se okolo 150 osob za hodinu na 1 rám. [16] 

5.3.2 TERMINÁL 2 

Technické prostředky používané v Terminálu 2 jsou v podstatě shodné s prostředky 

použitými v Terminálu 1. 

Ve všech prostorách terminálu je instalován systém CCTV a detektory kouře. 

Bezpečnostní prohlídka je technicky zajištěna průchozími rámovými detektory kovů 

a obsluha má také k dispozici ruční detektory kovu. 

Zaměstnanecké vchody jsou osazeny čtečkami ID karet s číselníky pro zadávání 

specifického PIN kódu. Samotné projití tak zabere zaměstnanci asi 5 vteřin. 

5.4 AKTIVA A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Zhodnotit samostatně aktiva či náklady na bezpečnost v rámci tak obrovského 

komplexu, jakým letiště bezesporu je, není v podstatě možné. Proto jsem se rozhodl vyjádřit 

ekonomické zhodnocení svým způsobem.  

Hodnotu střežených aktiv určím dle účetní uzávěrky společnosti Letiště Praha, a. s., 

která je veřejně přístupná v rámci obchodního rejstříku. Rozvahovým dnem bylo 31. 12. 

2011. Z této rozvahy jsem vybral aktiva, která by mohla být ohrožena při působení rizik 

vyplývajících ze spáchání protiprávních činů. 
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TABULKA 5-1: ROZVAHA [14] 

Označení Aktiva Brutto  

(tis. Kč) 

Korekce 

 (tis. Kč) 

Netto 

 (tis. Kč) 

      Aktiva celkem 5602908 -3384842 2218066 

A     Dlouhodobý majetek 5536853 -3383779 2153074 

A I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 24489 -19386 5103 

A I. 1 Zřizovací výdaje 41 -41 0 

    2 Software 20897 -19345 1552 

    3 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3221   3221 

    4 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

330   330 

A II.   Dlouhodobý hmotný majetek 5512364 -3364393 2147971 

  II. 1 Stavby 55980 -2060 53920 

    2 Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 

4891825 -3362333 1529492 

    3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 187   187 

    4 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 564372   564372 

B     Oběžná aktiva 66055 -1063 64992 

B I.   Zásoby 62900 -1063 61837 

  I. 1 Materiál 61204 -1063 60141 

    2 Nedokončená výroba a polotovary 793   793 

    3 Zboží 903   903 

B II.   Krátkodobý finanční majetek 3155   3155 

  II. 1 Peníze 3155   3155 

Z tabulky 5-1 vyplývá, že celková čistá hodnota vybraných aktiv společnosti Letiště 

Praha, a. s. je 2 218 066 000 Kč.  Do dalších hodnocení budu předpokládat, že aktiva, která 

se nacházejí v Terminálu 1 a Terminálu 2 představují 70% z této hodnoty, což představuje 

zhruba 1 552 646 000 Kč. U návrhů fyzické ochrany je pak nutné dodržovat princip ALARA
6
 

což znamená, že náklady spojené s ochranou by neměly přesáhnout výše 10 až 15 % 

z hodnoty střeženého majetku, vzhledem k tomu, že letiště spadá do prvků kritické 

infrastruktury. Náklady na jednotlivé varianty fyzické ochrany by tedy neměly přesáhnout 

částku 155 264 000 až 232 897 000 Kč. 

Dalším aktivem, které je třeba zhodnotit, jsou samotní cestující. Ti jsou tím hlavním 

důvodem, proč letiště funguje a generuje zisk. V následující tabulce 5-2 budou uvedeny počty 

odbavených cestujících v letech 2008 až 2012. 

  

                                                
6 ALARA – As Low As Reasonably Achievable 
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Tabulka 5-2: Počty odbavených cestujících [26] 

Rok Celkem odbaveno cestujících Průměrný počet cestujících za den 

2008 12 630 000 34 603 

2009 11 640 000 31 890 

2010 11 556 858 31 663 

2011 11 788 629 32 298 

2012 10 807 890 29 611 

 

 Z tabulky je patrné, že se na letišti průměrně odbaví více jak 30 tisíc cestujících za 

den. Tento fakt bude důležité zhodnotit v následujících rizikových analýzách. 

 Z poslední výroční zprávy společnosti Letiště Praha, a. s., kde je uvedena tabulka 

zisků a ztrát za rok 2011, jsem získal údaje o provozních a finančních výnosech
7
. Díky těmto 

údajům jsem stanovil průměrný zisk společnosti za den zhruba na částku 145 tisíc Kč. Pokud 

by tedy byl přerušen provoz v důsledku některého z protiprávních činů, představovala by tato 

částka finanční ztrátu za jeden den. Výše částky je velmi hrubý odhad, protože ne všechny 

zisky letiště pocházejí přímo z přepravy cestujících. Na druhou stranu je přeprava cestujících 

velmi úzce provázána s mnoha dalšími činnostmi, které by v případě nečinnosti také 

vykazovaly ztráty. Jedná se například o cestovní kanceláře, restaurace, směnárny, taxi služba 

a další. Podstatné jsou také sankce leteckým společnostem za zpožděné lety.  

                                                
7 Obchodní rejstřík a Sbírka listin, společnost Letiště Praha, a.s., výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o 

vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka r.2011 
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6 ANALÝZA RIZIK 

Před tím, než začneme analyzovat rizika, je třeba si stanovit samotný účel mezinárodního 

letiště. Primárním cílem letiště je jeho stálý provoz a generování zisku. Od tohoto faktu by se 

tedy měly odvíjet všechny následující procesy, a to jak při zjišťování zdrojů rizik, tak i při 

vytváření návrhů zabezpečení. [3] 

Pro identifikaci zdrojů rizik bude použita metoda Ishikawova diagramu. Vrcholovou 

událostí je zastavení provozu letiště z důvodu porušení bezpečnosti. Pokud bezpečnostní 

situace nedovolí letadlům přilétat a odlétat, pak letiště neplní svoji primární funkci 

a negeneruje zisky. Poté co bude provedena identifikace všech rizik, budou rizika rozdělena 

na strukturální a procesní následně odděleně analyzována. [33] 
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OBRÁZEK 6-1: ISHIKAWŮV DIAGRAM  [ZDROJ:AUTOR] 
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Z Ishikawova diagramu (Obrázek 6-1) jsem získal celkem osm hlavních rizik, která se dále 

dělí na další dílčí rizika, ta pak mohou zapříčinit zastavení provozu letiště. 

Rizika budou dále rozdělena na strukturální a procesní a také podle jednotlivých 

terminálů. Procesní rozdíly mezi jednotlivými terminály nejsou příliš velké, podstatnější jsou 

však rozdíly strukturální. 

Závažnost rizik bude dále hodnocena pomocí metody CARVER. Tedy z pohledu 

útočníků, kteří by mohli využít slabých míst, nedokonalostí systému či nějak vyřadit či obejít 

systém fyzické ochrany. Proces hodnocení se sestává ze šesti kritérií pro každé riziko. Metoda 

CARVER byla původně vyvinuta pro vojenské účely a hodnocení vojensky strategických 

cílů. Proto jsem kritéria lehce upravil tak, aby vyhovovala potřebám hodnocení rizik 

protiprávních činů v terminálech a jejich okolí, které by mohly zapříčinit zastavení provozu 

letiště. 

Kritéria: 

1. Kritičnost – popisuje, jaký význam má daný cíl na fungování celého systému. Jaký 

efekt bude mít vyřazení tohoto cíle na provoz letiště. 

2. Přístupnost – jakou snahu je třeba vyvinout pro dosažení tohoto cíle, ať už vlastními 

silami nebo pomocí jiných prostředků. Tedy jak je snadné daného cíle nebo situace 

dosáhnout. 

3. Obnovitelnost – doba, která je zapotřebí k obnově cíle nebo nápravě vzniklé situace. 

Obnovitelnost závisí na zdrojích a jejich dostupnosti. 

4. Zranitelnost – závisí na povaze a konstrukci cíle, výši dosažených škod a dostupnosti 

prostředků. Také představuje náchylnost cíle či situace k provedení útoku. 

5. Vliv na obyvatelstvo – hodnotí dopad na cestující a okolní obyvatele. 

6. Rozpoznatelnost – popisuje jak náročné je zaměřit se na daný cíl a časové hledisko 

přípravy. Čím vyšší je rozpoznatelnost, tím jednodušší jsou přípravy. 

Jednotlivá rizika budou následně hodnocena pomocí těchto šesti kritérií na stupnici od 1 do 5. 
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TABULKA 6-1: KRITIČNOST [31] 

Kritičnost Hodnocení 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

TABULKA 6-2: PŘÍSTUPNOST [31] 

Přístupnost Hodnocení 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

TABULKA 6-3: OBNOVITELNOST [31] 

Obnovitelnost Hodnocení 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

 

TABULKA 6-4: ZRANITELNOST [31] 

Zranitelnost Hodnocení 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

TABULKA 6-5: VLIV NA OBYVATELSTVO[31] 

Vliv na obyvatelstvo Hodnocení 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

TABULKA 6-6: ROZPOZNATELNOST [31] 

Rozpoznatelnost Hodnocení 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

  



 

28 

 

6.1 PROCESNÍ RIZIKA 

Procesní rizika představují rizika spojená s lidským faktorem. Patří sem vědomá 

i nedbalostní rizika, selhání či zneužití bezpečnostního systému, která by mohla vést 

k narušení bezpečnosti a zastavení leteckého provozu na letišti. [33] 

6.1.1 TERMINÁL 1 

Jak již bylo napsáno, jednotlivé cíle či situace, které jsou uvedeny v následující 

tabulce 6-7, jsou posuzovány z pohledu útočníka, který by je mohl využít při spáchání 

protiprávního činu, jenž by měl za následek zastavení leteckého provozu na letišti. 
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TABULKA 6-7: METODA CARVER PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 1 [ZDROJ: AUTOR] 

Riziko C A R V E R Celkem 

Selhání fyzické ostrahy Průnik falešné ostrahy 4 3 4 3 4 3 21 

Nebezpečné chování osob ve 

veřejném prostoru 1 2 1 1 1 5 11 

Spolupráce zaměstnance 

s pachatelem, případná 

sabotáž 4 3 4 3 4 4 22 

Selhání detekční 

techniky 

Špatné nastavení detekční 

techniky 3 2 2 3 2 2 14 

Ostatní nebezpečné 

situace 

Anonymní hlášení o umístění 

nástražného výbušného 

systému 5 5 4 4 5 5 28 

Teroristický čin ve 

veřejné části 

Založení požáru 2 4 2 2 2 3 15 

Použití chemických látek 4 3 4 4 5 5 25 

Použití biologických látek 4 4 4 4 5 5 26 

Ozbrojené přepadení 4 2 4 5 3 2 20 

Použití radioaktivních látek 5 4 5 4 5 5 28 

Použití výbušniny 5 3 5 4 5 5 27 

Ohrožení letadla Teroristický útok na letadlo 5 1 3 3 4 5 21 

Agresivní chování  2 2 1 2 1 2 10 

Přeprava rizikových osob 1 2 1 1 1 3 9 

Zhoršená bezpečnostní 

situace v okolí terminálu 

Demonstrace 2 2 2 2 3 4 15 

Vandalismus 3 3 2 4 4 4 20 

Sabotáž vlastním 

zaměstnancem 

Přenechání ID pachateli 4 4 4 3 4 3 22 

Napadení bezpečnostního 

personálu 2 5 1 3 2 4 17 

Útok na letadlo 5 4 3 4 4 3 23 

Vyřazení bezpečnostního 

systému malwarem 5 2 2 4 3 3 19 

Vyřazení bezpečnostního 

systému vypnutím el. energie 5 3 1 4 1 3 17 

Selhání režimové 

ochrany 

Využití citlivých informací 2 2 3 3 2 3 15 

Chybně nastavený systém 

kontrol 3 3 2 2 1 2 13 

 

K získání nejzávažnějších rizik bude následně použita Paretova analýza a Lorenzova 

křivka, dle pravidla 80/20.  
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GRAF 6-1: PARETOVA ANALÝZA A LORENZOVA KŘIVKA PRO PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 1 

[ZDROJ: AUTOR] 

 

Z tabulky 6-7 a grafu6-1 pak dostaneme nejzávažnější rizika, dle kterých se budou 

navrhovat jednotlivé varianty zabezpečení. Jsou to rizika uvedená níže v tabulce 6-8: 

TABULKA 6-8: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 1[ZDROJ: AUTOR] 

  Riziko 

10 Použití radioaktivních látek 

5 Anonymní hlášení o umístění nástražného výbušného 

systému 

11 Použití výbušniny 

8 Použití biologických látek 

7 Použití chemických látek 

19 Útok na letadlo vlastním zaměstnancem 

3 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 

17 Přenechání zaměstnanecké ID pachateli 

1 Průnik falešné ostrahy 

12 Teroristický útok na letadlo 

16 Vandalismus v okolí terminálu 

9 Ozbrojené přepadení ve veřejné části terminálu 

20 Vyřazení bezpečnostního systému malwarem 

18 Napadení bezpečnostního personálu 

21 Vyřazení bezpečnostního systému vypnutím el. energie 
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6.1.2 TERMINÁL 2 

Terminál 2 se z hlediska procesních rizik, které by mohly zapříčinit zastavení provozu 

celého letiště, liší od Terminálu 1pouze minimálně. 

TABULKA 6-9: METODA CARVER PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 2[ZDROJ: AUTOR] 

Riziko C A R V E R Celkem 

Selhání fyzické ostrahy Průnik falešné ostrahy 4 3 4 3 4 3 21 

Nebezpečné chování osob ve 

veřejném prostoru 
1 2 1 1 1 5 11 

Spolupráce zaměstnance 

s pachatelem, případná sabotáž 
4 3 4 3 4 4 22 

Selhání detekční techniky Špatné nastavení detekční 

techniky 
3 2 2 3 2 2 14 

Ostatní nebezpečné situace Anonymní hlášení o umístění 

nástražného výbušného 

systému 

5 5 4 4 5 5 28 

Teroristický čin ve veřejné 

části 

Založení požáru 2 4 2 2 2 3 15 

Použití chemických látek 4 3 4 4 5 5 25 

Použití biologických látek 4 4 4 4 5 5 26 

Ozbrojené přepadení 4 2 4 5 3 2 20 

Použití radioaktivních látek 5 4 5 4 5 5 28 

Použití výbušniny 5 3 5 4 5 5 27 

Ohrožení letadla Útok na letadlo 5 1 3 3 4 5 21 

Agresivní chování 2 2 1 2 1 2 10 

Přeprava rizikových osob 1 2 1 1 1 3 9 

Zhoršená bezpečnostní 

situace v okolí terminálu 
Demonstrace 2 2 2 2 3 4 15 

Vandalismus 3 3 2 4 4 4 20 

Sabotáž vlastním 

zaměstnancem 
Přenechání ID pachateli 4 4 4 3 4 3 22 

Napadení bezpečnostního 

personálu 
2 5 1 3 2 4 17 

Útok na letadlo 5 4 3 4 4 3 23 

Vyřazení bezpečnostního systému 
malwarem 

5 2 2 4 3 3 19 

Založení požáru v řídícím 

středisku 
4 5 4 3 3 5 24 

Nastražení NVS v řídícím 

středisku 
5 3 5 5 4 5 27 

Vyřazení bezpečnostního systému 

vypnutím el. energie 
5 3 1 4 1 3 17 

Selhání režimové ochrany Využití citlivých informací 2 2 3 3 2 3 15 

Chybně nastavený systém kontrol 3 3 2 2 1 2 13 

 



 

32 

 

Poté co jsem zhodnotil jednotlivá rizika metodou CARVER, je podrobím Paretově 

analýze a pomocí Lorenzovy křivky dle pravidla 80/20 stanovím, která rizika jsou 

nejzávažnější, a kterými se budu zabývat při vytváření návrhu zabezpečení. 

GRAF 6-2: PARETOVA ANALÝZA A LORENZOVA KŘIVKA PRO PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 2 
[ZDROJ: AUTOR] 

 

Z tabulky 6-9 a grafu 6-2 pak dostaneme nejzávažnější procesní rizika spojená 

s Terminálem 2. Výsledná rizika jsou níže uvedena v tabulce 6-10.  

TABULKA 6-10: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 2 [ZDROJ: AUTOR] 

5 Anonymní hlášení o umístění nástražného výbušného systému 

10 Použití radioaktivních látek 

11 Použití výbušniny 

22 Nastražení NVS v řídícím středisku 

8 Použití biologických látek 

7 Použití chemických látek 

21 Založení požáru v řídícím středisku 

19 Útok na letadlo vlastním zaměstnancem 

3 Spolupráce s pachatelem 

17 Přenechání ID pachateli 

1 Průnik falešné ostrahy 

12 Útok na letadlo 

9 Ozbrojené přepadení 

16 Vandalismus 

20 Vyřazení bezpečnostního systému malwarem 

18 Napadení bezpečnostního personálu 

23 Vyřazení bezpečnostního systému vypnutím el. energie 
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Výsledná procesní rizika Terminálu 2 jsou lehce odlišná od procesních rizik 

Terminálu 1. Je tomu tak ze dvou důvodů. Prvním důvodem je fakt, že v Terminálu 2 je 

prováděna centrální bezpečnostní kontrola ihned po kontrole cestovních dokladů, což je dle 

mého názoru systém s vyšší mírou bezpečnosti. Druhým důvodem je přítomnost řídícího 

a bezpečnostního centra ve spojovacím objektu. Tato centra jsou bezesporu lákavým cílem 

pro případné útočníky. 

6.2 STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

Strukturálními riziky se myslí rizika spojená s provozem detekční techniky a stavebně 

konstrukčními prvky terminálu. Jedná se tedy o situace, kdy by útočník využil slabých míst 

nebo selhání těchto prvků. [33] 

6.2.1 TERMINÁL 1 

Strukturální rizika budou hodnocena, stejně jako jednotlivá procesní rizika, upravenou 

metodou CARVER.  

TABULKA 6-11: METODA CARVER STRUKTURÁLNÍ RIZIKA TERMINÁLU 1 [ZDROJ: AUTOR] 

Riziko C A R V E R Celkem 

Selhání technických 

prostředků 

Průnik osob do SRA přes 

stanoviště bezpečnostní kontroly 3 2 1 3 1 4 14 

Průnik osob do SRA přes vstupy 

pro zaměstnance 5 3 2 4 4 3 21 

Selhání detekční 

techniky 

Pronesení radioaktivních látek 5 3 4 4 4 5 25 

Pronesení biologických látek 5 4 4 4 4 5 26 

Pronesení výbušniny 5 2 3 1 5 5 21 

Pronesení chemických látek 5 3 4 3 4 5 24 

Porucha zařízení 2 1 2 3 1 4 13 

Přijmutí falešných dokladů 1 3 3 3 1 3 14 

Ostatní nebezpečné 

situace 

Nedostatek monitorovacích 

zařízení 2 2 4 2 1 3 14 

Nefunkční detekce kouře 3 3 2 3 2 3 16 

Sabotáž vlastním 

zaměstnancem 

Přenechání ID karty pachateli 5 3 4 4 3 3 22 

Nedostačující firewall systému 4 3 4 3 3 1 18 

Zhoršená 

bezpečnostní situace 

v okolí terminálu 

Nedostatečná ochrana terminálu 

proti vjezdu automobilu 

4 5 5 4 3 5 26 

Ohrožení letadla 

přistaveného u 

terminálu 

Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 5 5 4 4 5 4 27 

Napadení letadla cestujícím 4 4 4 3 4 3 22 
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Ohodnocená rizika budou dále podrobena Paretově analýze. Pomocí Lorenzovy křivky 

a pravidla 80/20 budou zjištěna nejzávažnější rizika. 

GRAF 6-3: PARETOVA ANALÝZA A LORENZOVA KŘIVKA PRO STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

TERMINÁLU 1 [ZDROJ: AUTOR] 

 

 

Z grafu 6-3 a tabulky 6-11 pak dostaneme nejzávažnější rizika. Na jejich základě pak 

budou vytvořeny nové návrhy fyzické ochrany terminálu. Tato rizika jsou uvedena níže 

v tabulce 6-12. 
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TABULKA 6-12: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STRUKTURÁLNÍ RIZIKA TERMINÁLU 1 [ZDROJ: AUTOR] 

  Riziko 

14 Napadení letadla vlastním zaměstnancem 

4 Pronesení biologických látek 

13 Nedostatečná ochrana terminálu proti vjezdu automobilu 

3 Pronesení radioaktivních látek 

6 Pronesení chemických látek 

11 Přenechání ID karty pachateli 

15 Napadení letadla cestujícím 

5 Pronesení výbušniny 

2 Průnik osob do SRA přes vstupy pro zaměstnance 

12 Nedostačující firewall systému 

6.2.2 TERMINÁL 2 

Terminál 2 je oproti Terminálu 1 řešen lépe z bezpečnostního hlediska především 

proto, že za kontrolou dokladů ihned následuje i bezpečnostní prohlídka. Díky tomu je menší 

pravděpodobnost možného útoku na přistavená letadla přímo z SRA prostoru. Je zde však 

navíc riziko útoku na provozní prostory letiště umístěné ve spojovacím objektu. 

TABULKA 6-13: METODA CARVER STRUKTURÁLNÍ RIZIKA TERMINÁLU 2 [ZDROJ: AUTOR] 

Riziko C A R V E R Celkem 

Selhání technických 

prostředků 

Průnik osob do SRA přes 

stanoviště bezpečnostní 

kontroly 3 2 1 3 1 4 14 

Průnik osob do SRA přes 

vstupy pro zaměstnance 5 3 2 4 4 3 21 

Selhání detekční 

techniky 

Pronesení radioaktivních látek 5 3 4 4 4 5 25 

Pronesení biologických látek 5 4 4 4 4 5 26 

Pronesení výbušniny 5 2 3 1 5 5 21 

Pronesení chemických látek 5 3 4 3 4 5 24 

Porucha zařízení 2 1 2 3 1 4 13 

Přijmutí falešných dokladů 1 3 3 3 1 3 14 

Ostatní nebezpečné 

situace 

Nedostatek monitorovacích 

zařízení 2 2 4 2 1 3 14 

Nefunkční detekce kouře 3 3 2 3 2 3 16 

Sabotáž vlastním 

zaměstnancem 

Přijmutí falešné ID karty 5 3 4 4 3 3 22 

Nedostačující firewall systému 4 3 4 3 3 1 18 

Zhoršená 

bezpečnostní situace 

v okolí terminálu 

Nedostatečná ochrana 

terminálu proti vjezdu 

automobilu 4 5 5 4 3 5 26 

Ohrožení letadla 

přistaveného u 

terminálu 

Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 

5 5 4 4 5 4 27 
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Ohodnocená rizika budou podrobena Paretově analýze. A pomocí Lorenzovy křivky a 

pravidla 80/20 budou zjištěna nejzávažnější rizika. 

GRAF 6-4: PARETOVA ANALÝZA A LORENZOVA KŘIVKA PRO STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

TERMINÁLU 2 [ZDROJ: AUTOR] 

 

Z tabulky 6-13 a grafu 6-4 jsem dostal následující rizika, která se promítnou do návrhů 

nového řešení fyzické ochrany terminálu. Vybraná rizika jsou uvedena v tabulce 6-14. 

TABULKA 6-14: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STRUKTURÁLNÍ RIZIKA TERMINÁLU 2 [ZDROJ: AUTOR] 

 

 Riziko 

14 Napadení letadla vlastním zaměstnancem 

4 Pronesení biologických látek 

13 Nedostatečná ochrana terminálu proti vjezdu automobilu 

3 Pronesení radioaktivních látek 

6 Pronesení chemických látek 

11 Přenechání ID karty pachateli 

2 Průnik osob do SRA přes vstupy pro zaměstnance 

5 Pronesení výbušniny 

12 Nedostačující firewall systému 
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6.3 VERIFIKAČNÍ ANALÝZA RIZIK 

Jako verifikační analýzu rizik použiji upravenou Kittsovu bodovou metodu. Metoda je upravena tak, aby vyhovovala podmínkám analýzy 

rizik na letišti.  

TABULKA 6-15: KITTSOVA BODOVÁ METODA -  HODNOCENÍ A KRITÉRIA [ZDROJ: AUTOR] 

Kritérium 
Bodové hodnocení 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A) Počet osob 

vystavených 

nebezpečí 

více jak 

300 
201- 300 101- 200 51 - 100 21-50 11 - 20 6 - 10 2 - 5 0 - 1 

B) Škoda na 

majetku (Kč) 

více jak 3 

mil. 
1 až 3 mil. 

500 tis. Až 

1 mil. 

200 až 500 

tis. 

100 až 

200 tis. 

25001 až 

100 000 

5000 až 

2500 
1 až 4999 0 

C) Doba 

odstranění 

následků 

déle jak 

měsíc 

11 – 30 

dnů 
6- 10 dnů 3-5 dnů 1 – 2 dny 

12 -24 

hodin 

6-12 

hodin 
2-5 hodin 0 – 1 hodina 

D) Frekvence 

výskytu 
3x denně 1x denně 

1x za dva 

dny 

1x za 

týden 

2x za 

měsíc 
1x měsíc 

1x za půl 

roku 
1x za rok 

méně než 1x za 

rok 

E) Názor 

odborníka 

Velmi 

vysoké 

riziko 

Velmi 

vysoké 

riziko 

Vysoké 

riziko 

Vysoké 

riziko 

Střední 

riziko 

Střední 

riziko 

Nízké 

riziko 

Velmi nízké 

riziko 

Akceptovatelné 

riziko 

 

Dále se vypočítá koeficient K dle vzorce K = (2A+2B+C+D+E)/5. Poté se stanoví pořadí rizik dle koeficientů K od největšího po nejmenší. 

  



 

38 

 

6.3.1 TERMINÁL 1 – PROCESNÍ RIZIKA 

Dle tabulky 6-16 byla zhodnocena procesní rizika spojená s provozem Terminálu 1, 

ohodnocena pomocí Kittsovy bodové metody a seřazena od nejzávažnějších po méně 

závažné. Dle výsledků předchozí metody CARVER a Paretovy analýzy byl vybrán 

srovnatelný počet nejzávažnějších rizik, který je uveden v následující tabulce. 

TABULKA 6-16: KITTSOVA METODA - PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 1 [ZDROJ: AUTOR] 

Č.rizika Název rizika 
Kritérium 

Suma K Pořadí 
A B C D E 

10 Použití radioaktivních látek 8 9 9 1 9 53 10,6 1. 

8 Použití biologických látek 8 9 5 1 9 49 9,8 2. 

7 Použití chemických látek 8 8 5 1 9 47 9,4 3. 

11 Použití výbušniny 6 8 8 2 8 46 9,2 4. 

12 Teroristický útok na letadlo 7 9 4 1 8 45 9 5. 

19 
Útok na letadlo vlastním 

zaměstnancem 
7 9 4 1 6 43 8,6 6. 

5 

Anonymní hlášení o 

umístění nástražného 

výbušného systému 

9 5 3 3 8 42 8,4 7. 

3 
Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 
6 4 4 1 8 33 6,6 8. 

15 Demonstrace 7 4 5 1 3 31 6,2 9. 

9 Ozbrojené přepadení 5 4 4 1 7 30 6 10. 

20 
Vyřazení bezpečnostního 

systému malwarem 
5 4 3 1 7 29 5,8 11. 

22 Využití citlivých informací 5 3 5 1 6 28 5,6 12. 

1 Průnik falešné ostrahy 4 3 3 3 7 27 5,4 13. 

6 Založení požáru 3 4 5 4 4 27 5,4 14. 

23 
Chybně nastavený systém 

kontrol 
5 2 5 1 5 25 5 15. 

 

6.3.2 TERMINÁL 1 – STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

Stejně jako procesní rizika budou i strukturální rizika zhodnocena pomocí upravené 

Kittsovy metody. Vyhodnocení je uvedeno níže v tabulce 6-17. 
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TABULKA 6-17: KITTSOVA METODA STRUKTURÁLNÍ  RIZIKA TERMINÁLU 1 [ZDROJ: AUTOR] 

Č.rizika Název rizika 
Kritérium 

Suma K Pořadí 
A B C D E 

3 
Pronesení a použití 

radioaktivních látek 
9 9 9 2 9 56 11,2 1. 

6 
Pronesení a použití chemických 

látek 
8 8 8 2 8 50 10 2. 

4 
Pronesení a použití biologických 

látek 
8 8 8 1 8 49 9,8 3. 

5 Pronesení a použití výbušniny 7 8 8 2 7 47 9,4 4. 

14 
Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 
7 9 5 1 8 46 9,2 5. 

13 
Nedostatečná ochrana terminálu 

proti vjezdu automobilu 
6 8 7 1 7 43 8,6 6. 

15 Napadení letadla cestujícím 5 8 4 1 6 37 7,4 7. 

12 Nedostačující firewall systému 5 5 6 2 7 35 7 8. 

11 Přenechání ID karty pachateli 6 4 2 2 6 30 6 9. 

10 Nefunkční detekce kouře 4 4 3 3 5 27 5,4 10. 

 

6.3.3 TERMINÁL 2 – PROCESNÍ RIZIKA 

Nyní budou zhodnocena procesní rizika spojená s Terminálem 2. Počet 

nejvýznamnějších rizik je odvozen od výsledků hodnocení rizik pomocí metody CARVER 

a Paretovy analýzy. Vyhodnocení je uvedeno dále v tabulce 6-18. 

TABULKA 6-18: KITTSOVA METODA - PROCESNÍ RIZIKA TERMINÁLU 2 [ZDROJ: AUTOR] 

Č.rizika Název rizika 
Kritérium 

Suma K Pořadí 
A B C D E 

10 Použití radioaktivních látek 8 9 9 1 9 53 10,6 1. 

8 Použití biologických látek 8 9 5 1 9 49 9,8 2. 

7 Použití chemických látek 8 8 5 1 9 47 9,4 3. 

11 Použití výbušniny 6 8 8 2 8 46 9,2 4. 

12 Útok na letadlo 7 9 4 1 8 45 9 5. 

22 
Nastražení NVS v řídícím 

středisku 
5 9 9 1 7 45 9 6. 

19 
Útok na letadlo vlastním 

zaměstnancem 
7 9 4 1 6 43 8,6 7. 

21 
Založení požáru v řídícím 

středisku 
5 8 8 1 8 43 8,6 8. 

5 
Anonymní hlášení o umístění 

nástražného výbušného systému 
9 5 3 3 8 42 8,4 9. 

3 Spolupráce s pachatelem 6 4 4 1 8 33 6,6 10. 

15 Demonstrace 7 4 5 1 3 31 6,2 11. 
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9 Ozbrojené přepadení 5 4 4 1 7 30 6 12. 

20 
Vyřazení bezpečnostního 

systému malwarem 
5 4 3 1 7 29 5,8 13. 

24 Využití citlivých informací 5 3 5 1 6 28 5,6 14. 

1 Průnik falešné ostrahy 4 3 3 3 7 27 5,4 15. 

6 Založení požáru 3 4 5 4 4 27 5,4 16. 

25 
Chybně nastavený systém 

kontrol 
5 2 5 1 5 25 5 17. 

 

6.3.4 TERMINÁL 2 – STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

Strukturální rizika spojená s provozem Terminálu 2 budou také zhodnocena Kittsovou 

bodovou metodou. V následující tabulce 6-19 jsou uvedena nejzávažnější rizika, jejich počet 

je odvozen od výsledků předcházejícího hodnocení metodou CARVER a Paretovou analýzou. 

TABULKA 6-19: KITTSOVA METODA - STRUKTURÁLNÍ RIZIKA TERMINÁLU 2 [ZDROJ: AUTOR] 

 

Č.rizika 
Název rizika 

Kritérium 
Suma K Pořadí 

A B C D E 

3 
Pronesení a použití radioaktivních 

látek 
9 9 9 2 9 56 11,2 1. 

6 Pronesení a použití chemických látek 8 8 8 2 8 50 10 2. 

4 
Pronesení a použití biologických 

látek 
8 8 8 1 8 49 9,8 3. 

5 Pronesení a použití výbušniny 7 8 8 2 7 47 9,4 4. 

14 
Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 
7 9 5 1 8 46 9,2 5. 

13 
Nedostatečná ochrana terminálu proti 

vjezdu automobilu 
6 8 7 1 7 43 8,6 6. 

12 Nedostačující firewall systému 5 5 6 2 7 35 7 7. 

11 Přijmutí falešné ID karty 6 4 2 2 6 30 6 8. 

10 Nefunkční detekce kouře 4 4 3 3 5 27 5,4 9. 

 

6.4 SHRNUTÍ ANALÝZY RIZIK 

Výsledky obou analýz budou nyní vzájemně porovnány. Podle pořadí závažnosti budou 

rizika obodována. Body jsou vztaženy přímo k pořadí, což znamená, že čím nižší jsou body 

u jednotlivých rizik, tím závažnější je riziko. V konečném pořadí tedy platí, čím menší součet 

bodů z obou analýz, tím je riziko závažnější. Počet rizik, kterými se budu zabývat v dalších 

kapitolách, vyplývá z Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky, tedy pravidla 80/20. 
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Terminál 1 – Procesní rizika 

Po srovnání obou analýz a jejich vzájemném zhodnocení vyšlo, že nejvážnější rizika, 

ohrožující provoz letiště, jsou z hlediska procesního tyto: 

 Použití radioaktivních látek 

 Použití biologických látek 

 Použití výbušniny 

 Použití chemických látek 

 Anonymní hlášení o umístění nástražného výbušného systému 

 Útok na letadlo vlastním zaměstnancem  

 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 

 Útok na letadlo 

 Průnik falešné ostrahy 

 Ozbrojené přepadení 

 Přenechání ID pachateli 

 Vyřazení bezpečnostního systému malwarem 

 Demonstrace 

 Vandalismus 

 Využití citlivých informací 

Celkové pořadí všech procesních rizik Terminálu 1 naleznete v příloze č. 10. 

Terminál 1 – Strukturální rizika 

Nejvážnější rizika, ohrožující provoz letiště, jsou z hlediska strukturálního tyto: 

 Pronesení a použití radioaktivních látek 

 Pronesení a použití biologických látek 

 Napadení letadla vlastním zaměstnancem 

 Pronesení a použití chemických látek 

 Nedostatečná ochrana terminálu proti vjezdu automobilu 

 Pronesení a použití výbušniny 

 Napadení letadla cestujícím 

 Přenechání ID karty pachateli 

 Nedostačující firewall systému 
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Celkové pořadí všech strukturálních rizik Terminálu 1 naleznete v příloze č. 11. 

Terminál 2 – Procesní rizika 

Nejvážnější rizika, ohrožující provoz letiště, jsou z hlediska strukturálního tyto: 

 Použití radioaktivních látek 

 Použití biologických látek 

 Použití výbušniny 

 Použití chemických látek 

 Anonymní hlášení o umístění nástražného výbušného systému 

 Nastražení NVS v řídícím středisku 

 Útok na letadlo vlastním zaměstnancem 

 Založení požáru v řídícím středisku 

 Útok na letadlo 

 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 

 Ozbrojené přepadení 

 Průnik falešné ostrahy 

 Přenechání ID pachateli 

 Vyřazení bezpečnostního systému malwarem 

 Demonstrace 

 Založení požáru 

 Vandalismus 

Celkové pořadí všech procesních rizik Terminálu 2 naleznete v příloze č. 12. 

Terminál 2 – Strukturální rizika 

Nejvážnější rizika, ohrožující provoz letiště, jsou z hlediska strukturálního tyto: 

 Pronesení a použití radioaktivních látek 

 Pronesení a použití biologických látek 

 Napadení letadla vlastním zaměstnancem 

 Pronesení a použití chemických látek 

 Nedostatečná ochrana terminálu proti vjezdu automobilu 

 Pronesení a použití výbušniny 
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 Přijmutí falešné ID karty 

 Nedostačující firewall systému 

 Nefunkční detekce kouře 

Celkové pořadí všech strukturálních rizik Terminálu 2 naleznete v příloze č. 13. 

Aby bylo zcela zřejmé, která rizika jsou pro letiště nejzávažnější, uvedu společná rizika 

pro oba dva terminály, a to jak procesní, tak i strukturální. 

TABULKA 6-20: SPOLEČNÁ PROCESNÍ RIZIKA [ZDROJ: AUTOR] 

Procesní rizika 

T1 10 8 11 7 5 19 3 12 1 9 17 20 15 16 22 

  T2 10 8 11 7 5 22 19 21 12 3 9 1 17 20 15 6 16 

Společná 10 8 11 7 5 19 3 12 1 9 17 20 15 16 22 

   

Z tabulky 6-20 tedy vidíme, že mezi nejzávažnější společná procesní rizika patří 

použití všech CBRNE látek či anonymní hlášení o jejich uložení v objektu, dále také rizika 

plynoucí ze sabotáže či útoku ze strany vlastních zaměstnanců. Neméně důležité je riziko 

ozbrojeného přepadení či napadení bezpečnostního softwaru nebezpečným malwarem.  

Riziko také představují případné demonstrace a s tím spojený vandalismus. 

TABULKA 6-21: SPOLEČNÁ STRUKTURÁLNÍ RIZIKA [ZDROJ: AUTOR] 

Strukturální rizika 

T1 3 4 14 6 13 5 15 11 12 10 

T2 3 4 14 6 13 5 11 12 10 
 

Společná 3 4 14 6 13 5 11 12 10 
 

 

 Z tabulky 6-21 vyplývá, že nejzávažnějšími společnými strukturálními riziky jsou 

pronesení všech CBRNE látek, nedostatečná kontrola vlastních zaměstnanců, nedostatečná 

ochrana terminálů proti nebezpečnému vjezdu automobilu a nedostatečná detekce kouře. 

Z výše jmenovaných rizik vyplývá, že při plánování návrhu fyzické ochrany bude 

nejdůležitější zaměřit se na kvalitní bezpečnostní prohlídky jak cestujících, tak i osob 

zaměstnaných na letišti. 
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7 NÁVRH NA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ FYZICKÉ OCHRANY SE ZAMĚŘENÍM NA 

BIOMETRICKÉ PRVKY 

V této části práce se budu věnovat návrhům inovativních řešení fyzické ochrany obou 

terminálů. Návrhy by měly být v souladu s rozhodnutím IATA
8
 – Checkpoint of the future. 

Tento koncept by měl do budoucna změnit celý proces bezpečnostních kontrol 

na mezinárodních letištích. V návrzích budou také zohledněny výsledky analýz a hodnocení 

rizik z předcházející kapitoly. Zohledněny budou statistické údaje o protiprávních činech 

spáchaných na letištích po celém světě, jejichž statistiku vede organizace ICAO (Příloha č. 

14) a též výsledky projektu COPRA
9
 (Příloha č. 15), který se zabýval také statistikou 

protiprávních činů v letecké dopravě.  

Veškeré procesy odbavení, kontrol dokladů a bezpečnostních prohlídek by se měly 

zautomatizovat. Tím by se měl celý proces zjednodušit, zrychlit a zároveň zlevnit. Aby byl 

tento systém plně funkční, bude zapotřebí, aby byly systémy bezpečnostních kontrol 

v souladu s bezpečnostní politikou státu a v podstatě i politikou celého světa.  

 Odbavovací procesy a bezpečnostní kontroly se v podstatě od 70. let 20. století 

nezměnily. Zlepšují se pouze technické prostředky, které pomáhají při detekci nebezpečných 

předmětů. Systém kontroly je však stále stejný, což dává možnost útočníkovi, aby se na něj 

připravil a pokusil se ho obejít. Proto je třeba tyto systémy inovovat, aby bezpečnostní složky 

měly prostředky a čas připravit se na potenciálně nebezpečné cestující ještě před tím, než 

se fyzicky dostaví na letiště. [2] 

 Následně budou navrhnuty tři varianty inovativního řešení fyzické ochrany letiště. 

Realizace jednotlivých variant může proběhnout buď výběrem jedné varianty, nebo 

postupnou realizaci všech tří variant, neboť jednotlivé varianty na sebe navazují a v podstatě 

se rozvíjejí směrem k maximální automatizaci a zjednodušení fyzické ochrany letiště. 

Koncepce Checkpoint of the future je založena na těchto třech principech: 

 Podrobné zpracování analýzy rizik 

 Využití moderních technologií 

 Změna základních procesů [35] 

                                                
8 IATA – International Air Transport Association 
9 COPRA :  Comprehensive European Approach To The Protection Of Civil Aviation 
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Proces přeměny je také rozdělen do třech období: 

 Do roku 2014 bude proces zaměřen na nové postupy při zpracování rizikových analýz, 

na optimalizaci zdrojů a využití stávajícího majetku a na integraci nových technologií 

a modernizaci technologií stávající 

 V letech 2014 – 2017 se mají především modernizovat technologie, měl by se zlepšit 

zákaznický servis a vylepšit proces kontrol a odbavení. Třetím krokem by měly být 

vylepšené rizikové analýzy. 

 V letech 2017 – 2020 by měl již fungovat nerušený pohyb cestujících a rychlý 

a kvalitní proces kontrol a odbavení. Měly by již být propracované analýzy rizik. [35] 

Konkrétně jsou jednotlivé postupy a procesy rozděleny takto: 

 Do roku 2014: 

o Analýzy rizik:  

 Využití některých údajů o cestujících při zpracovávání analýz 

 Analýzy verbálních a nonverbálních projevů jako součást procesu 

odbavení 

 Alternativní řešení  

o Technologie: 

 Dálkové zpracování obrazu 

 Biometrické kontroly pro stálé zákazníky 

 Hodnocení rizik pomocí samotných bezpečnostních kontrol 

 Vylepšení rentgenových zařízení 

 Urychlení sběru dat z bezpečnostních kontrol 

 Bezpečnostní skenery cestujících jako sekundární vyhledávací zdroj 

o Procesy: 

 Dynamické vedení cestujících při kontrolním procesu 

 Popisky vstupu a postupu při kontrole 

 Řízení čekacích procesů a front 

 Vylepšení rozmístění zaměstnanců 

 Vylepšení procesu kontroly 

 Programy pro zpětnou vazbu od cestujících 

 Do roku 2017: 

o Analýzy rizik: 
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 Porovnání dat o cestujících ze státních databází a databází letišť 

 Automatické hodnocení nonverbálních a verbálních projevů 

 Mezinárodní spolupráce a uznávání známých cestovatelských 

programů 

 Hodnocení rizik založeno na identitě 

o Technologie: 

 Vylepšení dálkového přenosu obrazu po letišti i mimo něj 

 Prověřování identity prostřednictvím cestovních dokladů 

 Automatizované vstupní biometrické brány 

 Zabezpečená informační síť 

 Alternativní opatření pro detekci výbušnin 

 Vylepšení rentgenových zařízení 

 Sběr dat z kontrolních přepážek v reálném čase 

 Nasazení zařízení s automatickou detekcí hrozeb 

o Procesy: 

 Biometrická identifikace při vstupu 

 Podpůrné dynamické monitorování 

 Dynamické vedení cestujících při kontrolním procesu 

 Řízení čekacích procesů a front 

 Vylepšení alokace zaměstnanců 

 Programy pro zpětnou vazbu od cestujících 

 Do roku 2020: 

o Analýzy rizik: 

 Mezinárodní spolupráce při hodnocení rizik 

 Vytvoření alternativních opatření 

 Automatizované analýzy lidského chování v reálném čase 

 Vytvoření mezinárodního cestovatelského programu 

o Technologie: 

 Dálkové systémy identifikace 

 Automatizované biometrické kontroly 

 Vyhodnocení rizik v reálném čase   

 Detekce výbušnin s dynamickým nastavením 

 Dálkové zpracování obrazu a vylepšené algoritmy systému detekce 

o Procesy: 
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 Větší využití automatizace u všech procesů [35] 

7.1 BIOMETRIE 

Vznik biometrie byl vlastně logickým krokem pro vytvoření a pojmenování systému 

chování, který využíváme v podstatě každý den. Základem pro pojem biometrie jsou dvě 

slova „bios“, tedy život a „metron“, což znamená měřítko. Jde tedy o měření něčeho živého. 

Z hlediska IT jde o automatizované rozpoznávání lidských jedinců podle jejich 

charakteristických anatomických rysů, jako jsou například obličej, otisk prstu nebo duhovka 

a charakteristických behaviorálních rysů, což jsou třeba styl chůze, dynamika podpisu a další. 

Je běžné, že se lidé mezi sebou poznávají podle obličeje, postavy či stylu chůze 

a v neposlední řadě také podle hlasu, písma či podpisu.  

Rozpoznávání jednotlivých osob je tedy založeno na jednoznačné identitě jedince. 

Rozlišuje se však fyzická identita a identita elektronická. Fyzická identita je definována naším 

vzhledem a naším chováním. Nemohou tedy existovat na světě dva lidé se stejnou fyzickou 

identitou. To však neplatí u identity elektronické. V rámci elektronického světa si kdokoli 

může vytvořit hned několik různých identit, ať už jsou to emailové adresy, různé identifikační 

karty nebo profily na sociálních sítích. 

Důležité pojmy, které se váží k identitě, jsou identifikace a verifikace.  

 Identifikace: slouží k zjištění identity osoby. Principem identifikace je proces, kdy 

prověřovaná osoba zadá do systému pouze svoji biometrickou vlastnost a přitom 

nesdělí svoji identitu. Biometrický systém pak má za úkol rozpoznat identitu dané 

osoby. V systému tedy probíhá proces porovnávání vloženého vzorku ze vstupu 

s celou databází uložených vzorků. Ve výsledku se pak zobrazí buď identita nalezena, 

nebo nenalezena. Z časových důvodů je tento proces poměrně náročný, především pak 

v rozsáhlejších databázových systémech, které obsahují obrovské množství 

zaregistrovaných osob. Proto je také někdy proces identifikace nazýván jako 

porovnávání 1:MANY. Spadají sem třeba daktyloskopické databáze či databáze 

azylantů. 

 Verifikace: při tomto procesu osoba zadá do systému svou elektronickou identitu 

a na jejím základě dojde k ověření fyzické identity. Celý proces je tedy oproti 

identifikaci rychlejší, protože uživatel sdělí svou identitu hned na začátku, následně je 
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vyhledán jeho záznam a s ním i uložená biometrická data. V případě, že záznam 

o uživateli vůbec neexistuje, dojde k automatickému zamítnutí přístupu. Pokud je 

záznam nalezen, následuje porovnání uložených dat s těmi vstupními. Výsledkem 

celého procesu je pak vyhlášení shody či neshody tedy potvrzení či nepotvrzení 

fyzické identity. Proces verifikace se též označuje jako porovnávání 1:1. Příkladem 

praktického využití verifikace je například přístup k emailové schránce nebo k profilu 

na sociální síti. [1,2] 

Důležitý pojem, který úzce souvisí s biometrií, je autentizace. Setkáváme se s ním 

především u přístupových systémů. Při procesu autentizace systém potvrzuje autentičnost 

přistupující osoby. Tento proces se využívá jak při identifikaci, tak i při verifikaci. Posouzení 

o autentičnosti uživatele probíhá na základě určitého prahu, který systém vypočítá. Může tím 

být porovnání shodnosti hesel nebo shodnost biometrických vlastností, které je z hlediska 

výpočtu mnohem složitější. 

Důvodem pro využití biometrických systémů je jejich poměrně vysoká míra bezpečí 

a komfortu vzhledem k ostatním způsobům prokázání identity. 

Základním způsobem prokázání identity je znalost. Pod znalostí si můžeme představit 

heslo, předem stanovené postupy činností nebo například PIN. Tato varianta však vykazuje 

nejnižší zajištění komfortu a bezpečí, protože jde v podstatě o pouhé zapamatování 

si informace, což představuje poměrně snadný cíl pro nepovolané osoby při získání 

neoprávněného přístupu.  

Druhou variantou, která představuje střední míru komfortu a bezpečnosti, je vlastnictví. 

Tím rozumíme například klíče, čipové karty, různé tokeny či RFID-tagy. Podstatou je tedy 

vlastnictví unikátního předmětu. I zde však hrozí možnost získání předmětu nepovolanou 

osobou, ztráta předmětu nebo jeho neoprávněné okopírování. 

Poslední varianta, která poskytuje nejvyšší míru komfortu a bezpečnosti je biometrie. 

Vychází z faktu, že uživatel sám o sobě je nositelem identifikačního klíče. Proto nelze 

biometrickou vlastnost například zapomenout a i zcizení či okopírování dané vlastnosti je 

většinou téměř nemožné. Riziko, zde představují především nedokonalé přístroje, které 

biometrické vlastnosti snímají. Mezi hlavní výhody biometrie řadíme: 

 Zvýšení bezpečnosti přístupových systémů 

 Vyspělá technologie, která odrazuje útočníky 
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 Nemožnost ztráty či zapomenutí vlastnosti 

 Zvýšení komfortu přihlašování 

 Velmi obtížné přenesení či okopírování vlastnosti 

Biometrie má i své nevýhody: 

 V případě prozrazení nelze anulovat 

 Vyšší pořizovací náklady 

 Výstupem může být nejednoznačné skóre porovnávání 

 Ohrožení soukromí. [1] 

Proces ověřování identity v biometrických systémech pak standardně probíhá tímto 

způsobem: 

 Zachycení dat: jedná se o prvotní fázi, kde dochází k prezentaci biometrické vlastnosti 

senzoru, který tuto vlastnost nasnímá do podoby vzorku. Následně vzorek posílá 

do dalšího modulu. Může se zde také provést tvrzení o identitě. 

 Zpracování signálu: v tomto modulu dochází ke zpracování vstupujícího vzorku. Ten 

se různě segmentuje, extrahují se podstatné rysy, kontroluje se jeho kvalita a vytváří 

se finální podoba šablony. Poté jsou data dále posílána do modulu pro porovnávání. 

V šabloně mohou být obsažena i další metadata. 

 Uložení dat: v této části dojde k uložení šablony z předchozí fáze. Může se zde také 

přidat tvrzení o identitě dále do modulu porovnávání. Ve většině případů jde 

o klasickou databázi, ve které je možné jednoduše vyhledávat. Pokud jsou databáze 

příliš rozsáhlé, mohl by nastat problém s příliš velkými časovými nároky. Proto se pro 

takovéto databáze vytvářejí sofistikované přístupy. 

 Porovnání: nejdůležitější fáze celého procesu, kdy dochází k porovnání šablony 

z databáze se šablonou, která přichází z fáze zpracování signálu. Výsledkem této 

porovnávací fáze je skóre porovnávání. 

 Rozhodnutí: finální fáze procesu, kde se dělí posloupnost do dvou různých větví. 

A to kvůli odlišnému postupu při procesu verifikace a při procesu identifikace. Pokud 

jde o verifikace je výsledkem buď shoda, nebo neshoda. Pokud se jedná o proces 

identifikace, dostáváme výsledek v podobě seznamu kandidátů, tento seznam však 

může být i prázdný. [1] 
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7.2 VARIANTA Č. 1 

První varianta inovativního návrhu řešení fyzické ochrany terminálů bude vycházet 

z analýzy a hodnocení rizik současného stavu letiště, aktuálně instalovaných bezpečnostních 

systémů a zároveň z první etapy plánu Chechkpoint of the future. 

7.2.1 FYZICKÁ OSTRAHA  

V této variantě budou počty zaměstnanců starajících se o bezpečnost letiště 

zachovány. Měl by být kladen důraz na výcvik a spolupráci všech zaměstnanců letiště 

a státních bezpečnostních složek, které působí na letišti.   

Jedním z důležitých projektů zabývajících se spolehlivostí a chováním zaměstnanců, 

který je možné využít pro výcvik zaměstnanců, je projekt BEMOSA
10

. Ten je zaměřen 

na reálné modelování sociálního chování a přijímání bezpečnostních opatření na letištích. 

Zabývá se jak chováním letových dispečerů, bezpečnostních pracovníků a pracovníků 

ve službách, tak i chováním cestujících. Cílem je zajistit efektivní rozhodování 

bezpečnostních pracovníků při reakcích na krizové stavy. [4,5] 

Všichni zaměstnanci by měli projít kurzem rozpoznávání nonverbálních znaků 

nebezpečného chování, aby byli schopni toto chování rozpoznat a případně zakročit dříve, než 

dojde k vyhrocení nebezpečné situace. Tento proces je nazýván též profilování. Profilování 

může být jak subjektivní, tedy prováděné lidmi, tak i technické, tedy prováděné pomocí 

technologií. 

7.2.2 REŽIMOVÁ OCHRANA 

V rámci režimové ochrany předpokládám zapojení státních orgánů do celého procesu 

vylepšování bezpečnostní situace na letišti. Podstatným prvkem by mělo být zavedení 

povinnosti, minimálně všech občanů Evropské unie, zřízení biometrického pasu s otiskem 

prstů a volitelně s obrazem oční sítnice nebo oční duhovky. Případně všechny tyto 

identifikační prvky zahrnout také do portfolia dat umístěných na občanském průkazu.  

Zaměstnanci letiště by měli přejít na biometrický docházkový režim. Tím by mělo 

klesnout riziko neoprávněných vstupů případných pachatelů s odcizenou či jinak nelegálně 

získanou ID kartou. Zároveň by zaměstnancům odpadly starosti o samotné ID karty.  

                                                
10 BEMOSA - Behaviour Modelling for Security in Airports 
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7.2.3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 

Se změnou režimu docházkového systému pro zaměstnance se musí změnit také s tím 

spojená čtecí zařízení.  Pro docházkový systém navrhují přístroj BCN 280, který je na 

obrázku 7-1, od firmy CoNet, jehož kompletní technické parametry jsou uvedeny v příloze 

(Příloha č. 16). Za zmínku stojí především koeficienty FAR, které činí 0,00001%, a FRR, 

jehož hodnota je 0,001%. [7] 

 

OBRÁZEK 7-1: PŘÍSTROJ BCN 280 [7] 

 

V současné době se očekává změna právních předpisů, jež by měla zvýšit objem 

tekutin, který si cestující mohou vzít s sebou na palubu letadla. S tím je však spojeno riziko 

pronesení nebezpečné látky do SRA prostor a na palubu letadla. Proto navrhuji přidat 

k bezpečnostní kontrole detektor analyzující tekutiny. 

Všechny stávající venkovní kamery navrhuji vybavit infračervenými senzory, tak aby 

mohly snímat daný perimetr bez ohledu na světelné podmínky. Zároveň doporučuji umístit 

nad vchody do terminálů termokamery, které v reálném čase měří teplotu všech 

procházejících lidí. Tím by bylo možné identifikovat ty, kteří by byli zasaženi nebezpečnou 
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biologickou látkou nebo jsou třeba nakaženi různými nemocemi. Proto navrhuji instalovat 

kamery GUIDAR IR236, obrázek 7-2, které jsou přímo pro tento účel konstruovány. 

 

OBRÁZEK 7-2:TERMOKAMERA GUIDAR IR236 [13] 

V rámci Terminálu 1 instalovat minimálně další tři odbavovací přepážky EasyGo. Tím 

by se mělo dosáhnout rychlejšího odbavení cestujících a snížily by se počty zaměstnanců 

potřebných k zajištění tohoto procesu. 

Do prostorů okolo terminálů navrhuji vybudovat železobetonové zátarasy, které by 

bránily vniknutí jakéhokoli pozemního dopravního prostředku do obou terminálů.  

7.2.4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Náklady spojené s realizací této varianty by neměly dle principu ALARA přesáhnout 

10 až 15 % z hodnoty střežených aktiv což představuje odhadem částku 155 264 000 

až 232 897 000 Kč. Vzhledem k rozsahu diplomové práce, dostupnosti dat a způsobu řešení 

budou náklady spojené s realizací uvedeny buď relativně, nebo odhadem. 

V rámci fyzické ostrahy by náklady představovaly výdaje na školení zaměstnanců, což 

představuje řádově stovky tisíc Kč. Náklady na technické prostředky představují pořizovací 

náklady a instalace na detektory tekutin ve výši zhruba 5 milionů Kč, pořizovací náklady 

a instalace na docházkový systém ve výši asi 2 milionů Kč, dále pořizovací náklady 

a instalace na termokamery řádově 10 až 15 milionů Kč a pořizovací náklady a instalace 
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odbavovacích přepážek EasyGo. Instalace těchto přepážek však sníží mzdové náklady 

na zaměstnance. Poslední položku tvoří náklady na vybudování železobetonových zátaras 

okolo terminálů, což odhaduji na cenu 5 milionů Kč. Celkově by tedy tato varianta měla 

odhadem představovat náklady ve výši 30 milionů Kč. 

Nově navrhnuté prostředky však neznamenají pouze náklady. Hlavním úkolem je snížit 

míru rizika zastavení provozu letiště a tím tak omezit ztráty, které by vznikly touto situací.  

Jeden den letiště mimo provoz totiž způsobí ztráty více jak 150 tisíc Kč. Druhým podstatným 

úkolem je zvýšení počtu rychleji odbavených cestujících. To by mělo v konečném důsledku 

přinést letišti vyšší zisky. 

7.3 VARIANTA Č. 2 

Druhá varianta návrhu řešení fyzické ochrany terminálu 1 a 2 bude navržena v souladu 

s výsledky analýz a hodnocení rizik současného stavu zabezpečení a zároveň dle požadavků 

druhé etapy projektu Checkpoint of the future. Měla by také navazovat na některá opatření, 

která byla navrhnuta v rámci varianty č. 1. 

7.3.1 FYZICKÁ OSTRAHA 

Počty bezpečnostních zaměstnanců by se měly díky automatizaci některých procesů 

postupem času snižovat. Naopak zvyšovat by se měla úroveň výcviku zbylých zaměstnanců, 

a to jak v oblastech verbální a nonverbální komunikace, tak i ve znalostech nejmodernější 

bezpečnostní techniky. Doporučuji proto posílat zaměstnance na odborný výcvik 

a na mezinárodní školení zaměřená na tuto problematiku. 

7.3.2 REŽIMOVÁ OCHRANA 

V rámci režimové ochrany by měly být sjednocovány databáze státních složek 

potenciálně nebezpečných lidí. Takovouto spolupráci navrhuji i v rámci všech zemí Evropské 

unie a Schengenského prostoru. Správu této jednotné databáze by mohl zajišťovat například 

Europol pomocí národních poboček, situovaných v jednotlivých zemích. Tím by mělo být 

zajištěno, že tito lidé budou rozpoznáni již při nákupu letenky a bude možné připravit 

se na jejich příchod na letiště ještě dříve, než se na něj fyzicky dostaví. 
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Vstupní a výstupní režim zaměstnanců bude zajištěn pomocí biometrických 

identifikátorů. Přístupy do určitých prostor pak budou přidělovány centrálně pověřenou 

osobou v bezpečnostním centru letiště. 

Důraz bude také kladen na systém odbavení cestujících. V maximální možné míře by 

mělo převládat automatické odbavení zavazadel pomocí Self check-in kiosků. Při kontrole 

cestovních dokladů by měly převažovat automatizované systémy kontroly biometrických pasů 

a biometrických občanských průkazů. K tomuto kroku bude však zapotřebí spolupráce 

státních orgánů, které zaručí povinné zřizování těchto biometrických dokladů. 

Výraznou změnou by mělo být zavedení rozdílného přístupu k cestujícím, a to tím, že 

budou rozděleny průchody s odbavovacími a bezpečnostními přepážkami do prostor SRA. 

Jedny budou sloužit cestujícím, kteří využívají letecké dopravy velmi často, například třikrát 

a více za měsíc, přičemž podle patřičných úřadů nepředstavují riziko. To znamená, že 

nepocházejí z rizikových územních oblastí, nemají spojení s teroristickými skupinami 

či organizacemi nebo jinými protiprávními činnostmi a v minulosti nebyli trestáni 

podmínečným či nepodmínečným odnětím svobody. Tito pasažéři budou mít rychlejší 

automatické odbavení a mírnější bezpečnostní kontroly, což by celý proces odbavení mělo 

urychlit, aniž by bylo zvýšeno riziko možného útoku. Ostatní cestující budou podrobeni 

standardním procesům odbavení a bezpečnostních prohlídek.  

7.3.3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 

Technické prostředky budou zajišťovat nově zvolené režimy pro zaměstnance 

a cestující po technické stránce.  

Pro docházkový biometrický systém pro zaměstnance letiště navrhuji přístroj 

BM - ET3000 od firmy Panasonic, obrázek 7-3. Proces skenování a identifikace osob trvá 

tomuto přístroji necelé 2 vteřiny, přičemž koeficient FAR dosahuje hodnot od 0,001% 

do 0,0001%
11

.  

                                                
11 http://www.datamaticsinc.com/images/files/iris_scan.pdf 
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OBRÁZEK 7-3: DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM BM-ET3000 [23] 

 

Biometrické systémy kontroly cestovních dokladů navrhuji řešit pomocí porovnání 

aktuálně naskenované duhovky a dat uložených v cestovních dokladech. Navrhuji, aby pro 

řešení této procedury byl použit přístroj IOM PassPort od firmy SRI International, který je 

na obrázku 7-4. Proces identifikace zabere přístroji necelou vteřinu. Díky tomu je možné 

docílit i průchodnosti téměř 30 osob za minutu. [12] 

 

OBRÁZEK 7-4: IOM PASSPORT PORTAL SYSTÉM [12] 

Namátkovou automatickou technickou profilaci u cestujících, kteří nebudou spadat 

do skupiny bezpečnostně prověřených a často cestujících, navrhuji řešit pomocí systému 

MALITENT. Tento přístroj svými senzory bezkontaktně analyzuje tělesnou teplotu snímané 
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osoby, její srdeční rytmus a frekvenci dýchání, obrázek 7-5. Zároveň rozeznává pohyby 

obličejových svalů, celého těla i pohyby očí a taktéž je schopno analyzovat tělesný pach.  

Na základě všech těchto údajů je zařízení schopno rozeznat s jakými úmysly cestující 

přichází. [32] 

 

OBRÁZEK 7-5: SYSTÉM MALINTENT [32] 

Dále navrhuji doplnit systém CCTV o software na rozpoznávání podezřelého chování. 

Pro tento účel navrhuji využít software AlSight.
12

.  Tento software dokáže v reálném čase 

identifikovat a označit podezřelé chování osob či podezřele osamocené objekty. Díky tomu 

může kamerová obsluha okamžitě reagovat na vzniklou situaci a například vyslat na místo 

terénního bezpečnostního zaměstnance, který danou situaci vyřeší na místě. 

Pro detekci výbušnin a dalších nebezpečných látek navrhuji využít nasávačů par 

a stopových částic. Ideální umístění těchto přístrojů je již u vstupů do obou terminálů. Jedná 

se o průchozí rámy, podobné průchozím detekčním rentgenovým rámům. V současné době 

však tyto přístroje nepracují dostatečně rychle, čímž by byla narušena plynulost průchodu 

osob do terminálů. Proto navrhuji umístit tyto přístroje k přepážkám bezpečnostní kontroly, 

kde by doba 13 vteřin nutná pro detekci, neměla cestující nijak zvláště zatěžovat. Navrhuji 

tedy použít systém EntryScan 4 od firmy Safran Morpho, který je na obrázku 7-6. 

                                                
12 Software AlSight vyvíjí firma BRSLabs, http://www.brslabs.com/ 
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OBRÁZEK 7-6: SYSTÉM ENTRYSCAN 4 [36] 

Dále také navrhuji, aby byly použity ploty, zábrany, turnikety či jiné překážky 

s patřičnými vizuálními či akustickými signalizacemi, které budou zajišťovat správné 

nasměrování a rozdělení příchozích a odchozích cestujících a dalších osob, které se po 

terminálech mohou pohybovat. Cílem tohoto opatření je co nejdříve od sebe rozdělit tyto 

skupiny osob. 

Zároveň navrhuji využít některých prostředků, které byly navrhnuty v předchozí 

variantě, a to vybudování železobetonových zátaras okolo terminálů, termokamery 

a detektory tekutin. 

7.3.4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

I při navrhování této varianty je třeba dodržovat pravidlo ALARA, což znamená, aby 

náklady nepřesáhly 10 až 15 % střežených aktiv. V našem případě tedy zhruba 155 až 230 

milionů Kč. 

Náklady spojené s fyzickou ostrahou představují náklady na výcvik a školení 

zaměstnanců řádově ve stovkách tisíc Kč. Vzhledem k automatizaci některých procesů a s tím 

spojené snižování stavů zaměstnanců by se měly snižovat mzdové náklady, což představuje 

až několik milionů Kč ročně. 

Náklady na technické prostředky představují dle předchozí varianty zhruba 15 milionů 

Kč za termokamery, zhruba 5 milionů Kč za železobetonové zátarasy a asi 5 miliony Kč 

za detektory tekutin. Biometrické docházkové systémy a jejich instalace budou představovat 

náklady ve výši asi 2 milionů Kč. Náklady na pořízení biometrických odbavovacích systémů 
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odhaduji na 20 milionů Kč. Náklady na bezpečnostní software a technickou profilaci osob 

odhaduji na 7 milionů Kč. Náklady na pořízení a instalaci nasávače par odhaduji 

na 20 milionů Kč. Poslední položku tvoří zábrany, překážky a turnikety, náklady na tyto 

prvky odhaduji na 1 milion Kč. Celkově by tedy realizace této varianty zhruba představovala 

náklady ve výši 75 milionů Kč. 

Je však třeba zdůraznit, že nové systémy mají za úkol snížit míru rizika zastavení 

provozu letiště a tím tak omezit ztráty, které by takto vznikly.  Jeden den letiště mimo provoz 

způsobí ztráty více jak 150 tisíc Kč. Zároveň by měl díky rychlejším procesům vzrůst počet 

cestujících, což samozřejmě zvyšuje i zisky letiště. 

7.4 VARIANTA Č. 3 

Poslední varianta návrhu řešení fyzické ochrany obou terminálů bude navržena dle třetí 

etapy projektu Checkpoint of the future. Což představuje využití nejnovějších 

a nejmodernějších postupů rizikových analýz, technologických prvků a režimových procesů.  

V podstatě se bude jednat o rozšíření a vylepšení varianty předcházející, především z hlediska 

vyšší automatizace jednotlivých procesů a s větším důrazem na využití biometrických 

vlastností. 

7.4.1 FYZICKÁ OSTRAHA 

Fyzická ostraha terminálů by měla být co nejvíce minimalizována, co se počtu 

zaměstnanců týče. Naopak maximální důraz by měl být kladen na jejich výcvik. Důležitou 

součástí bezpečnosti na letišti bude profilace a tipování osob. 

Profilace osob bude prováděna jak subjektivně tak za pomoci techniky. V ideálním 

případě pak vyškolení zaměstnanci budou používat obou způsobů profilace najednou, aby byl 

případný útočník co možná nejdříve odhalen. 

7.4.2 REŽIMOVÁ OCHRANA 

V této variantě předpokládám celosvětovou mezinárodní spolupráci při předávání 

informací o nebezpečných či potenciálně nebezpečných osobách. Dále také předpokládám 

zapojení Interpolu či jiných mezinárodních organizací do správy těchto údajů tak, aby byla 

co nejvíce minimalizována možnost zneužití těchto údajů.  
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Navrhuji, aby byl vstupní a výstupní režim zaměstnanců založený pouze na bezkontaktních 

biometrických metodách, tak jak je to vyobrazeno na obrázku 7-7. Jednotlivé neveřejné 

prostory letiště budou rozděleny dle bezpečnostních priorit. Přístup do těchto prostor bude 

přidělován na základě pracovní pozice jednotlivých zaměstnanců. 

 

OBRÁZEK 7-7: BEZKONTAKTNÍ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM [6] 

Systém CCTV doplněný o patřičný software by měl v reálném čase automaticky 

prověřovat osoby již při příchodu na letiště a předávat tak bezpečnostním dispečerům 

upozornění o přítomnosti potenciálně nebezpečné osoby. Nebo v případě předpokládaného 

příchodu nebezpečné osoby, jejíž přítomnost byla očekávána díky předchozímu zakoupení 

palubního lístku či jiným relevantním okolnostem, identifikovat tuto osobu. Díky tomu by 

měly mít bezpečnostní složky dostatek času na přípravu a řešení vzniklých situací. 

Dle konceptu Checkpoint of the future od IATA navrhuji rozdělení cestujících 

do třech kategorií, dle stupňů bezpečnostní kontroly. Dělit by se měli na prověřené cestující, 

normální cestující a potenciálně nebezpečné cestující. Prověření cestující budou mít 

nejzákladnější systém kontrol skládající se pouze z ověření totožnosti a průchozího 

detekčního rámu. Běžní cestující budou mít důkladnější bezpečnostní prohlídku, skládající 

se z prověření přítomnosti CBRNE
13

 látek, drog či jiných nežádoucích předmětů. Nejvyšší 

míra bezpečnosti by měla být zaměřena na rizikové cestující. Ti budou navíc oproti běžným 

cestujícím vystaveni detailnějším kontrolám a systémům na principu MALINTENT. 

                                                
13 CBRNE látky – Chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explosivní látky 
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V maximální možné míře by měly být používány k odbavení biometrické pasy 

či biometrické občanské průkazy. 

7.4.3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 

Docházkové systémy pro zaměstnance by měly být 

již pouze bezkontaktní biometrické. Prověření identity 

zabere asi 3 vteřiny, což by nemělo zaměstnance nijak 

zdržovat. Proto navrhuji přístroj InSight VM od firmy 

AOptix
14

. Ten je konstruován na identifikaci osob pouze 

pomocí skenování oční duhovky. Přístroj je vyobrazen na 

obrázku 7-8. 

   

 

 

 

 

Navrhuji, aby všechny kamery na letišti byly schopny snímat obraz v normálním 

světle, v noci pomocí IR přisvícení i termovizně a současně aby byly doplněny o příslušný 

software, který bude detekovat podezřelé chování a upozorňovat na něj bezpečnostní 

dispečink. Proto navrhuji přístroj uvedený na obrázku 7-9 od firmy FLIR série HRC, která 

nabízí různé variace kamer a termovizí. 

                                                
14 AOptix , http://www.aoptix.com/assets/docs/resources/AO_InSight_VM.pdf 

OBRÁZEK 7-8: PŘÍSTROJ INSIGHT VM [6] 
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OBRÁZEK 7-9: KAMEROVÝ SYSTÉM HRC [9] 

Současně by měla existovat možnost doplnit kamery o software rozpoznávající 

bipedální lokomoci. Ten by byl použit v případě, že by nebylo možné osobu identifikovat 

pomocí obličeje nebo oční duhovky. V současné době je však tento způsob identifikace pouze 

v experimentální podobě. 

Do prostor terminálů také navrhuji instalovat přístroje automatické detekce CBRNE 

látek, a to jak na vstupy a výstupy z terminálu, tak i do nasávacích otvorů vzduchotechniky. 

Aby bylo možné co nejpřesněji identifikovat případný zdroj nebezpečí, je důležité, aby byla 

čidla instalována s individuální adresací. Tím bude snazší identifikovat konkrétní místo 

nálezu. 

Pro kontrolu identity cestujících navrhuji použít systém InSight DUO od firmy AOptix. 

Ten prověřuje osoby pomocí skenování oční duhovky a zároveň porovnává sejmutý obraz 

obličeje. Celý proces identifikace pak trvá asi 4 vteřiny. Na obrázku 7-10, který je níže, je pak 

možné vidět spojení přístroje InSight DUO s čtečkou palubního lístku.  
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OBRÁZEK 7-10: IDENTIFIKACE OSOBY SYSTÉMEM INSIGHT DUO [6] 

 Zároveň navrhuji aplikovat některá opatření z předchozích variant, jako je vybudování 

železobetonových zátaras, instalace detektorů tekutin a systém zábran a turniketů pro 

usměrnění pohybu osob po letišti. 

7.4.4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Stejně jako u dvou předcházejících variant bude třeba dodržet nákladový strop, který 

tvoří hranice 10 až 15 % hodnoty střežených aktiv, stanovená principem ALARA. Tento 

pomyslný strop představuje částka asi 155 až 230 milionů Kč. 

V rámci fyzické ostrahy by náklady měly představovat školení a výcvik zaměstnanců 

v hodnotě řádově několika set tisíc Kč. Úspory by měly vzniknout snížením mzdovým 

nákladů v důsledku snížení počtu zaměstnanců. 

Náklady na technické prostředky zahrnují vybudování železobetonových zátaras 

v hodnotě zhruba 5 milionů Kč, pořízení a instalace detektorů tekutin v hodnotě zhruba 

5 milionů Kč a 1 milion Kč za zábrany, překážky a turnikety pro usměrnění pohybu osob 

po letišti. Další náklady budou na pořízení docházkových biometrických systémů pro 

zaměstnance ve výši asi 15 milionů Kč, pořízení instalace a speciální software kamerových 

systémů v hodnotě asi 30 milionů Kč. Náklady na pořízení a instalaci detektorů CBRNE látek 

bude zhruba 20 milionů Kč. Pořízení a instalace biometrických systémů pro identifikaci 



 

63 

 

cestujících odhaduji na 50 milionů Kč.  Navíc bude třeba vyměnit detekční rámy a další prvky 

bezpečnostní kontroly což bude představovat náklady zhruba ve výši 30 milionů Kč. Celkové 

náklady na tuto variantu tedy činí 156 milionů Kč. 

Nové systémy nepředstavují pouze náklady. Jejich hlavním úkolem je snížit míru rizika 

zastavení provozu letiště a tím tak omezit ztráty, které by takto vznikly.  Jeden den letiště 

mimo provoz způsobí ztráty více jak 150 tisíc Kč. Druhým podstatným úkolem je zvýšení 

počtu rychleji odbavených cestujících, což pro letiště samozřejmě znamená vyšší zisky. 

  



 

64 

 

8 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY NÁVRHU FYZICKÉ OCHRANY 

K výběru nejvhodnější varianty použiji metodu multikriteriálního rozhodování, přičemž 

hodnota jednotlivých vah kritérií bude stanovena pomocí bodovací metody. 

Kritéria pro hodnocení jednotlivých variant korespondují s cíli diplomové práce. Jsou 

jimi míra bezpečnosti navržených systémů, náklady spojené s realizací návrhu, doba potřebná 

k projití docházkového systému zaměstnanců, doba spojená s odbavením cestujících 

a jednoduchost a automatizace procesů. 

Kritéria seřadím podle pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Nejdůležitější 

ohodnotím „k“ body, kde bi = k, druhé nejdůležitější k-1 body až nejméně důležité jedním 

bodem. Váhu kritéria dostanu pomocí vztahu . Součet jednotlivých vah by měl být 

roven 1. Výsledek je uveden v následující tabulce 8-1.  

TABULKA 8-1: STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ [ZDROJ: AUTOR] 

Kritérium i bi vi 

Náklady na realizaci 1 5 0,33 

Doba spojená s odbavením cestujících 2 4 0,27 

Míra bezpečnosti systémů 3 3 0,20 

Jednoduchost a automatizace procesů 4 2 0,13 

Doba k projití docházkovým systémem 5 1 0,07 

   15 1 

 

Jednotlivé varianty budu bodově hodnotit dle výše zmíněných kritérií na stupnici 1 až 5, 

kde 1 znamená nejméně vyhovující a 5 nejvíce vyhovující. Ta varianta, která bude mít 

v součtu nejvyšší bodový výsledek, bude vybrána jako nejvhodnější. 

TABULKA 8-2: VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ  VARIANTY [ZDROJ: AUTOR] 

Kritérium Váha Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 

Náklady na realizaci 0,33 5 4 1 

Doba spojená s odbavením 

cestujících 
0,27 1 3 4 

Míra bezpečnosti systémů 0,2 2 3 5 

Jednoduchost a automatizace 

procesů 
0,13 2 4 5 

Doba k projití docházkovým 

systémem 
0,07 1 4 4 

Bodový součet 2,65 8,93 17,34 

Pořadí 3. 2. 1. 
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Z tabulky 8-2 tedy jasně vyplývá, že nejvhodnější variantou inovativního návrhu fyzické 

ochrany Terminálu 1 a 2 letiště Václava Havla Praha je varianta č. 3. V té byl kladen důraz 

především na vysokou míru automatizace všech bezpečnostních procesů, které probíhají 

v rámci terminálů. Tím by měla být zaručena maximální propustnost cestujících přes 

bezpečnostní kontroly, aniž by byla snížena kvalita těchto procesů. Podstatné bylo také 

zaměření na maximální využití biometrických metod identifikace a verifikace, které jsou již 

v praxi odzkoušeny.  

Díky navrženým technickým prostředkům by se zvedla průchodnost cestujících 

ze současných 120 osob za hodinu až na 400 osob za hodinu, čímž by měly růst zisky letiště 

a poměrné náklady na jednoho cestujícího by se měly snižovat. Zároveň by se měl zvednout 

komfort docházkového systému pro zaměstnance, což znamená, že pro vstup na pracoviště 

bude dostačující, když se zaměstnanec fyzicky dostaví a během 3 vteřin ověří svoji totožnost 

naskenováním oční duhovky.  

Aby však mohly být realizovány všechny tyto změny, bude třeba velké spolupráce 

se státními a nadnárodními orgány a institucemi, aby měly své zakotvení a oporu v právních 

předpisech.  
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval vytvořením inovativního návrhu fyzické ochrany 

Terminálu 1 a 2 letiště Václava Havla Praha s využitím biometrických prvků. Toto 

mezinárodní letiště je velmi důležitým prvkem kritické infrastruktury, jak pro 

Prahu a Středočeský kraj, tak i pro celou Českou republiku. Mezinárodní letiště je velmi 

složitý a důmyslný komplex, jehož fungování může být ohroženo celou řadou událostí. Cílem 

této diplomové práce bylo vytvořit takový návrh fyzické ochrany, aby zajišťoval maximální 

možnou míru zabezpečení proti rizikům odvíjejících se od protiprávních činů. 

 První oddíl teoretické části se, pro získání situačního přehledu, věnoval popisu obou 

terminálů z konstrukčního hlediska. Následně byla řešena problematika právních předpisů. 

Zaměřil jsem se jak na české, tak i na mezinárodní předpisy týkající se protiprávních činů 

v letecké dopravě.  

 Další oddíl teoretické části byl zaměřen na stávající fyzickou ochranu terminálů. Zde 

byly popsány bezpečnostní složky, které působí v prostorách letiště v rámci fyzické ostrahy, 

systémy režimové ochrany a technické prostředky, které jsou v současné době používány. 

Jako prvky režimové ochrany byly zmíněny jednotlivé varianty odbavení i bezpečnostních 

kontrol a jejich standardní průběh. Následovalo vyčíslení hodnot střežených aktiv 

a ekonomické zhodnocení provozu letiště. 

První oddíl praktické části spočíval v provedení podrobné analýzy a zhodnocení rizik. 

Nejprve jsem pomocí Ishikawova diagramu identifikoval rizika, která by při své realizaci 

zhoršila bezpečnostní situaci na letišti a zapříčinila tak zastavení provozu nebo škody na 

majetku, zdraví a životech přítomných osob. Následně byla rizika rozdělena na strukturální 

a procesní a hodnocena pomocí metody CARVER. Tím jsem získal nejvýznamnější rizika. 

Výsledky jsem dále verifikoval pomocí druhého hodnocení rizik s využitím Kittsovy bodové 

metody a oba dva výsledky vzájemně porovnal. Ta rizika, která dosáhla nejvyšší významnosti 

v obou metodách, byla vybrána jako nejvýznamnější a zpracovávána v rámci inovativních 

návrhů řešení fyzické ochrany. 

Druhý oddíl praktické části představoval tři konkrétní návrhy řešení fyzické ochrany 

Terminálů 1 a 2, v jejichž rámci byly popsány změny týkající se fyzické ochrany, režimové 

ochrany i technických prostředků. Jednotlivé varianty byly navrženy tak, aby mohla být jejich 
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realizace uskutečněna buď jednorázovou realizací jedné z nich, anebo postupnou realizací 

všech tří variant.  

Poslední oddíl praktické části byl zaměřen na výběr nejvhodnější varianty návrhu fyzické 

ochrany. Za pomoci metody multikriteriálního rozhodování byla vybrána jako nejvhodnější 

varianta č. 3, která nejlépe splňovala stanovená kritéria. Vybraná kritéria korespondovala 

s cíly diplomové práce, což znamenalo, že vítězná varianta zajistí zvýšení bezpečnosti osob na 

letišti, zjednodušení a zrychlení procesů odbavení cestujících, snížení nákladů na odbavení 

cestujících a zároveň zjednodušení a zrychlení pohybu zaměstnanců v prostorách SRA. 

Vytváření bezpečných a zároveň jednoduchých procesů v letecké dopravě je zdlouhavý 

a finančně velmi náročný proces. Dlouhodobě však vzrůstají počty přepravovaných 

cestujících, což značí, vyšší časové nároky na samotné cestující a větší pozornost ze strany 

teroristických organizací. Z toho vyplývá, že je změna odbavovacích procesů 

a bezpečnostních kontrol nevyhnutelná. Velký potenciál vidím v maximálním využití 

biometrických systémů. V tomto ohledu je důležitá spolupráce státních orgánů 

a mezinárodních organizací, které jsou schopné prosadit využívání biometrické identifikace 

do běžného života všech občanů. Z vývoje současných trendů lze předpokládat, že v blízké 

budoucnosti bude běžné zaplatit každodenní nákup pomocí sejmutí otisků prstů nebo 

odemknout dům či auto naskenováním své oční duhovky. Pokud bude dostatečně zajištěna 

ochrana těchto osobních údajů proti zneužití, pak nevidím důvod, proč by se tento způsob 

identifikace neměl rozšířit do všech oblastí lidské činnosti včetně letecké dopravy.  
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Příloha č. 1 - Seznam zakázaných předmětů v kabinových zavazadlech 

Střelné zbraně a podobné předměty: 

 Veškeré střelné zbraně – krátké i dlouhé 

 Repliky i imitace střelných zbraní 

 Části střelných zbraní mimo puškohledů a zaměřovačů 

 Vzduchové pistole a mechanické zbraně 

 Signální zbraně 

 Startovací pistole 

 Hračky napodobující zbraně 

 Paintballové zbraně 

 Nastřelovací pistole 

 Samostříly 

 Praky 

 Harpuny 

 Nástroje pro bezbolestné usmrcování zvířat 

 Omračující zbraně nebo prostředky způsobující šok 

 Zapalovače ve tvaru zbraní 

Špičaté zbraně a zbraně s ostrým okrajem a ostré předměty: 

 Sekery 

 Šípy a šipky 

 Obuv s hroty 

 Harpuny a bodné zbraně 

 Cepíny 

 Brusle 

 Nože vyhazovací, vystřelovací a se zajistitelnou čepelí jakékoli délky 

 Nože včetně obřadních s délkou čepele nad 6 cm 

 Sekáčky na maso 

 Mačety 

 Holící břitvy 

 Šavle, meče a dýky 



 

 

 Skalpely 

 Nůžky s délkou ostří větší jak 6 cm 

 Lyžařské a turistické hole  

 Vrhací hvězdice 

 Řemeslné nástroje a nářadí, které mohou být potenciálně použité jako špičatá nebo 

ostrá zbraň 

Tupé předměty: 

 Baseballové a softballové pálky 

 Pevné i ohebné obušky nebo pendreky 

 Kriketové pálky 

 Golfové hole 

 Hokejové hole 

 Lakrosové hole 

 Kajakářská a kanoistická pádla 

 Skateboardy 

 Biliárová a kulečníková tága 

 Rybářské pruty a udice 

 Vybavení pro bojová umění 

Výbušniny a hořlaviny: 

 Munice 

 Rozbušky 

 Detonátory a zápalná zařízení 

 Výbušniny a výbušná zařízení 

 Repliky nebo imitace výbušnin nebo výbušných zařízení 

 Miny a jiná vojenská výzbroj obsahující výbušniny 

 Granáty všech druhů 

 Plyny a nádoby na plyn ve velkém množství 

 Ohňostroje, světlice a další pyrotechnika 

 Jiné než bezpečnostní zápalky 

 Dýmovnice a kouřové patrony 

 Hořlavá kapalná paliva 



 

 

 Barvy ve spreji 

 Terpentýny a ředidla barev 

 Alkoholické nápoje o obsahu více než 70 objemových % alkoholu 

Chemické a toxické látky: 

 Kyseliny a zásady 

 Žíraviny nebo bělící prostředky 

 Paralyzující obranné spreje 

 Radioaktivní materiál 

 Jedy 

 Infekční nebo biologicky nebezpečné předměty a látky 

 Samozápalné materiály a látky 

 Hasicí přístroje 

Tekutiny, gely a látky podobné konzistence: 

 Voda 

 Veškeré nápoje 

 Sirupy a polévky 

 Krémy a oleje 

 Roztoky 

 Spreje a parfémy 

 Mascara 

 Gely vlasové a sprchové 

 Holicí pěny a deodoranty 

 Pasty a zubní pasty 

 Směsi kapalných a pevných látek 

 Tyto látky je možné přepravovat pouze při splnění těchto podmínek:  

o Jsou předloženy k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. 

o Jsou v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100 ml, umístěné 

v jediném průhledném, opakovatelně uzavíratelném plastovém sáčku o 

maximálním objemu 1 litr. 



 

 

o Jsou určeny k použití během cesty a jsou potřebné pro léčebné účely nebo 

z důvodu speciální výživy. Cestující musí na požádání předložit důkaz o 

původu tekutiny nebo na místě ověřit její nezávadnost například ochutnáním. 

o Jsou zakoupeny v neveřejném prostoru letiště, přičemž jsou v souladu 

s předpisy prodejcem řádně zabaleny do bezpečnostního balení. 

o Jsou získány na jiném letišti, pod podmínkou, že se nachází v bezpečnostním 

balení, které je zjevně neporušené a které obsahuje dostatečný důkaz o 

zakoupení v neveřejné části tohoto letiště během uplynulých 24 hodin. 

o Jsou získány na palubě letadla leteckého dopravce, splňující předepsané 

podmínky a nachází se v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené a 

které obsahuje důkaz o zakoupení na palubě tohoto letadla během uplynulých 

24 hodin. 

 

  



 

 

Příloha č. 2 - Terminál 1 – Metoda CARVER - Procesní rizika 

  Riziko C A R V E R Celkem % Kumul. % 

10 Použití radioaktivních látek 5 4 5 4 5 5 28 6,4 6,4 

5 Anonymní hlášení o umístění 

nástražného výbušného systému 

5 5 4 4 5 5 28 6,4 12,8 

11 Použití výbušniny 5 3 5 4 5 5 27 6,2 18,9 

8 Použití biologických látek 4 4 4 4 5 5 26 5,9 24,9 

7 Použití chemických látek 4 3 4 4 5 5 25 5,7 30,6 

19 Útok na letadlo 5 4 3 4 4 3 23 5,3 35,8 

3 Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 

4 3 4 3 4 4 22 5,0 40,9 

17 Přenechání ID pachateli 4 4 4 3 4 3 22 5,0 45,9 

1 Průnik falešné ostrahy 4 3 4 3 4 3 21 4,8 50,7 

12 Útok na letadlo 5 1 3 3 4 5 21 4,8 55,5 

16 Vandalismus 3 3 2 4 4 4 20 4,6 60,0 

9 Ozbrojené přepadení 4 2 4 5 3 2 20 4,6 64,6 

20 Vyřazení bezpečnostního systému 

malwarem 

5 2 2 4 3 3 19 4,3 68,9 

18 Napadení bezpečnostního personálu 2 5 1 3 2 4 17 3,9 72,8 

21 Vyřazení bezpečnostního systému 

vypnutím el. energie 

5 3 1 4 1 3 17 3,9 76,7 

15 Demonstrace 2 2 2 2 3 4 15 3,4 80,1 

6 Založení požáru 2 4 2 2 2 3 15 3,4 83,6 

22 Využití citlivých informací 2 2 3 3 2 3 15 3,4 87,0 

4 Špatné nastavení detekční techniky 3 2 2 3 2 2 14 3,2 90,2 

23 Chybně nastavený systém kontrol 3 3 2 2 1 2 13 3,0 93,2 

2 Nebezpečné chování osob ve 

veřejném prostoru 

1 2 1 1 1 5 11 2,5 95,7 

13 Agresivní chování  2 2 1 2 1 2 10 2,3 97,9 

14 Přeprava rizikových osob 1 2 1 1 1 3 9 2,1 100,0 

                438     

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 3 - Terminál 2 – Metoda CARVER  - Procesní rizika 

  Riziko C A R V E R Celkem % Kumul. % 

5 

Anonymní hlášení o umístění 

nástražného výbušného systému 5 5 4 4 5 5 28 5,7 5,7 

10 Použití radioaktivních látek 5 4 5 4 5 5 28 5,7 11,5 

11 Použití výbušniny 5 3 5 4 5 5 27 5,5 17,0 

22 Nastražení NVS v řídícím středisku 5 3 5 5 4 5 27 5,5 22,5 

8 Použití biologických látek 4 4 4 4 5 5 26 5,3 27,8 

7 Použití chemických látek 4 3 4 4 5 5 25 5,1 32,9 

21 Založení požáru v řídícím středisku 4 5 4 3 3 5 24 4,9 37,8 

19 Útok na letadlo 5 4 3 4 4 3 23 4,7 42,5 

3 Spolupráce s pachatelem 4 3 4 3 4 4 22 4,5 47,0 

17 Přenechání ID pachateli 4 4 4 3 4 3 22 4,5 51,5 

1 Průnik falešné ostrahy 4 3 4 3 4 3 21 4,3 55,8 

12 Útok na letadlo 5 1 3 3 4 5 21 4,3 60,1 

9 Ozbrojené přepadení 4 2 4 5 3 2 20 4,1 64,2 

16 Vandalismus 3 3 2 4 4 4 20 4,1 68,3 

20 

Vyřazení bezpečnostního systému 

malwarem 5 2 2 4 3 3 19 3,9 72,2 

18 Napadení bezpečnostního personálu 2 5 1 3 2 4 17 3,5 75,7 

23 

Vyřazení bezpečnostního systému 

vypnutím el. energie 5 3 1 4 1 3 17 3,5 79,1 

6 Založení požáru 2 4 2 2 2 3 15 3,1 82,2 

15 Demonstrace 2 2 2 2 3 4 15 3,1 85,3 

24 Využití citlivých informací 2 2 3 3 2 3 15 3,1 88,3 

4 Špatné nastavení detekční techniky 3 2 2 3 2 2 14 2,9 91,2 

25 Chybně nastavený systém kontrol 3 3 2 2 1 2 13 2,7 93,9 

2 

Nebezpečné chování osob ve 

veřejném prostoru 1 2 1 1 1 5 11 2,2 96,1 

13 Agresivní chování  2 2 1 2 1 2 10 2,0 98,2 

14 Přeprava rizikových osob 1 2 1 1 1 3 9 1,8 100,0 
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  [zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 4 - Terminál 1 – Metoda CARVER – Strukturální rizika 

  Riziko C A R V E R Celkem % kum. % 

14 Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 

5 5 4 4 5 4 27 8,9 8,9 

4 Pronesení biologických látek 5 4 4 4 4 5 26 8,6 17,5 

13 Nedostatečná ochrana terminálu 

proti vjezdu automobilu 

4 5 5 4 3 5 26 8,6 26,1 

3 Pronesení radioaktivních látek 5 3 4 4 4 5 25 8,3 34,3 

6 Pronesení chemických látek 5 3 4 3 4 5 24 7,9 42,2 

11 Přenechání ID karty pachateli 5 3 4 4 3 3 22 7,3 49,5 

15 Napadení letadla cestujícím 4 4 4 3 4 3 22 7,3 56,8 

5 Pronesení výbušniny 5 2 3 1 5 5 21 6,9 63,7 

2 Průnik osob do SRA přes vstupy 

pro zaměstnance 

5 3 2 4 4 3 21 6,9 70,6 

12 Nedostačující firewall systému 4 3 4 3 3 1 18 5,9 76,6 

10 Nefunkční detekce kouře 3 3 2 3 2 3 16 5,3 81,8 

1 Průnik osob do SRA přes 

stanoviště bezpečnostní kontroly 

3 2 1 3 1 4 14 4,6 86,5 

8 Přijmutí falešných dokladů 1 3 3 3 1 3 14 4,6 91,1 

9 Nedostatek monitorovacích 

zařízení 

2 2 4 2 1 3 14 4,6 95,7 

7 Porucha detekčního zařízení 2 1 2 3 1 4 13 4,3 100,0 

                303     

[zdroj: Autor]  



 

 

Příloha č. 5 - Terminál 2 – Metoda CARVER – Strukturální rizika 

 

 Riziko C A R V E R Celkem % kum % 

14 

Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 5 5 4 4 5 4 27 9,6 9,6 

4 Pronesení biologických látek 5 4 4 4 4 5 26 9,3 18,9 

13 

Nedostatečná ochrana terminálu proti 

vjezdu automobilu 4 5 5 4 3 5 26 9,3 28,1 

3 Pronesení radioaktivních látek 5 3 4 4 4 5 25 8,9 37,0 

6 Pronesení chemických látek 5 3 4 3 4 5 24 8,5 45,6 

11 Přenechání ID karty pachateli 5 3 4 4 3 3 22 7,8 53,4 

2 

Průnik osob do SRA přes vstupy pro 

zaměstnance 5 3 2 4 4 3 21 7,5 60,9 

5 Pronesení výbušniny 5 2 3 1 5 5 21 7,5 68,3 

12 Nedostačující firewall systému 4 3 4 3 3 1 18 6,4 74,7 

10 Nefunkční detekce kouře 3 3 2 3 2 3 16 5,7 80,4 

1 

Průnik osob do SRA přes stanoviště 

bezpečnostní kontroly 3 2 1 3 1 4 14 5,0 85,4 

8 Přijmutí falešných dokladů 1 3 3 3 1 3 14 5,0 90,4 

9 Nedostatek monitorovacích zařízení 2 2 4 2 1 3 14 5,0 95,4 

7 Porucha detekčního zařízení 2 1 2 3 1 4 13 4,6 100,0 

                281     

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 6 – Terminál 1 – Kittsova metoda – Procesní rizika 

Č. rizika Název rizika Kritérium Suma K Pořadí 

A B C D E 

10 Použití radioaktivních 

látek 

8 9 9 1 9 53 10,6 1 

8 Použití biologických látek 8 9 5 1 9 49 9,8 2 

7 Použití chemických látek 8 8 5 1 9 47 9,4 3 

11 Použití výbušniny 6 8 8 2 8 46 9,2 4 

12 Teroristický útok na 

letadlo 

7 9 4 1 8 45 9 5 

19 Útok na letadlo 7 9 4 1 6 43 8,6 6 

5 Anonymní hlášení o 

umístění nástražného 

výbušného systému 

9 5 3 3 8 42 8,4 7 

3 Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 

6 4 4 1 8 33 6,6 8 

15 Demonstrace 7 4 5 1 3 31 6,2 9 

9 Ozbrojené přepadení 5 4 4 1 7 30 6 10 

20 Vyřazení bezpečnostního 

systému malwarem 

5 4 3 1 7 29 5,8 11 

22 Využití citlivých informací 5 3 5 1 6 28 5,6 12 

1 Průnik falešné ostrahy 4 3 3 3 7 27 5,4 13 

6 Založení požáru 3 4 5 4 4 27 5,4 14 

23 Chybně nastavený systém 

kontrol 

5 2 5 1 5 25 5 15 

17 Přenechání ID pachateli 4 3 3 1 6 24 4,8 16 

21 Vyřazení bezpečnostního 

systému vypnutím el. 

energie 

4 2 2 2 7 23 4,6 17 

16 Vandalismus 3 3 2 4 2 20 4 18 

4 Špatné nastavení detekční 

techniky 

2 2 3 3 5 19 3,8 19 

13 Agresivní chování  2 2 1 7 1 17 3,4 20 

2 Nebezpečné chování osob 

ve veřejném prostoru 

2 1 1 7 1 15 3 21 

18 Napadení bezpečnostního 

personálu 

2 1 1 6 1 14 2,8 22 

14 Přeprava rizikových osob 2 1 2 2 2 12 2,4 23 

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 7 – Terminál 1 – Kittsova metoda – Strukturální rizika 

Č. rizika Název rizika 
Kritérium 

Suma K Pořadí 
A B C D E 

3 
Pronesení a použití 

radioaktivních látek 
9 9 9 2 9 56 11,2 1. 

6 
Pronesení a použití 

chemických látek 
8 8 8 2 8 50 10 2. 

4 
Pronesení a použití 

biologických látek 
8 8 8 1 8 49 9,8 3. 

5 Pronesení a použití výbušniny 7 8 8 2 7 47 9,4 4. 

14 
Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 
7 9 5 1 8 46 9,2 5. 

13 

Nedostatečná ochrana 

terminálu proti vjezdu 

automobilu 

6 8 7 1 7 43 8,6 6. 

15 Napadení letadla cestujícím 5 8 4 1 6 37 7,4 7. 

12 Nedostačující firewall systému 5 5 6 2 7 35 7 8. 

11 Přenechání ID karty pachateli 6 4 2 2 6 30 6 9. 

10 Nefunkční detekce kouře 4 4 3 3 5 27 5,4 10. 

7 Porucha zařízení 4 4 3 4 3 26 5,2 11. 

1 

Průnik osob do SRA přes 

stanoviště bezpečnostní 

kontroly 

4 3 1 4 4 23 4,6 12. 

9 
Nedostatek monitorovacích 

zařízení 
4 1 6 1 6 23 4,6 13. 

2 
Průnik osob do SRA přes 

vstupy pro zaměstnance 
3 3 2 2 5 21 4,2 14. 

8 Přijmutí falešných dokladů 2 1 2 6 4 18 3,6 15. 

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 8 – Terminál 2 – Kittsova metoda – Procesní rizika 

Č.rizika Název rizika 
Kritérium 

Suma K Pořadí 
A B C D E 

10 Použití radioaktivních látek 8 9 9 1 9 53 10,6 1. 

8 Použití biologických látek 8 9 5 1 9 49 9,8 2. 

7 Použití chemických látek 8 8 5 1 9 47 9,4 3. 

11 Použití výbušniny 6 8 8 2 8 46 9,2 4. 

12 Útok na letadlo 7 9 4 1 8 45 9 5. 

22 
Nastražení NVS v řídícím 

středisku 
5 9 9 1 7 45 9 6. 

19 
Útok na letadlo vlastním 

zaměstnancem 
7 9 4 1 6 43 8,6 7. 

21 
Založení požáru v řídícím 

středisku 
5 8 8 1 8 43 8,6 8. 

5 
Anonymní hlášení o umístění 

nástražného výbušného systému 
9 5 3 3 8 42 8,4 9. 

3 Spolupráce s pachatelem 6 4 4 1 8 33 6,6 10. 

15 Demonstrace 7 4 5 1 3 31 6,2 11. 

9 Ozbrojené přepadení 5 4 4 1 7 30 6 12. 

20 
Vyřazení bezpečnostního 

systému malwarem 
5 4 3 1 7 29 5,8 13. 

24 Využití citlivých informací 5 3 5 1 6 28 5,6 14. 

1 Průnik falešné ostrahy 4 3 3 3 7 27 5,4 15. 

6 Založení požáru 3 4 5 4 4 27 5,4 16. 

25 
Chybně nastavený systém 

kontrol 
5 2 5 1 5 25 5 17. 

17 Přenechání ID pachateli 4 3 3 1 6 24 4,8 18. 

23 
Vyřazení bezpečnostního 

systému vypnutím el. energie 
4 2 2 2 7 23 4,6 19. 

16 Vandalismus 3 3 2 4 2 20 4 20. 

4 
Špatné nastavení detekční 

techniky 
2 2 3 3 5 19 3,8 21. 

13 Agresivní chování 2 2 1 7 1 17 3,4 22. 

2 
Nebezpečné chování osob ve 

veřejném prostoru 
2 1 1 7 1 15 3 23. 

18 
Napadení bezpečnostního 

personálu 
2 1 1 6 1 14 2,8 24. 

14 Přeprava rizikových osob 2 1 2 2 2 12 2,4 25. 

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 9 – Terminál 2 – Kittsova metoda – Strukturální rizika 

 

Č.rizika Název rizika 
Kritérium 

Suma K Pořadí 
A B C D E 

3 
Pronesení a použití radioaktivních 

látek 
9 9 9 2 9 56 11,2 1. 

6 
Pronesení a použití chemických 

látek 
8 8 8 2 8 50 10 2. 

4 
Pronesení a použití biologických 

látek 
8 8 8 1 8 49 9,8 3. 

5 Pronesení a použití výbušniny 7 8 8 2 7 47 9,4 4. 

14 
Napadení letadla vlastním 

zaměstnancem 
7 9 5 1 8 46 9,2 5. 

13 
Nedostatečná ochrana terminálu 

proti vjezdu automobilu 
6 8 7 1 7 43 8,6 6. 

12 Nedostačující firewall systému 5 5 6 2 7 35 7 7. 

11 Přijmutí falešné ID karty 6 4 2 2 6 30 6 8. 

10 Nefunkční detekce kouře 4 4 3 3 5 27 5,4 9. 

7 Porucha zařízení 4 4 3 4 3 26 5,2 10. 

1 
Průnik osob do SRA přes 

stanoviště bezpečnostní kontroly 
4 3 1 4 4 23 4,6 11. 

9 
Nedostatek monitorovacích 

zařízení 
4 1 6 1 6 23 4,6 12. 

2 
Průnik osob do SRA přes vstupy 

pro zaměstnance 
3 3 2 2 5 21 4,2 13. 

8 Přijmutí falešných dokladů 2 1 2 6 4 18 3,6 14. 

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 10 - Terminál 1 – Procesní rizika 

T 1 proces 

C
A

R
V

E
R

 

Č.rizika Body 

K
IT

T
S

 

Č.rizika Body Body celkem Pořadí 

10 1 10 1 2 1. 

8 4 8 2 6 2. 

11 3 11 4 7 3. 

7 5 7 3 8 4. 

5 2 5 7 9 5. 

19 6 19 6 12 6. 

3 7 3 8 15 7. 

12 10 12 5 15 8. 

1 9 1 13 22 9. 

9 12 9 10 22 10. 

17 8 17 16 24 11. 

20 13 20 11 24 12. 

15 16 15 9 25 13. 

16 11 16 18 29 14. 

22 18 22 12 30 15. 

6 17 6 14 31 16. 

21 15 21 17 32 17. 

23 20 23 15 35 18. 

18 14 18 22 36 19. 

4 19 4 19 38 20. 

2 21 2 21 42 21. 

13 22 13 20 42 22. 

14 23 14 23 46 23. 

[zdroj: Autor] 

 

  



 

 

Příloha č. 11 - Terminál 1 – Strukturální rizika 

T 1 strukturál 

C
A

R
V

E
R

 

Č.rizika Body 

K
IT

T
S

 

Č.rizika Body Body celkem Pořadí 

3 4 3 1 5 1. 

4 2 4 3 5 2. 

14 1 14 5 6 3. 

6 5 6 2 7 4. 

13 3 13 6 9 5. 

5 8 5 4 12 6. 

15 7 15 7 14 7. 

11 6 11 9 15 8. 

12 10 12 8 18 9. 

10 11 10 10 21 10. 

2 9 2 14 23 11. 

1 12 1 12 24 12. 

7 15 7 11 26 13. 

9 14 9 13 27 14. 

8 13 8 15 28 15. 

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 12 - Terminál 2 – Procesní rizika 

T 2 proces 

C
A

R
V

ER
 

Č.rizika Body 

K
IT

T
S

 

Č.rizika Body Body celkem Pořadí 

10 2 10 1 3 1. 

8 5 8 2 7 2. 

11 3 11 4 7 3. 

7 6 7 3 9 4. 

5 1 5 9 10 5. 

22 4 22 6 10 6. 

19 8 19 7 15 7. 

21 7 21 8 15 8. 

12 12 12 5 17 9. 

3 9 3 10 19 10. 

9 13 9 12 25 11. 

1 11 1 15 26 12. 

17 10 17 18 28 13. 

20 15 20 13 28 14. 

15 19 15 11 30 15. 

6 18 6 16 34 16. 

16 14 16 20 34 17. 

24 20 24 14 34 18. 

23 17 23 19 36 19. 

25 22 25 17 39 20. 

18 16 18 24 40 21. 

4 21 4 21 42 22. 

2 23 2 23 46 23. 

13 24 13 22 46 24. 

14 25 14 25 50 25. 

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 13 - Terminál 2 – Strukturální rizika 

T 2 strukturální 

C
A

R
V

E
R

 

Č.rizika Body 

K
IT

T
S

 

Č.rizika Body Body celkem Pořadí 

3 4 3 1 5 1. 

4 2 4 3 5 2. 

14 1 14 5 6 3. 

6 5 6 2 7 4. 

13 3 13 6 9 5. 

5 8 5 4 12 6. 

11 6 11 8 14 7. 

12 9 12 7 16 8. 

10 10 10 9 19 9. 

2 7 2 13 20 10. 

1 11 1 11 22 11. 

7 14 7 10 24 12. 

9 13 9 12 25 13. 

8 12 8 14 26 14. 

[zdroj: Autor] 

  



 

 

Příloha č. 14 – Statistika protiprávních činů  

Rok 
Počet protiprávních 

činů 
Únosy 

Pokusy o 

únos 

Napadení 

zařízení 

Pokus o napadení 

zařízení 
Sabotáže 

Ostatní 

činy 
Zranění Zabití 

1990 36 20 12 1 0 1 2 145 137 

1991 15 7 5 1 0 0 2 2 7 

1992 10 6 2 1 0 0 1 123 10 

1993 48 30 7 3 0 0 8 38 112 

1994 43 22 5 4 0 2 10 57 51 

1995 17 9 3 2 0 0 3 5 2 

1996 22 3 12 4 0 0 3 159 134 

1997 15 6 5 2 0 1 1 2 4 

1998 17 11 2 1 0 0 3 1 41 

1999 14 11 2 0 0 0 1 3 4 

2000 30 12 8 1 0 0 9 50 58 

2001 24 7 2 7 4 1 3 3217 3525 

2002 40 2 8 24 2 2 2 14 186 

2003 35 3 5 10 0 5 12 77 20 

2004 16 1 4 2 2 4 3 8 91 

2005 6 2 0 2 0 0 2 60 3 

2006 17 1 3 4 0 1 83 27 2 

2007 22 4 2 2 3 0 11 33 18 

2008 23 1 6 3 0 0 133 31 11 

2009 23 5 3 1 0 0 143 4 3 

2010 14 0 1 1 0 1 113 13 6 

2011 6 0 2 0 0 1 33 152 35 

[Zdroj: ICAO, Annual report of the council — 2011]



 

 

Příloha č. 15 – COPRA 

 

[Zdroj: http://www.cdti.es/recursos/doc/eventosCDTI/Aerodays2011/2A3.pdf] 

[Zdroj: http://www.cdti.es/recursos/doc/eventosCDTI/Aerodays2011/2A3.pdf] 

  



 

 

Příloha č. 16 – Technické parametry docházkového systému BCN 280 

 

    Položka     Specifikace 

  senzor   Optický senzor 

  Metoda identifikace   otisk prstu, ID + otisk prstu, ID + heslo, karta,  
  karta + heslo 

  Identifikační čas   <1 s 

  Prostředky identifikace   otisk prstu, heslo, ID karty (volitelné) 

  Snímací oblast   15 mm * 16 mm 

  Rozlišení   500DPI 

  Kapacita otisků prstů   5000 

  Kapacita záznamů   150000 

  FRR   0.001% 

  FAR   0.00001% 

  Komunikace   RS232, RS485, TCP / IP, výstup pro ovládání 
  elektrického zámku 

  Pracovní režim   < 150mA 

  Režim spánku   < 80uA 

  Napájení   DC 12V 

  Teplota / vlhkost   -10°C až 60°C / 20% až 80% 

  Karty   EM400/410 nebo jiné kompatibilní karty 

  Rozměry   205 mm × 145 mm × 37 mm 

  Barva   Černá (volitelně) 
 

[Zdroj: http://www.conet.cz/dochazkove_systemy/OA280/OA280.html] 


