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Úvod 

V České republice existuje několik zákonů řešících problematiku letectví. Stěţejním 

předpisem je zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 

K tomuto zákonu je vydána prováděcí Vyhláška č.108/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, 

ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Ministerstvo dopravy České republiky uveřejňuje předpis dle zákona o civilním 

letectví zaměřený na bezpečnost, a to ochranu mezinárodního civilního letectví  

před protiprávními činy. Obecně je tento předpis označován jako L17, který je zpracováván 

Úřadem pro civilní letectví. V tomto dokumentu je uţito dokumentu Annexu 17 – 

SECURITY – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful 

Interference. V minulosti byla věnována pozornost v oblasti bezpečnosti spíše na safety, a to 

na bezpečnost pilotů a samotnou schopnost pilotů udrţet letadlo ve vzdušném prostoru. 

Postupem času, kdy docházelo k protiprávním jednáním, jako například vnášením bomb na 

paluby letadel se bezpečnost začala zaměřovat na oblast security, tato oblast je v současné 

době aktuální a neustále se vyvíjí. 

K provozování letiště je potřebná i příslušná dokumentace, kdy součástí této je také 

bezpečnostní program. Jedná se především o Národní bezpečnostní program ochrany civilního 

letectví, na základě kterého pak vzniká Národní program bezpečnostního výcviku v civilním 

letectví České republiky a Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně 

civilního letectví České republiky před protiprávními činy.  

V případě, jedná-li se o menší letiště či leteckého dopravce, je nutné zpracovat 

Bezpečnostní program leteckého dopravce, který si dopravce zpracovává sám. Tato 

diplomová práce se tímto zabývá, konkrétně moţnou inovací tohoto programu na základě 

provedené analýzy rizik při odbavovacím procesu. Jedná se o program, který není určen  

pro konkrétní leteckou společnost, ale jen odráţí společnost a můţe být pouţit pro tvorbu 

samotného bezpečnostního programu ze zkušenosti leteckých společností, které působí 

například na letišti v Mošnově. Především se diplomová práce zabývá analýzou rizik v rámci 

bezpečnostních kontrol odbavovacího procesu cestujících a jejich zavazadel a vzhledem 

k hrozbám, které hrozí v případě např. vnesení zakázaného předmětu na palubu letadla apod. 

Na základě vytypovaných moţných rizik bude provedena analýza moţných těchto hrozeb.  
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1 Rešerše  

ELIAS, Bartholomew. Airport and aviation security: U.S. policy and strategy in the 

age of global terrorism. Boca Raton, FL: CRC Press, c2010, xxvii, 411 p. ISBN 14-200-

7029-0. 

Kniha vznikla v důsledku události konané 11. září roku 2001, kdy došlo 

k teroristickému útoku a současně k narušení leteckého obchodu.  Kniha obsahuje globální 

terorismus ve druhé polovině 20. století. Poukazuje také na aktuálnost hrozby  

a zranitelnost systému letecké infrastruktury, také se zaobírá důsledky a celkově přínosem, 

jaký měli teroristické útoky pro následné vytvoření politických a strategických cílů v oblasti 

letectví.  

BÍNA, Ladislav; ŢIHLA, Zdeněk. Bezpečnost v obchodní letecké dopravě. první. 

Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7204-

707-9.   

Tato kniha se věnuje historickému vývoji letecké problematiky, orgánům souvisejícím 

s leteckou dopravou a především její bezpečností. Dále jsou v této publikaci obsaţeny některé 

reakce Evropského a světového společenství na oblast letecké bezpečnosti a v neposlední řadě 

jsou v knize vyobrazeny vybrané letecké nehody a jejich příčiny. 

Předpis 17, který je vydáván Ministerstvem dopravy, který je zpracováván  

na základě ANNEXU 17 jeţ vydává Interntional Civil Aviation Organization v překladu 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví a také označováno pod zkratkou ICAO 

Jedná se o letecký předpis, který je pro Českou republiku přetransformovaný 

z Mezinárodního Annexu 17, je v něm obsaţena oblast Security – Safeguarding International 

Civil Aviation Agains Acts of Unlawful Interference. Dále jsou v něm bezpečnostní opatření, 

která se vztahují k reţimové ochraně, letadlům, cestujícím, zavazadlům zapsaným  

i kabinovým, dále se zaobírá opatřeními v souvislosti s kyberhrozbami, prostorem letiště, 

cargem či poštou apod. V případě vzniku protiprávního činu týkajícího se letectví se zaobírá  

i tímto. Je v tomto předpisu upravena jak prevence proti těmto činům, tak reakce v případě 

jejich vzniku. 
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2 Základní pojmy a definice týkající se letectví 

Bezpečnostní kontrola (Security Control) – soubor opatření včetně detekční kontroly  

a fyzické kontroly, jimiţ lze předejít tomu, aby zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení, 

předměty a látky byly pouţity ke spáchání protiprávního činu. [9] 

Bezpečnostní kontrola letadla (Aircraft security check) – kontrola interiéru letadla,  

do kterého měli přístup cestující a kontrola nákladního prostoru za účelem odhalení 

ponechaných zakázaných, nebezpečných a podezřelých předmětů, jako jsou zbraně, 

výbušniny a jiné zakázané předměty a látky. [9] 

Bezpečnost – ochrana před protiprávními činy (Security) – ochrana civilního letectví 

před protiprávními činy. Tohoto cíle se dosáhne kombinací bezpečnostních opatření, lidských  

a materiálních prostředků. [9] 

Bezpečnostní infrastruktura - letové operace, činnosti posádky s cílem sníţit počet 

nepovolaných vstupů/vjezdů na letištní dráhy. 

Bezpečnostní průzkum (Security servey) – průzkum, který slouţí k vyhodnocení 

zranitelných míst, která by mohla být zneuţita k provedení protiprávního činu a stanovení 

bezpečnostních opatření, nezbytných ke splnění povinností, spojených s ochranou civilního 

letectví před protiprávními činy. [9] 

Bezpečnostní prohlídka letadla (Aircraft security search) – důkladná kompletní 

prohlídka interiéru a exteriéru letadla za účelem odhalení v něm umístěných zakázaných  

a nebezpečných předmětů. [9] 

Bezpečnostní test (Security test) – tajná nebo veřejná zkouška dodrţování 

bezpečnostních opatření, která je realizována simulací pokusu o provedení protiprávního činu. 

[9] 

Bezpečnostní doprovod letů (In-flight security officer) – osoba schválená orgánem 

státní správy Státu provozovatele a Státu zápisu do rejstříku, která má být nasazena v letadle  

za účelem ochrany tohoto letadla a cestujících na palubě proti protiprávnímu činu.  
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Za tuto osobu se nepovaţují osoby, jako jsou osobní tělesní stráţci, kteří v letadle poskytují 

výhradní osobní ochranu konkrétnímu jedinci nebo skupině osob. [9] 

Cabin Safety – schopnost posádky reagovat na nepříznivé vlivy, předvídat  

a minimalizovat dopad v průběhu této a bezpečnost osob na palubě s hlavním cílem sníţení 

počtu zranění cestujících a palubního personálu – např. při turbulenci. [23] 

Cargo – jedná se o systém letecké dopravy, který charakterizuje pohyb velkého 

mnoţství nákladů, zásilek a pošty, které jsou přepravovány na palubách osobních i nákladních 

letadel. [3][9] 

Civilní letectví – rozumí se tím letecké činnosti provozované v ČR civilními letadly 

jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakoţ i letecké činnosti provozované letadly 

státní příslušnosti ČR v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování 

leteckých sluţeb na území ČR [21] 

Detekční kontrola (Screening) – aplikace technických nebo jiných prostředků, které 

mají za úkol odhalit zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení nebo látky, kterých je 

moţno pouţít pro spáchání protiprávního činu. [9] 

Letadlo – zařízení, které je schopné vyuţívat síly, které ho nesou v atmosféře z reakcí 

vzduchu, které nejsou reakcemi proti zemskému povrchu. Za letadlo se nepovaţuje model 

letadla, jehoţ maximální vzletová hmotnost nepřesáhne 20 kg. [21] 

Letiště – jedná se o vymezenou a vhodným způsobem upravenou plochu včetně staveb 

a zařízení letiště, která jsou trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel 

s tím souvisejícím. Letiště se dále mohou také dělit, a to buď na vnitrostátní nebo mezinárodní 

nebo civilní a vojenské. [21] 

Lidská výkonnost (Human performance) – schopnosti a omezení člověka, které mají 

vliv na bezpečnost, ochranu před protiprávními činy a účinnost leteckého provozu. [9] 

Nebezpečný předmět – jedná se o předmět, který je zakázaným předmětem  

pro přepravu na palubě letadla, ovšem je moţné jej přepravovat v prostoru zavazadlovém,  

a to za předem stanovených určitých podmínek. Jedná se např. o přepravu kyseliny. Tato 

definice slouţí pouze pro informaci, dále se těmito nezabývá. 
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Nedoprovázená zavazadla – se umisťují do prostoru, který je oddělen. Umístění trvá 

po dobu zjištění, ţe zavazadlo neobsahuje zakázaný předmět. [18] 

Neidentifikované zavazadlo (unidentified Baggage) – zavazadlo na letišti, 

s označením nebo bez označení zavazadlovou visačkou, které není vyzvednuto  

nebo identifikováno cestujícím. [9] 

Nepřizpůsobivý cestující (Disruptive passenger) – cestující, který nerespektuje 

pravidla chování na letišti nebo na palubě letadla nebo neplní pokyny zaměstnanců letiště 

nebo členů posádky, a tím narušuje pořádek a dodrţování platných předpisů na letišti  

nebo na palubě letadla. [9] 

Neveřejný prostor (Air Side) – část letiště, kterou určí provozovatel, jedná se o plochu 

pohybovou a odbavovací, dále o přilehlý terén a stavby či části, ke kterým je přístup 

kontrolován. [17] 

Ověření spolehlivosti (Background check) – jedná se o kontrolování totoţnosti  

a následně spolehlivosti a bezúhonnosti včetně předcházející praxe a záznamů o trestech  

jako součást posouzení vhodnosti osoby pro provádění bezpečnostní kontroly a/nebo přístup 

bez doprovodu do vyhrazených prostor. [9] 

Pohotovostní plány – označovaný jako Letištní pohotovostní plán, tento musí být 

odpovídající provozu letadel a ostatním činnostem prováděným na letišti. Pohotovostní plán 

musí být sestaven na kaţdém letišti. [8] 

Protiprávní činy (Act of unlawful interference) – činy, nebo pokusy o činy ohroţující 

bezpečnost civilního letectví, které zahrnují, ale neomezují se na: 

- protiprávní zmocnění se letadla,  

- zničení letadla v provozu,  

- drţení rukojmích na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení, 

- drţení zbraně, nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem  

jeho nezákonného pouţití na palubě letadla, nebo na letišti, 

- pouţití letadla v provozu za účelem způsobení smrti, váţného tělesného zranění  

nebo váţného poškození majetku nebo ţivotního prostředí, 
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- takové sdělení nebo klamná informace, které ohroţují bezpečnost letadla za letu  

nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké veřejnosti  

na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení. [9] 

Provoz všeobecného letectví (General Aviation Operation) – provoz letadel jiný  

neţ obchodní letecká doprava nebo letecké práce. [9] 

Safety Auditing – audity bezpečnostních programů. 

Schválený agent (Regulated agent) – odpovědná osoba (fyzická nebo právnická), 

zastupující letecké dopravce, která jeho jménem zajišťuje potřebné formality (včetně 

poţadovaných bezpečnostních kontrol, které jsou přijatelné nebo vyţadované příslušným 

úřadem v případě nákladu a pošty. [9] 

Veřejný prostor letiště (Landside) – Provozovatelem letiště určená veřejná část letiště, 

která není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny prostory letiště přístupné veřejnosti. 

[9][17] 

Vyhrazený bezpečnostní prostor – SRA – (Security restricted area) – je to taková 

neveřejná část prostoru, do kterého je moţný vstup aţ po kontrole slouţící pro zajištění 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy. [17] 

Vzdušný prostor – vzdušný prostor České republiky je takový prostor, který se 

nachází nad územím České republiky do výšky, kterou lze vyuţívat pro letový provoz. [21] 

Zakázaný předmět – jedná se o takový předmět, který nesmí být vnesen na palubu 

letadla z důvodu moţného zneuţití. Výčet zakázaných předmětů je uveden v Příloze 6  

této diplomové práce. [4] [14] 



8 

 

3 Historie a základní informace týkající se letectví 

Historie letectví sahá aţ do roku 1903, kdy byl uskutečněn první let bratrů 

Wrightnových Wilbura (1867 – 1912) a Orvilla (1871 – 1948). Vše začalo nevinně, bratři 

prodávali spoluţákům vyrobené draky a následně jízdní kola, následný zisk pouţili  

pro sestavení letadla. Roku 1902 sestrojili kluzák, který mohl obsluhovat člověk. Tento 

nalétal více neţ tisíc letů. Po tomto navrhli a následně sestrojili benzínový motorek o výkonu 

12-ti koní a řetězy propojenými s vrtulí. Tímto se stalo první letadlo, které dostalo jméno 

Flyer, toto letadlo se udrţelo ve vzduchu celých 12 sekund a vzdálenost, jeţ překonala, činila 

37 metrů. [6] 

Pokusy o sestrojení letadel a létajících strojů byly prováděny mnohými konstruktéry a 

vynálezci. Chyb, kterých se dopouštěli, byli sice váţné, ale z těchto chyb se konstruktéři 

následně mohli poučit a následně se jim vyhnout. Jiţ roku 1874 byl vytvořen jednoplošník 

Felixem de Temple, který absolvoval skok z kopce. Dále byly vytvořeny stroje, které se od 

země ,,odlepili‘‘ jen krátce, jednalo se o letadla, jeţ byla velmi těţce ovladatelná a společně 

s parními stroji také velmi těţká. Výkon motorů při pohonu létajících strojů ještě nebyl v této 

době dostatečný. O pár let později, a to roku 1986 byl vypuštěn nepilotovaný letoun Dr. 

Samuelem Langleyem, tento letoun uletěl celých 1,6 km, následně mu došla pára. To vedlo 

k nahrazení parních strojů benzínovými motory, na základě těchto se mohl stát delší let 

skutečností. [1] 

Na konci roku 1903, a to dne 17. prosince na svahu hory poblíţ města Kitty Hawk 

v Severní Karolíně na stroji, který byl poháněn vlastním motorem, absolvoval jeden z bratrů 

první let na světě nad pláţí severní Karolíny.  Zcela první let s motorovým letounem podnikl 

jeden z bratrů Wrightnových Orvil, a ještě ten den jeho bratr Wilbur uletěl stejným letadlem 

300 m za 59 sekund. [6] 
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Obrázek  1 První pilot motorového letadla Orwille Wright (1871 – 1948) [6] 

Vývoj letadel byl náročný, neobešel se bez leteckých nehod a především i ztrát  

na lidských ţivotech. Příčinami nehod byly zpravidla vady na technice, výkyvy počasí, ale 

samozřejmě i lidská chyba a další nepředvídatelné konstrukční problémy, vlivy a jevy. [6] 

[29] [30] 

První pokusy o vzlétnutí byly marné, protoţe technické parametry dané doby nebyly 

odpovídající moţnostem pro vytvoření síly, která bude schopna letadlo vznést do vzduchu.  

Při neúspěšných pokusech přišlo o ţivot mnoho prvních průkopníků letectví. První leteckou 

nehodou, která se zapsala do historie, byla nehoda ze dne 17. září roku 1908 ve městě Forth 

Myer státu Virginia v USA. I přes tyto nezdary začínali mít piloti stále větší ambice a jejich 

touha o překonání větších vzdušných vzdáleností, při překonání moří a oceánů byla nezdolná. 

[6] [29] [30] 

Roku 1909 konkrétně 25 července byl s časem 37 minut letcem Louisem Blériotem 

překonán kanál La Manche. Dalším letcem byl Cal Rodgers, který v roce 1911 přeletěl 

Spojené státy za celkem 84 dní. Během tohoto letu ale došlo k celkem 5 váţným nehodám, 

které letec naštěstí přeţil. Prvním rekordním přeletem byla vzdálenost celkem 18 396 km  

na úseku Anglie – Austrálie. Tento rekord vytvořil Ross a Keith. Atlantský oceán byl pak 

překonán Charlesem Lindberghem roku 1927. [1] [6] [30] [31] 
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Počátky letectví jsou datovány sice v Americe, ale přesto se tato země nestala 

průkopníkem v letectví, a to z důvodu nezájmu amerických podnikatelů. Ti byli přesvědčeni, 

ţe se jedná o nebezpečný dopravní prostředek s nejistým ekonomickým ziskem. K přelomu 

v této oblasti došlo aţ na základě konference konané roku 1910 v Paříţi, kdy hlavním 

tématem bylo mezinárodní právo v letectví. Této konference se zúčastnilo celkem 18 

evropských zemí s řadou významných představitelů z letecké oblasti. Průlomovým světadílem 

v oblasti letectví se nakonec, po konferenci v Paříţi, stala Evropa. [1] 

 

Obrázek  2 Letecká výstava v Paříţi 1909 [1] 

Nové poznatky, úspěchy a výrazný technický pokrok byl zaznamenán především 

v souvislosti s první světovou válkou. Pro Evropu tyto poznatky znamenaly schopnosti nově 

vyvíjejících se letadel zajišťovat rychlé a relativně bezpečné přepravy osob  

a materiálu na delší vzdálenosti. S rostoucími vzdálenostmi se začal také rozvíjet mezinárodní 

dohled. Mezinárodní dohled se stal řešením na Mírové konferenci v Paříţi roku 1919, protoţe 

v těchto letech se začala letecká doprava velmi rozvíjet i na mezinárodní úrovni (například 

linka Paříţ – Londýn). Díky mezinárodní spolupráci, ke které došlo jiţ v průběhu války bylo 

patrné, ţe se letectví musí díky samotné globalizaci letectví dále vyvíjet  Na konferenci byla 

následně do popředí postavena myšlenka nutnosti mezinárodní spolupráce v letectví. Další 

konané jednání pak bylo s výsledkem vzniku speciální letecké komise. [1] 
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Letecké komise (Aeronautical Commission), která v období sedmi měsíců za vyuţití 

podkladů z první letecké konference z roku 1910 načrtla úmluvu týkající se regulace v oblasti 

letecké dopravy. Tato Úmluva také zvaná Paříţská letecká dohoda byla podepsána  

dne 13. října 1919 zástupci celkem 27 států. Konvence byla v závěrečné fázi ratifikována 

celkem 37 státy. [1] 

Z jara roku 1943 bylo patrné, ţe letecká doprava bude po válce velmi významná 

v oblasti mezinárodních vztahů. Hlavními představiteli výrobců letecké techniky byla 

Kanada, Velká Británie a Spojené státy. Roku 1944 byla svolána další konference trvající 

sedm týdnů. Na této konferenci byla vypracována Úmluva o mezinárodním civilním letectví, 

na základě které vznikla Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. ICAO je také 

nazýváno Chicagskou úmluvou, která byla základem pro zavedení řady standardů  

a doporučení pro leteckou dopravu. Na konferenci roku 1944 také vznikla PICAO 

(Provisional International Civil Aviation Organization), jeţ byla Prozatimní mezinárodní 

organizace pro zajištění spolupráce v oblasti mezinárodní letecké dopravy. Roku 1945 všech 

26 zemí plně akceptovalo mezivládní dohodu, a tak bylo moţné spustit činnost PICAO. [1] 

V současné době je letecká doprava na vysoké úrovni, byť ne dokonalé. V současnosti 

je vyuţíváno mnoho letadel, od malých Cessen, přes Boeingy, Airbusy, stíhačky dále 

bombardéry, Antonovy a mnohé další. Podstatná ale v současné době je neustále zmiňovaná 

ekologičnost letecké dopravy. 

V dubnu roku 1947 došlo k nahrazení PICAA ICAEM a od roku 2009 se členy ICAO  

stalo celkem 190 zemí. Cílem ICAO byla a je bezpečná a snadná letecká doprava mezi státy. 

Základním úkolem ICAO je tvorba mezinárodních norem a pravidel ve prospěch bezpečnosti, 

efektivity a pravidelnosti v letectví. Roku 1947 byly přílohy z konference s označením A – H 

(jak je z příslušného značení patrné, příloh bylo 8). Došlo k zásadní změně, aby státy přijaly 

standardy, dostaly tyto statut Příloh (Annex). V důsledku pořadí písmen u různých jazyků 

bylo zvoleno číselné řazení Příloh.  Roku 1953 bylo k Úmluvě připojeno 15 příloh. [1] 

Z počátku nebyly negativní vlivy na leteckou dopravu brány důsledně, aţ roku 1971, 

kdy byl přijat komplex opatření definovaných v Annexu 16 (Environmental Protection) a o tři 

roky později byl pak v důsledku bezpečnosti přijat Annex 17 (Safeguarding International 
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Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference). Celkem bylo průběţně vytvořeno 

celkem 18 Annexů k Úmluvám, které jsou obecně platné a charakterizují určitou formu 

technických procesů a postupů. Cílem Annexů je zajištění bezpečnosti a efektivnosti rozvoje 

světového civilního letectví. V zákonodárství České republiky jsou tyto letecké předpisy 

převedeny na L1 aţ L18. [1] 

V březnu roku 2010 na celosvětové konferenci ICAO v Montrealu bylo dohodnuto 

vytvoření Annexu nového specificky zaměřeného na oblast ,,Safety‘‘. Výroční zpráva z roku 

2007 Evropské agentury pro bezpečnost letectví EASA (European Aviation Safety Agency) 

obsahovala charakteristiku vyjadřující četnost smrtelných úrazů v letecké dopravě v rozmezí 

roku 1945 – 2007. [1] 

 

Obrázek  3 Závislost počtu obětí na 100 milionů cestujících přepravovaných o vzdálenosti 

jedné míle [1] 

V současné době na přepravu velkých vzdáleností se řadí především letecká doprava. 

Je jedním z nejefektivnějších způsobů přepravy. Jedná se o takovou přepravu, která umoţňuje 

dopravu osob a materiálu na místa jinak nedostupná. [1] 

Ačkoli jsou při leteckých nehodách i fatální následky, patří v současnosti letecká 

doprava statisticky mezi nejbezpečnější způsob přepravy. [5] [31] 
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Na základě závaţných leteckých nehod v minulosti z důvodu teroristických činů  

a protiprávního jednání došlo k vytvoření Annexu 17, který byl v průběhu let několikrát 

novelizován. Mezi významné havárie přispívající k novelizacím Annexů můţeme zařadit 

mnoho havárií, teroristických útoků ale i sabotáţí na letadla. K příkladu útoku na letadlo se 

řadí i případ označovaný jako Pan Am 103, kdy došlo na letadlo Boeing 747 k teroristickému 

bombovému útoku. Tento útok je znám také jako Aféra Lockerbie. Dále teroristický útok  

ze dne 11. září roku 2001 ve Spojených státech, kdy došlo k únosu letadel American Airlines  

a United Airlines, která byla následně pouţita ke zničení Světového obchodního centra v New 

Yorku, několika částí města New York a budovy Pentagonu ve Washingtonu D. C. [30] [32] 

[34] [39] 

 

Obrázek  4 Útok na WTC a trosky Boeingu 747 [39] [32]  

V souvislosti s následky a uţíváním je jiţ dlouhou dobu prostřednictvím Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví ICAO zajištována bezpečnostní politika v letectví. Letecká 

bezpečnost ve smyslu security se začala výrazně zdůrazňovat. [1] 

3.1 Základní informace související s letectvím 

Česká republika jako členský stát Evropské unie podléhá evropské legislativě,  

kde rozhodující roli hraje Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví EASA.  

Na úrovni národní je základním orgánem pro civilní letectví Ministerstvo dopravy  

a správní Úřad pro civilní letectví, který má sídlo v Praze a výkon činnosti je ve věcech 
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civilního letectví. V čele Úřadu pro civilní letectví stojí generální ředitel, kdy je jeho 

jmenování a odvolávání se řídí sluţebním zákonem. 

Generální ředitel je zmocněn k uzavírání dohod mezi jednotlivými civilními leteckými 

úřady jak činnostem souvisejícím s přenesením odpovědnosti ze státu zápisu letadla  

do leteckého rejstříku na stát, především se jedná o odpovědnost z hlediska způsobilosti 

letadla, posádky a údrţby.  

Úřad pro civilní letectví spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví,  

se kterou má uzavřenou smlouvu, rozsah a podmínky jsou stanoveny konkrétní smlouvou. 

Úkolem tohoto úřadu je plnění úkolů vnitrostátního dozorového orgánu dle předpisu 

Evropského společenství (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004,  

ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe 

tzv. rámcové nařízení). Úřad je orgánem, který schvaluje provozní oprávnění letecké 

společnosti pro leteckou dopravu a součástí provozní dokumentace letecké společnosti musí 

být i dokumentace pohotovostního plánování.  

Součástí leteckého rejstříku, který plní funkci evidence letadel s výjimkou sportovních 

létajících zařízení a provozovatelem letadla je fyzická osoba s trvalým pobytem, případně 

právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam,  

ve kterém můţe být dále zapsáno pouze letadlo, které není jiţ zapsáno v leteckém rejstříku 

státu jiného. Přidělení předběţné poznávací značky před zápisem je moţné na základě ţádosti, 

rozhodnutí je platné nejdéle 6 měsíců od nabytí právní moci. Po zápisu letadla do leteckého 

rejstříku získá letadlo státní příslušnost ČR, následně přidělí značku a vydá příslušné 

osvědčení o zápisu letadla. Osvědčení o zápisu letadla, slouţí k prokázání vlastnictví letadla. 

[21] 
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4 Orgány a organizace související s leteckou bezpečností 

Tato kapitola se zabývá orgány a organizacemi jak na úrovni mezinárodní,  

tak národní. 

4.1 ICAO 

Organizace International Civil Aviation Organization, zajišťující 

- vytváření podmínek a úrovní bezpečnosti v leteckém provozu. (Aviation Safety); 

- zřízení webových stránek FSIX, úkolem je informování letecké komunity  

o úspěších při zvyšování bezpečnosti v letectví. Její činnost řídí několik sekcí: [1] [5] 

Sekce oblasti Aviation Safety 

Sekce pro letiště, letové cesty a pozemní prostředky AGA 

Úkolem této sekce jsou aktivity spojené s problematikou letišť a heliportů, které jsou 

obsaţeny v Annexu 14 (Problematika letišť a heliportů), dále manuály k plánování a realizaci 

letišť a heliportů. Podstatným úkolem je také řešení problematiky ochrany proti moţným 

střetům letadel s ptáky a systémy automatizované řízeních provozu na letišti. [1] 

Sekce prevence a šetření příčin leteckých nehod AIG 

Tato sekce se zabývá aktualizací Annexu 13 (Manuály vztaţené k oblasti bezpečnosti) 

vztahující se na manuály k oblasti bezpečnosti (Manual of Aicraft Accident and Incident 

Investigation nebo Safety Management Manual) a Globálního bezpečnostního plánu GASP 

(Global Aviation Safety Plan). [1]  

Zabývá se sledováním vývoje šetření příčin nehod a jejímu předcházení a následným 

zajišťování konceptů v oblasti bezpečnosti v jednotlivých členských zemích. Provádí analýzu 

a hodnocení leteckých nehod a s nimi spojené dílčí informace, provádí školení a semináře  

na různých úrovních. Zaměřuje ICAO na vliv lidského faktoru v letecké dopravě. Udrţuje 

aktuálnost systému o nehodách a příčinách nehod v letectví. [1] 
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Sekce bezpečnosti letu FLS 

Sekce zodpovídající za zpracování postupů, metod a návodů, jeţ jsou doporučeny  

a zpracování standardů, dále je jejím úkolem zajištění způsobilosti letadel, návrhu 

přístrojových postupů, podkladů pro přípravu, ověřování a certifikaci letového a pozemního 

personálu. [1] 

Odpovídá za implementaci SSP (State Safety Programe) v systému řízení bezpečnosti 

(Safety Management Systém) v členských zemích ICAO. [1] 

Aktualizuje webové stránky určené pro členské státy k získání informací o práci ICAO 

v oblasti řízení bezpečnosti (v první řadě Annexů 1, 6, 11, 13 a 14). [1] 

Sekce leteckého lékařství MED 

Sekce monitorující v oblasti leteckého lékařství vývoj a následné aplikování informací  

do příslušných manuálů (např. Manula Of Civil Aviation Medicine), dalšími aplikacemi  

do standardů a návodů pro cestující a letový personál. Stanovují standardy v oblasti zdravotní 

způsobilosti, školeních pro příslušné orgány členských zemí. [1] 

Sekce pro ocenění vlivu lidského faktoru na letovou bezpečnost 

V souvislosti s tímto je cílem pomoc při zvýšení bezpečnosti letecké dopravy 

působením na členské státy. Hlavním cílem je tedy vyšší oceňování významu a odpovědnosti 

za moţné vlivy lidským faktorem na bezpečnost letecké dopravy. [1] 

Následně zpracovává materiály vycházejících z praktických zkušeností jednotlivých 

států s důrazem na vliv lidského faktoru. V souvislosti s tímto vydávají konkrétní doporučení  

pro úpravu Annexů a dalších materiálů. [1] 

Roku 1974 byl přijat Annex 17, tato oblast Security byla jiţ několikrát upravována  

a modifikována. ICAO poskytovalo doplňkové materiály s následným zvyšováním účinností 

opatření zakomponované v Annexu 17. [1] 

  



17 

 

Sekce přípravy bezpečnostních opatření ISD  

- Poskytování krátkodobých a závaţných instrukcí  

- Poskytování dlouhodobých opatření zpracovávání Technical Coopoeratinob Bureu. [1] 

Sekce leteckých bezpečnostních auditů ASA 

- Definovány postupy pro bezpečnostní audity prostřednictvím Universal Security Audit 

Programme. [1] 

Sekce letecké bezpečnosti pro usnadnění formalit  

- Zde je zařazena bezpečnostní politika 

- Provádění seminářů a workshop pro: 

o pracovníky letišť 

o leteckých společností  

o zákonodárných orgánů členských zemí 

- připravuje studijní materiály. [1] 

Bezpečnostní manuál ICAO Security Manual Doc 8973 

- Reakce na doplnění Annexu 17 k Chicagské úmluvě. 

- Annex 17 a ICAO manuál Doc 8973 se neustále doplňují o nové poznatky  

a informace, technologické pokroky, trendy pro zvyšování efektivnosti boje proti 

protiprávním činům v letecké dopravě. [1] 

Zřízení Aviation Security Panel roku 1980 u ICAO, členové sloţení ze jmenovaných 

zástupců 27 členských zemí a pěti pozorovatelů z oblasti leteckého průmyslu.  

- Zajišťuje vypracovávání politiky ICAO v oblasti bezpečnosti (Security)  

a je zodpovědný za vyhledávání strategií a prostředků se zaměřením na prevenci 

moţných protiprávních činů. [1] 
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Cestovní dokumenty jsou řešeny programem strojního čtení cestovních dokumentů MRTD. 

Vývin ICAEM celosvětový standard pro strojově čitelné pasy MRPs. [1] 

Strojově čitelný dokument 

Jedná se o cestovní dokument, kterým je cestovní pas či vízum. Tento dokument 

obsahuje vizuálně a strojově čitelná data. Kaţdý typy dokumentu obsahuje identifikační údaje 

drţitele a jeho fotografii s identifikačními údaji, odpovídajícími dvouřádkové strojově čitelné 

zóně, otištěné příslušným typem písma. [1] 

ICAO je také zaměřen na zjednodušování formálních stránek v součinnosti s leteckou 

dopravou, s následkem moţného rychlého odbavení cestujících, posádek, zavazadel, zboţí  

a pošty při průchodu přes národní hranice jednotlivých zemí. Touto problematikou se zabývá 

Facilitační program FAL. [1] 

Pro školení z oblasti bezpečnosti – ICAO zpracovává speciální materiály pouţitelné  

pro administrativní pracovníky v oblasti letecké dopravy, tak pro výcviková střediska  

a provozovatele letecké dopravy. [1] 

Obsah materiálů je od zajištění problematiky poţadavků bezpečnosti pro osobní 

přepravu, letecké cargo, problematiku krizového řízení leteckého provozu. [1] 

4.2 EASA 

Jedná se o agenturu pro bezpečnost letectví z anglického ,,European Aviation Safety 

Agency‘‘. Tato agentura je hlavním pilířem strategie Evropské unie v oblasti bezpečnosti 

letectví. Cílem je také podpora standardů bezpečnosti a ochrany ţivotního prostředí v oblasti 

civilního letectví. [27] [28] 

4.3 ECAC 

Součásti ICAO je ECAC (European Civil Aviation Conference). Vyvinuta v důsledku 

rostoucího a předvídatelnému nárůstu evropského letového provozu. Prvky uţivatele a letecké 

dopravní cesty je integrální systém také nazývaný ,,gate to gate‘‘ s překladem systém řízení  

od začátku pojíţdění před vzletem do vypnutí motorů po přistání. [1] 
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Klíčové aktivity 

- Prostor s neomezenými státními hranicemi (uspořádání a vyuţívání letového 

prostoru). 

- Vypracování lepších bezpečnostních standardů, metod a předpisů. 

- Sníţení nákladů (na výkonnost a optimalizaci sluţeb) 

- Zvýšení kapacity (řízení letového provozu, vzdušného prostoru a letišť). 

- Větší koordinace rozhodování. 

- Respektování vlivu a jeho prosazování na ŢP. 

- Posílení a zdokonalení spolupráce civilně-vojenské. [1] 

Sdruţené letecké úřady JAA – roku 1990 se přidruţily k ECAC.  

JAA sdruţovaly národní letecké úřady evropských států splňující náročná kritéria  

pro přijetí. Účelem vytvoření byla snaha o certifikaci postupů větších letadel a leteckých 

motorů. Časem byla JAA rozšířena na oblasti provozu, údrţeb certifikace a licencování všech 

kategorií letadel a leteckého personálu. Uzavření dohody o spolupráci při zpracování  

a zavádějí společných předpisů a postupů v civilním letectví označeno jako JAR.  

Tento předpis je zaměřen na technickou a výrobní oblast, opravy letadel, jejich provoz, 

výcvik leteckého personálu, vydání průkazu způsobilosti včetně ověřování zdravotní 

způsobilost. [1] 

4.4 Národní orgány České republiky – Ministerstvo dopravy 

Vytváří systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Vydává Národní 

bezpečnostní program (NBP), Národní program bezpečnostního výcviku (NPBV) a Národní 

program řízení kvality (NPŘK). Schvaluje bezpečnostní programy subjektů civilního letectví 

– provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních sluţeb, 

poskytovatele při odbavovacím procesu, schváleného agenta. Vydává osvědčení k provádění 

bezpečnostních školení. Vydává osvědčení odborné způsobilosti FO provádějící detekční 
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kontrolu. Vydává povolení k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a postů 

v bezpečnostním programu. 

- Úřad pro civilní letectví. 

- Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. [1] 

4.5 Národní organizace České republiky 

- Řízení letového provozu ČR, s.p.. 

- Letiště a letečtí dopravci na území České republiky. 

4.6  EUROCONTROL 

Jedná se o organizaci, která byla zaloţena šesti západoevropskými státy na konferenci 

v Bruselu 1960. Základním cílem bylo zajištění letů civilních i vojenských nad jejich územím. 

Původním záměrem bylo sjednocení horního letového prostoru nad Evropou pod správu jedné 

organizace, to se nepodařilo prosadit. [1] [26] 

Prvním střediskem řízení horního letového prostoru UAC (Upper Area Control 

Centre), pokrývající vzdušný prostor nad Belgií, Lucemburskem, Nizozemskem a severní 

částí Německa – v současné době je středisko aktivní a funkční. Je nejvytíţenějším střediskem 

letového provozu v Evropě. Roku 1977 bylo vytvořené další UAC v Karlsruhe, které má  

na starosti horní vzdušný prostor nad jiţní částí Německa. [1] 

Česká republika vstoupila do členství ERUCONTROLU dne 1. ledna 1996.  

Nyní má EUROCONTROL celkem 38 států. [1] 

EUROCONTROL a programy jež realizuje 

- Harmonizace a integrace řízení letového provozu v Evropě EATCHIP (European  

Air Traffic Control Harmonization and Integration Program). 

- Centralizace řízení toku letového provozu CAFTM (central Air Traffic Flow 

Management) na základě kterého vzniklo středisko řízení toku letového provozu 

CFMU (Central Flow Management Unit). 
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- EATSM (European Air Traffic Management Systém) s cílem vytvoření strategie  

na základě rostoucímu a předvídajícímu nárůstu evropského letového provozu. 

Roku 1997 podepsali ministři dopravy středoevropských států (ČR, Chorvatsko, Itálie, 

Maďarsko, Slovinsko, SR, Rakousko) smlouvu, na základě které předpokládali společné 

zajištění Středoevropských sluţeb souvisejících s řízením letového provozu CEATS (Central 

European Air Trafic Services), s cílem vybudování společného střediska. Osmým přijatým 

státem byla Bosna a Hercegovina, která přistoupila k této smlouvě aţ o 4 roky později. Roku 

2008 byla tato dohoda zrušena a byla vydána společná deklarace se záměrem zvětšení úsilí  

ve zřizování funkčních bloků vzdušného prostoru (FABs) se souladem legislativy Jednotného 

evropského nebe. [1] 

Roku 2002 došlo nad Evropou ke sníţení minimálního rozestupu letových hladin 

Reduced Vertical Separation Minima (RVSM). Dříve bylo 2000 stop – v současnosti  

je stop 600, je tomu díky přesnějším navigačním prostředkům a zefektivněním dopravy, 

získání dalších hladin letových, sníţeni spotřeby paliva apod. RVSM nadále zavedly i další 

nečlenské státy EU. [1] 

4.7 IATA 

Hlavním úkolem zaloţení IATA bylo zajištění spolupráce leteckých společností  

na světě s cílem dosaţení bezpečných, spolehlivých a ekonomických sluţeb letecké dopravy 

slouţících ke spokojenosti zákazníků z celého světa. [1] 

Prioritami IATA jsou zlepšení postupů pro krizové bezpečnostní a zátěţové systémy 

řízení, standardů pro pozemní činnosti cestou vyuţití nejlepších zkušeností z oblasti průmyslu 

letecké dopravy cestou naplňování ICAO bezpečnostních auditů pozemních činností ISAGO 

(IATA Safety Audit for Ground Operations) s jejichţ cílem je zlepšení bezpečnosti a sníţení 

nákladů, redukce pozemních leteckých nehod a technické poškození a prosazení parametrů, 

jeţ jsou součástí dohod s EU, USA a ICAO. [1] 

Základními oblastmi je problematika lidského činitele analýzy leteckých nehod, 

zpracování bezpečnostních informací, účast na navrhování nejlepších postupů a řešení kabin 

letadel z hlediska bezpečnosti, plánování krizových činností výcviku a řešení otázek systému 

řízení bezpečnosti. [1] 



22 

 

Řešení otázek bezpečnosti v rámci struktury IATA byla vytvořena skupina  

pro bezpečnost (Safety Group). Tato skupina je tvořena skupinami dílčími: 

Emergency Response Plainning Task Force ERPTF – vyhodnocuje aspekty vzniku 

krizových situací, stanovuje odpovědnosti a účasti při jejich řešení. Vypracovává podklady 

pro provozní standardy a postupy pro jejich konkrétní řešení.  

Accident Classification Task Force ACTF – spolupodílí se na IATA výročních 

bezpečnostních zpráv tzv. Annual IATA Safety Report. Úkolem je definování trendů  

a podmínek mající vliv na bezpečnost letecké dopravy a formulování strategií pro prevenci 

pro moţné účinné, racionální a koordinované zavádění pro zvýšení bezpečnosti letecké 

dopravy. 

Cabin Safety Working Group CSWG – soustřeďuje odborníky z aerolinií a ICAO 

působících v oblasti s vlivem na aktivní a pasivní bezpečnost při přepravě, jak od vnitřního 

uspořádání interiéru, vybavení, kabin. Úkolem je doporučování technických řešení a postupů 

vedoucích k zajištění vysoké míry bezpečnosti. Dalším úkolem je při navrhování a výrobě 

vnitřního vybavení letadel, systémů. [1] 
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5 Česká a evropská právní úprava v oblasti letecké bezpečnosti 

Ochranou před protiprávními činy (Security) v oblasti civilního letectví (Aviation 

Security AVSEC). Součástí AVSECU je stěţejní Národní právní úprava pro Českou 

republiku, a to zákon č. 49/1997 o civilním letectví, ve znění pozdějších změn a předpisů  

a jeho prováděcí vyhláška č. 410/2006 o ochraně letectví před protiprávními činy, ve znění 

pozdějších změn a předpisů. [10] 

5.1 Významné právní předpisy v letecké dopravě 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  5 Významné právní předpisy v letecké dopravě [10] 

Hlavní pilíře obsahují dokumenty a předpisy části veřejné, tak neveřejné – utajované 

pouze pro potřeby těm, kteří jej musí znát. 

Veřejnosti přístupné dokumenty a předpisy  - LIS, EUDOC 
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- EU – Nařízení EP a Rady 300/2008, Nařízení Komise (EU) 185/2010 

Utajované dokumenty a předpisy – poskytování jen na základě nutnosti znát tyto dokumenty. 
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EU – Rozhodnutí Komise (2010)774. [10] 
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5.2 Právní úprava EU  

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 

Základní pravidla stanovená v příloze se týkají bezpečnosti letiště, konkrétně rozdělení 

prostoru, kontroly vstupu, vjezdu dozoru a hlídky. Bezpečnosti letadel, s tím související 

bezpečnostní prohlídkou, dále zabývající se cestujícími a kabinovými zavazadly a formy 

detekce osob a příručních zavazadel. Stanovuje kontroly a ochrany zavazadel zapsaných, 

nakládkou a poštou, osoby schválené jako například agenti, případně schválení a známí 

odesílatelé. Pravidla v tomto Nařízení se vztahují také na poštu a materiály leteckého 

dopravce, palubní zásoby a dodávky, zajištění bezpečnosti za letu. Nábor a odborná příprava 

pracovníků tj. jaké jsou předpoklady bezpečnostního výcviku a v neposlední řadě 

bezpečnostní vybavení poţadované úrovně výkonu bezpečnostních zařízení. 

- Stanovuje společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními 

činy o zrušení Nařízení ES 2320/2002.  

o K tomuto Nařízení EP a Rady č.300/2008 se vztahuje Nařízení Komise (EU)  

č. 18/2010, kterým se nařízení mění v případech, pokud jde o specifikace 

národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví  

před protiprávními činy. 

Konkrétně stanovuje poţadavky na NPŘK, povinnosti auditorů, způsoby a metody 

provádění bezpečnostních auditů, inspekcí a testů.  

o Dále se na Nařízení EP a Rady č.300/2008 vztahuje Nařízení Komise (EU)  

č. 1254/2009 stanovující kritéria umoţňující členským států odchýlit  

se od společných základních norem v oblasti civilního letectví před 

protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření. 

Upravuje kritéria k odchýlení se od společných základních norem v oblasti AVSEC  

a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany  

na základě místního posouzení rizika. 
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Letiště, která mají provoz omezený na jednu nebo několik z kategorií: 

 letadla s MTOW 15 000 kg; 

 vrtulníky; 

 lety pro potřeby donucovacích orgánů; 

 protipoţární lety; 

 lety pro potřeby zdravotnických a záchranných sluţeb; 

 lety pro potřeby výzkumu a vývoje; 

 lety pro účely leteckých prací; 

 lety pro potřeby humanitární pomoci; 

 lety výrobců letadel nebo provádějící údrţbu; 

 lety s letadly o MTOW 45 500 kg pouţívané pro vlastní přepravu zaměstnanců; 

mají označení pracovním názvem ,,Malá letiště‘‘. [10] [16] 

2. Nařízení komise (ES) č. 272/2009  

Rámcové nařízení doplňuje povolené metody detekčních kontrol osob, kabinových 

zavazadel, zapsaných zavazadel kapalin, gelů, aerosolů, nákladu a pošty. Povolené metody 

detekční kontrol vozidel, metody provádění bezpečnostní prohlídky letadel. Důvody pro vstup  

do neveřejného prostoru letiště a SRA. Kritéria pro uznávání bezpečnostních norem třetích 

zemí. Podmínky a schvalování a jmenování schválených agentů, známých odesílatelů  

a stálých odesílatelů.  Podmínky a schvalování schválených dodavatelů a známých dodavatelů 

letištních a palubních zásob. Kritéria stanovení kritických částí SRA. Základní poţadavky  

na bezpečnostní výcvik osob, jimţ má být vydáno letištní IDC, osob provádějících detekční 

kontrolu a osob provádějících výcvik (školitelů). 

- Doplňující společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

stanovené v Nařízením doplňujícím Nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (ES) 300/2008. 

o toto Nařízení upravuje Nařízení Komise (EU) č. 297/2010 (LAG) – doplňuje 

společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 
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2.1. Nařízení komise (EU) č. 185/2010 – stanovuje se jím provádění opatření  

ke společenským základním normám letecké společnosti. Toto nařízení se mění 

Nařízením komise EU č. 385/2010 a Nařízením 983/2010. 

VEŘEJNÉ – Nařízení Komise (EU), stanovující prováděcí opatření 

k základním normám v oblasti AVSEC 

2.1.1 Nařízení komise (EU) č. 357/2010 doplňující Nařízení komise (EU) 

č. 185/2010 doplňkových bezpečnostních opatření pro zásoby 

LAGS a STEBS). 

2.1.2 Nařízení komise (EU) č. 573/2010 doplňující Nařízení komise (EU) 

č. 185/2010 doplňková a bezpečnostní opatření vyuţívání 

detekčních psů v AVSEC. 

2.2. Rozhodnutí komise (EU) C (2010) 774 – stanovující provádění opatření  

ke společenským základním normám letecké bezpečnosti článkem 18 z 300/2008.  

.  UTAJOVANÉ – jsou rozhodnutí komise (EU) stanovující utajovaná  

  prováděcí opatření k základním normám v oblasti AVSEC 

2.2.1 Rozhodnutí komise (EU) C (2010) 2604 – mění se jím rozhodnutí 

Komise (EU) C(2010)774 doplňková bezpečnostní opatření  

pro zásoby LAGS a STEBS). 

2.2.2 Rozhodnutí komise (EU) C(2010)3572, jímţ se mění rozhodnutí 

Komise (EU) C(2010)774 jedná se o doplňková bezpečnostní 

opatření pro vyuţívání detekčních psů v AVSEC. [10] [15] 

5.3 Zákon o civilním letectví 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších změn a předpisů.  

Úkolem tohoto zákona je zapracovávání Evropských předpisů v návaznosti na Evropské 

společenství upravující podmínky v civilním letectví jak pro letecké stavby, činnosti 

leteckého personálu, vyuţívání vzdušného prostoru a další. Dále tento zákon upravuje některé 

základní pojmy týkající se letectví jako co je civilní letectví, pojem letadlo, vzdušný prostor 
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nebo letiště. Tyto a jiné definice jsou uvedeny v kapitole Základní pojmy a definice týkající se 

letectví v Kapitole 2 této diplomové práce. [21] [19] 

5.4 Letecký předpis L 17 

Letecký předpis L 17 je ICAO – Annex 17, který je přenesen do legislativy České 

republiky. Předpis dle dokumentu Annex 17 – Security – Safeguarding International Civil 

Aviation Against Acts of Unlawful Interference. V tomto předpisu jsou stanovena preventivní 

bezpečnostní opatření vztahující se na reţimovou ochranu, opatření vztahujícím se k letadlům, 

cestujícím a jejím zavazadlům, dále k zapsaným zavazadlům, preventivní opatření souvisí 

také s kyberhrozbami, veřejným prostorem letiště, zvláštními skupinami cestujících či poštou 

nebo nákladem. Dále se zaobírá činností v případě vzniku protiprávních činů, samotný 

protiprávní čin týkající se letectví je uveden v zákoně o civilním letectví. V souvislosti 

s předpisem L17 je upravena jak prevence, tak případná reakce a hlášení spojená s výměnou 

informací týkajících se protiprávních činů. [2] [9] 

5.5 Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR  

Ve zkratce označován jako NBP. Národní bezpečnostní program ochrany civilního 

letectví České republiky schvaluje jej Bezpečnostní rada státu. Obsahuje a určuje 

odpovědnosti subjektů civilního letectví pro provádění určených bezpečnostních opatření  

a postupů. Podle poţadavků národní a nadnárodní legislativy je průběţně aktualizován.  

Je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část (dle ,,potřeby znát‘‘). Neveřejná část je z důvodu 

ţádosti na Ministerstvu dopravy. V současnosti je aktualizován s ohledem k novému 

legislativnímu evropskému rámci. V Národním bezpečnostním programu jsou stanovena 

pravidla, která určují obsah a strukturu bezpečnostního programu provozovatele letiště, 

leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních sluţeb, poskytovatele sluţeb  

při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta. [9] [11] 

5.6 Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky 

Je označovaný pomocí zkratky NPBV. Hlavním cílem tohoto programu je zajištění 

příslušného způsobu přijímání a školení pracovníků v civilním letectví s důrazem  

na efektivnost provádění bezpečnostních opatření ustanovených NBP a zajištění přiměřeně 
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rychlé reakce na protiprávní činy. Dále stanovuje povinnosti a oprávnění instruktorů  

při bezpečnostním výcviku a určuje jeho druhy. [9] [12] 

5.7 Národní program řízení kvality opatření k ochraně civilního letectví České republiky 

před protiprávními činy 

Prostřednictvím tohoto programu se zajišťuje účinnost Národního bezpečnostního 

programu a národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky, 

efektivnost kontrol poţadavků z hlediska zavádění. Současně stanovuje povinnosti  

a oprávnění subjektů národních, pověřených auditorů a ostatních subjektů. [9] [13] 

5.8 Bezpečnostní program a vyhláška o ochraně civilního letectví  

před protiprávními činy 

Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy, ve 

znění pozdějších změn a předpisů stanovuje obsah a strukturu bezpečnostního programu. 

V souvislosti s Českou republikou se mimo Národní bezpečnostní programy můţe jednat také 

o Program provozovatele letiště, Program leteckého dopravce, Program poskytovatele 

letových provozních sluţeb, Program poskytovatele sluţeb při odbavovacím procesu na letišti 

a Program schváleného agenta. V této práci se budu v následujících kapitolách zabývat 

Programem leteckého dopravce, konkrétně jeho návrhem jak by měl vypadat, co by měl 

obsahovat. Tento by pak měl slouţit jako hrubý návrh pro jeho vytvoření některým 

z leteckých dopravců. [9] [20] 
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6   Hypotézy 

V této části diplomové práce jsem na základě statistik z předešlých let identifikovala 

rizika. Díky identifikovaným rizikům, která jsou taktéţ uvedena v Tabulce 3. Následně jsem 

stanovila hypotézy, které jsou součástí této kapitoly. Po provedení analýz a následném 

vyhodnocení mohu tyto hypotézy potvrdit či vyvrátit. Z hlediska protiprávních činů se 

v minulosti jednalo nejčastěji o únosy letadel či sabotáţe. Exces, který v minulosti zapříčinil 

hlavní výkyv počtu mrtvých a pohnul tak rapidně statistickými daty se stal roku 2001, kdy 

došlo k teroristickému útoku na WTC. Myslím si, ţe únosy a sabotáţe mohly být zapříčiněny 

i neřádným odbavením cestujícího, ale jedná se spíše o můj subjektivní názor na tuto 

problematiku. Mezinárodně uznávaná struktura moţných teroristických a protiprávních činů, 

která je základem pro veškeré bezpečnostní plánování, a která se uvádí v bezpečnostních 

dokumentech na úrovni ICAO, Evropské komise i Národní úrovni, jako je například 

zmiňovaný dokument pro zasedání shromáţdění v roce 2013 se stala také podkladem pro 

vytvoření hypotéz, a tím diplomové práce. [7] 

Na základě analyzování a následném vyhodnocení pravdivosti či nepravdivosti 

hypotéz k jednotlivým navrhnu případná bezpečnostní opatření.  

Hypotézy zní následovně: 

- První hypotéza: nejrizikovější po náhledu do statistik do roku 1992,  

tak statistik do roku 2012 únos letadla;  

 

Obrázek  6 Cvičení záchranářů při únosu letadla Únos letadla cvičení záchranářů [25] 
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- Druhá hypotéza: největší hrozbou pro leteckého dopravce bude protiprávní čin, který 

způsobí pád letadla za letu; 

 

Obrázek  7 Pád boeingu [35] 

- Třetí hypotéza: mezi nepřijatelná rizika bude spadat vniknutí cizími osobami do 

letadla případně cizími osobami k letadlu; 

- Čtvrtá hypotéza: závaţná protiprávní činnost namířena proti leteckému dopravci jako 

podnikatelskému subjektu ze strany zaměstnanců bude sabotáţ; 

 

Obrázek  8 Posádka letadla [24] 

- Pátá hypotéza: úroveň bezpečnostního personálu bude závislá na znalostech 

bezpečnostního personálu. 
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7 Teoretické informace aplikovaných metod  

Odbavovací proces na letišti je systémem s konkrétními pravidly danými předpisy, 

případně vnitřní dokumentací daného leteckého dopravce. Kaţdá část daného systému má svá 

slabá i silná místa. V následující části jsem pomocí analytických metod vyhodnotila 

nepřijatelná rizika a hrozby aktuálního charakteru.  

V případě analytických metod se jedná o takové metody, které slouţí k identifikaci  

a hodnocení rizik, v této práci se bude jednat o rizika strukturální u hodnocení odbavovacího 

proces na letišti leteckého dopravce. U odbavovacího procesu hraje hodnocení rizik důleţitou 

roli z hlediska zachycení hrozby jiţ na jejím počátku, a tím moţné následné zneškodnění 

v rané fázi hrozby či rizika. Díky těmto metodám se budu snaţit zjistit, který z moţných 

scénářů by měl nejhorší následky.  

Kdybych se pokusila uvést příklad, tak v případě nenalezení u odbavovacího procesu 

například nástraţného výbušného systému a cestující tento systém přenesl aţ na palubu 

letadla, mohlo by toto mít za následek v případě iniciace jak materiální škody, tak škody  

na lidských ţivotech.  

Metody, jeţ jsem v této práci zvolila pro analyzování odbavovacího procesu je metoda  

FMEA, na kterou následně navazuje Paretova analýza, dále analytická metoda označována 

pod názvem Analýza souvztaţností a na závěr metoda s názvem Kontrolní seznam nebo-li 

Checklist. 

7.1 FMEA 

Induktivní technika zaloţená na otázce: ,,co se stane, kdyţ‘‘, pod názvem Failure 

Modes and Effect Analys, dále jen FMEA, také nazývaná analýzou moţností poruch  

a následků. Tato metoda s původně anglickým názvem hodnotí případné poruchy zařízení  

a jejich vliv na bázi rozboru moţnosti selhání a jejich moţných dopadů, jeţ dává moţnost 

k hledání těchto dopadů a příčin na základě postupných selhání. Souběţně identifikuje 

jednotlivé poruchy zařízení a systémů. K aplikování této metody vycházím ze vzorce (7.1).  

        (7.1) 

 



32 

 

P Index pravděpodobnosti možného vzniku nebo existence rizika vyjadřující 

pravděpodobnost, že k nebezpečné události nebo riziku dojde. 

N Závažnost následků – určuje závažnost nebezpečí nebo rizika z hlediska ohrožení života, 

zdraví nebo ŽP, finanční či materiální dopad nebezpečí. 

H Index odhalitelnosti nebezpečí či rizika vyjadřující pohotovost a lehkost registrování 

rizika. 

R Míra rizika dána součinem předcházejících P, N a H indexů představující celkové riziko, 

případně nebezpečí 

Pro aplikaci s jednotlivými indexy mají tyto přiřazené dílčí parametry, jak poukazuje tabulka 

1 a Tabulka 2. [17] [38] 

Tabulka 1 Určení indexů pravděpodobnosti a závaţnosti [17] 

P 

Pravděpodobnost moţného 

vzniku, případně existujícího 

rizika 

 

N Závaţnost následků 

1 
Nahodilá, velice 

nepravděpodobná 

 

1 Malý delikt, malá škoda 

2 Spíše nepravděpodobná 

 

2 Větší delikt, větší škoda 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

 

3 Střední delikt, vyšší škoda 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

 

4 Těţký delikt, vysoká škoda 

5 Trvalá hrozba 

 

5 
Smrt osob, velmi vysoká škoda 

na majetku 

Tabulka 2 Určení indexu odhalitelnost míry rizika a výsledných hodnot [17] 

H Odhalitelnost rizika 

 

R 
Výsledná (porovnatelná míra 

rizika) 

1 
Riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 

2 
Riziko odhalitelné během pár 

minut 

 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

3 
Riziko odhalitelné do jednoho 

dne 

 

11 – 50 Mírné riziko 

4 
Obtíţné odhalitelné riziko (déle 

jak den) 

 

51 – 125 Vysoké riziko 

5 Neodhalitelné riziko 
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Po stanovení míry rizika přiřadím pomocí procentuálního hodnocení jednotlivým 

výsledným hodnotám hodnotu procentuální a na základě této vyhodnotím tuto analytickou 

metodu. Tabulka 3 obsahuje identifikátor, který označuje identifikační číslo konkrétního 

moţného nebezpečí, dále subsystém značící, ve které části, či při jaké nadřazené činnosti  

se nebezpečí můţe vyskytnout a dále identifikace nebezpečí určující konkrétní hrozící 

nebezpečí.  

Tabulka 3 Tabulka subsystémů a identifikovaných nebezpečí [autor] 

n SUBSYSTÉM IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

1 Odbavování cestujících Sabotáž zaměstnance při prohlídce zavazadel 

2 Odbavování cestujících Nepozornost při kontrole příručních zavazadel 

3 Odbavování cestujících Sabotáž zaměstnance při osobní prohlídce cestujícího 

4 Odbavování cestujících 
Detektor upraven, aby nerozpoznal přesně tvar předmětu 
uvnitř zavazadla 

5 
Vniknutí neoprávněné 

osoby 
K letadlu 

6 
Vniknutí neoprávněné 

osoby 
Do letadla 

7 
Vniknutí neoprávněné 

osoby 
Dopravním prostředkem do vyhrazeného prostoru letiště 

8 Ohroţení letadla 
Poškození či zničení letadla, odbavovací nebo pohybové 
plochy 

9 Ohroţení letadla 
Zničení zaparkovaného letadla případně letadel v 
ostatních prostorech 

10 Hrozba za letu Z hlediska únosu letadla 

11 Hrozba za letu Z hlediska pokusu o únos letadla 

12 Hrozba za letu Sabotáž 

13 Hrozba za letu Zakázaného předmětu - NVS 

14 
Hrozba vnesení 

zakázaných předmětů 
Na palubu letadla v kabinových zavazadlech 

15 
Hrozba vnesení 

zakázaných předmětů 
Na palubu letadla v zapsaných zavazadlech 

16 Hrozba průniku Zakázaných předmětů v cargo zásilkách 

17 Hrozba průniku Nebezpečné CBRN látky v cargo zásilkách 

18 Hrozba průniku 
Zakázaných předmětů do SRA z letadel přilétajících z letišť, 
kde není bezpečnostní letecká kontrola 
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19 
Promísení přilétajících a 

odlétajících cestující  
Předání zakázaného předmětu 

20 
Promísení přilétajících a 

odlétajících cestující  

Předání mezi sebou zavazadla s neidentifikovaným 
obsahem 

21 Zaměstnanci Úroveň bezpečnostních znalostí personálu 

7.2 Paretova metoda a Lorentzova křivka 

Název této metody je podle jména italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta 

ţijícího koncem 19. století. Tento Ital dospěl k pravidlu 80/20 díky zjištění, ţe v Itálii je 80 % 

bohatství v rukou 20 % lidí, proudem času bylo zjištěno, ţe toto platí i v organizacích  

a řídících praxí. Paretova metoda je zaloţena na hledání klíčových vstupů na základě Paretova 

principu, který vyuţívá pravidla, jak jiţ bylo zmíněno 80/20. Tato metoda je aplikovatelná  

na různou řadu činností jak procesních tak strukturálních. Pravidlo 80/20 bývá také nazýváno 

Paretovo optimum, znamená to, ţe ţádný jedinec nebo skupina nemůţe dosáhnout lepší 

postavení bez toho, aby někdo jiný dosáhl postavení horšího. 

Samotný princip funguje z matematického vzorce odráţejícího nerovnoměrné 

rozloţení blahobytu vyjadřující např. 20 % vlastníků 80 % bohatství a zbývajících 80 % 

vlastníků jen s celkem 20 % bohatstvím. 

Autorem křivky je ekonom Max O.Lorenz, Američan ţijící koncem 19-tého století  

do počátku druhé poloviny 19-tého století. Součástí Paretovy metody bývá znázorněna 

Lorentzova křivka, která je grafickým znázorněním kumulativní distribuční funkce rozdělující 

určité proměnné. Lorentzově křivce se také někdy říká Lorenz Curve nebo také LC. 

Lorentzova křivka je pouţívána rovněţ pro například rozdělení sociálního blahobytu. [33] 

[36] [38] 

Tato metoda se tedy pouţívá například v případě hledání a následného hodnocení v mé 

diplomové práci konkrétně hodnocení procesních rizik při odbavovacím procesu.  

Vyhledávací proces je sloţen z dílčích etap, jako je výpočet bodů rizikovosti, kumulativních 

četností a relativních kumulativních četností, vytvoření grafu z výsledných hodnot a následné 

vyznačení Lorentzovy křivky s Paretovým optimem 80/20. 
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7.3 Analýza souvztaţností 

K moţné verifikaci výsledků jsem v této diplomové práci uţila i této metody. Aplikace 

je moţná k vyhodnocování objektů i dílčích částí. V této části diplomové práce se zabývám 

odbavovacím procesem letiště, a s tím pojenými riziky. Výčet rizik pro moţné porovnání 

metod je totoţný s identifikovanými riziky u metod předchozích. Potenciální rizika,  

ve kterých jsou obsaţena rizika významná z hlediska strukturálního. Po definování  

a ohodnocení rizik vyhledám vzájemné vazby mezi riziky pomocí maticové tabulky. Následně 

pomocí vzorců (7.2) a (7.3) vypočíst procentuální zastoupení ovlivňujících se rizik. Tyto se 

zaznačí do tabulky, aby bylo moţné zakreslení do grafu. K určení kvadrantů I aţ IV určující 

závaţnost identifikovaných rizik jsou potřebné osy O1 a O2, které určím pomocí vzorců (7.4)  

a (7.5), k výpočtu os potřebujeme znát spolehlivost systému, která se zpravidla určuje  

na 80 %  s = 80 %. Po zaznamenání os a bodů do grafu rozdělí kvadranty označující 

závaţnost jednotlivých rizik. 

Tabulka 4 Vzorce pro aplikaci analýzy souvztaţnosti [38] 

Vzorce pro analýzu souvztažnosti 

Pořadí 

vzorce 

    [          ]        [ ] (7.2) 

    [          ]        [ ] (7.3) 

       [                     ]      [ ] (7.4) 

       [                     ]      [ ] (7.5) 
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8 Aplikace analytických metod při odbavovacím procesu na letišti 

V případě výskytu a následného řešení mimořádné události spolupracují letečtí 

dopravci a letiště jako taková s centrem pro řešení mimořádných událostí. Na základě 

zakázaných předmětů obsaţených v Seznamu zakázaných předmětů dne Nařízení komise EU 

č. 185/2010 můţe při nezjištění a následnému vnesení na palubu letadla v zapsaných  

nebo kabinových zavazadlech dojít k události v souvislosti s těmito látkami. Seznam 

zakázaných předmětů je členěn do několika skupin: 

 výbušniny a zápalné látky a zařízení; 

 tupé předměty; 

 pracovní nářadí;  

 předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou; 

 ochromující zařízení; 

 střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily. [4] 

Zneuţitím zakázaných předmětům můţe dojít například k únosu letadla, sabotáţi proti 

letadlu, bombě na palubě letadla, ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou. 

Z hlediska zkušeností v oblasti bezpečnosti, byly stanoveny oblasti, ve kterých se samotná 

bezpečnost řeší. Zhodnocení identifikací rizik bylo provedeno na základě analýzy rizik, 

konkrétně metodou FMEA. Na základě výsledků analýzy vyberu 6 nejhorších scénářů,  

a k těmto se pokusím navrhnout příslušná opatření. 

Obecná identifikace nebezpečí, vyhodnocených metodou FMEA je vstupními pro 

všechny provedené analýzy, na základě kterých byly porovnány následné analýzy. [17] [38]
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Obrázek  9 Tabulka závislosti míry rizika a identifikovaného nebezpečí [autor]
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Obrázek  10 Paretova analýza doplněna o Lorentzovu křivku [autor]
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Obrázek  11 Graf souvztaţnosti [autor] 

 

Tabulka 5 Určení vyhodnocení kvadrantů analýzy souvztaţností [2] [17] 
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9 Vyhodnocení provedených analýz 

Po vyhodnocení strukturálního rizika metodou FMEA, na základě které jsem navázala 

na Paretovu metodu se zaznačením Lorentzovy křivky a vyuţitím Paretova principu. 

Následně jsem provedla analýzu metodou souvztaţností a jako poslední metodou bylo 

vyhodnocení za pomoci metody Kontrolního seznamu.  Tabulka 6 obsahuje komplexní 

výsledky provedených analýz na základě metod, které jsem v této práci pouţila a jejich 

procentuálního zastoupení v oblasti přijatelných a nepřijatelných rizik. Ta rizika, která jsou 

svým výsledkem s procentuálním zastoupením nepřijatelnosti více jak 51%, tak k těmto jsou 

dále v této kapitole navrhnuta bezpečnostní opatření.  

 

Tabulka 6 Celkové vyhodnocení dle pouţité metody [autor] 

 

FMEA – analýza moţností poruch a následků 

51-125 11 až 50 4 až 10 0-3 

21 
10; 11; 20; 13; 15; 17; 

14; 8; 12; 18; 3; 19; 5 
4; 1;6; 9; 16; 7; 2 

______ 

Paretova metoda 

Nepřijatelná pod 80 % Přijatelná nad 80 % 

18; 12; 8; 14; 17; 15; 13; 20; 11; 10; 21; 3 19; 5; 1; 4; 6; 9; 16; 7; 2 

Analýza souvztaţností 

vysoké riziko zvýšené riziko 
relativně 

akceptovatelné riziko 
relativní riziko 

1; 3; 21 4; 5 
2; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 

14; 15 

7; 12; 16; 17; 

18; 19; 20 

Kontrolní seznam 

nepřijatelná přijatelná 

1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

19; 21 
3; 4; 17; 18; 20 
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Tabulka 7 Výsledná procentuální míra rizika vyplývající z provedených analýz [autor] 

Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nepřijatelné 
počet 2 2 3 1 3 2 1 3 1 3 

% 50 50 75 25 75 50 25 75 25 75 

Přijatelné 
počet 2 2 1 3 1 2 3 1 3 1 

% 50 50 25 75 25 50 75 25 75 25 

            

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 

 

75 75 75 75 75 25 50 50 50 50 100 

 

1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 0 

 

25 25 25 25 25 75 50 50 50 50 0 

 

Obrázek  12 Grafické vyhodnocení procentuálnosti přijatelných/nepřijatelných rizik [autor] 

Obrázek 13 vyznačující nepřijatelná identifikovaná rizika na základě provedených 

analýz. Níţe se nachází identifikovaná nebezpečí, která jsou dle kritéria, a to více jak 51 % 

nepřijatelné dále zpracovávána. Jednotliví letečtí dopravci si zpracovávají na základě 

identifikovaných nebezpečí pohotovostní plány pro případ vzniku některé z těchto situací, 

plány musí být následně ověřovány prováděním celo-letištním cvičením a dílčími cvičeními. 
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Z provedené analýzy FMEA vyplývá výsledná míra rizik o intervalu <1; 125>,  

kdy 1 je minimum a 125 je moţné maximu rizika R.  

Ohodnocení míry rizika, jak je uvedeno v Tabulce 2, kdy výsledné hodnoty 

vyplývající z analýzy FMEA jsou obsaţeny v Příloze 1, a to v předposledním sloupci. 

Poslední sloupec označuje procentuální míru rizika identifikovaného nebezpečí. 

Do bezvýznamného rizika při provedení této analýzy nespadá ani jedno výsledné 

identifikované nebezpečí. V případě rizika akceptovatelného je identifikovaných rizik celkem 

7, coţ z hlediska procentuálního zastává 33 % všech identifikovaných rizik. V mírném riziku 

se objevilo celých 13 identifikovaných rizik o celkovém součtu 13 s největším procentuálním 

zastoupením, a to 62 %. Nejzávaţnějším rizikem bylo jen jedno, a to číselně označené riziko 

21 s procentuální mírou 5 %. 

Další provedenou analýzou byla Paretova metoda se znázorněnou Lorentzovou 

křivkou. Základem této metody je zaznačení Lorentzovy křivky vycházející z relativních 

kumulativních četností. Tato metoda pracuje na principu Paretova pravidla 80/20, které 

rozděluje identifikovaná nebezpečí na přijatelná a nepřijatelná, v mém případě se jedná  

o poměr 43 % přijatelných a 57 % nepřijatelných. 

Třetí analýzou byla Analýza souvztaţnosti, kdy po vypracování maticového 

znázornění, jak poukazuje Příloha 3 a následného provedení výpočetních metod za pomoci 

vzorců (7.2) – (7.5) a dle těchto vyplývajících výsledků vyhodnocených v Příloze 4 se 

závěrečným rozdělením do čtyř kvadrantů. Procentuální zhodnocení kvadrantů I aţ IV je 

následující, kvadrant obsahující riziko vysoké zastává 14 % identifikovaných nebezpečí, 

kvadrant s rizikem zvýšeným zastává celkem 10%, nejvyšší procentuální zastoupení zastává 

riziko akceptovatelné, a to 43 % a jako poslední riziko relativní 33%. 

Pro objektivnost výsledků a následné procentuální vyhodnocení dle identifikovaného 

nebezpečí jsem na závěr aplikovala metodu Kontrolního seznamu, který rozdělil rizika rovněţ 

na přijatelná a nepřijatelná. Poměr přijatelných a nepřijatelných činil 24% přijatelných a 76 % 

nepřijatelných. Výsledky této metody jsou dle mého názoru podstatně přísnější neţ  

u předcházejících metod.   
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Jak vypovídá Obrázek 13 vyznačující porovnání všech aplikovaných metod 

s procentuálním porovnáním jednotlivých výsledků, a celkovým hodnocením dle Tabulky 6 

jsou rizika, která se stala nepřijatelnými po překročení hodnoty 51 % nepřijatelnosti,  

po porovnání jednotlivých analýz a metod se jedná o 48 % rizik, která jsou nepřijatelná, a je 

vhodné pro ně stanovit příslušná bezpečnostní opatření. 

Nepřijatelnými riziky jsou rizika označena čísly 3; 5; 8, 10; 11; 12; 13; 14; 15 a 21. 

V případě bezpečnostního programu leteckého dopravce se řeší následně praktické dopady. 

Tato kapitola obsahuje výsledná rizika provedených analýz. Díky většímu důrazu ve 

výsledných analýzách, se tyto promítnou ve specializovaném školení dle provedené analýzy 

rizik. Obecně se jedná o rizika při odbavování, a to především z pohledu zaměstnanců, 

promísení cestujících, vniknutí neoprávněných osob, hrozby vnesení zakázaných předmětů a 

hrozby za letu.  

Ačkoliv se nejedná vţdy o vysoké riziko, pouţila jsem k vyhodnocení předcházejících 

analýz, přesněji četnosti a míry rizika jednotlivých analýz. V návaznosti na objektivním 

srovnání a identifikovaným nebezpečím s nepřijatelností vyšší neţ 51 % se pokusím 

navrhnout bezpečnostní opatření ke sníţení těchto rizik. 

Navržená bezpečnostní opatření pro snížení jednotlivých rizik na základě 

identifikovaných nebezpečí. 

Č.3 Sabotáž zaměstnance při osobní prohlídce cestujícího při odbavování cestujících. 

Kontrola zaměstnanců mezi sebou, zda-li provádí bezpečnostní prohlídku důkladně. 

Účast na školení, jak se zachovat v případě, kdy zaměstnanec vidí zaměstnance úmyslně 

zanedbat bezpečnostní prohlídku.  

Č. 5 Vniknutí neoprávněné osoby k letadlu. 

Zabezpečovací systémy ochraňující nejen perimetr, ale i konkrétně dané letadlo. 

Především by se jednalo o infračervené přenosné závory, bezdrátová čidla otevření letadla 

s napojením na nejbliţší pozorovací místo letištního personálu obstarávajícího bezpečnost  

na perimetru. 
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Č. 8 Ohrožení letadla z pohledu poškození či zničení letadla, odbavovací  

nebo pohybové plochy. 

Letadla, která nejsou pod trvalým střeţením letištního personálu střeţit pomocí  

CCTV – Closed circuit television (uzavřený televizní okruh) s čidlem pohybu, kdy by se tento 

systém aktivoval v případě pohybu za stavu střeţení. 

Č. 10 Únos letadla za letu. 

Vytvoření pohotovostního plánu pro případ únosu letadla. Obsahem těchto plánů by 

pak mělo být jak postupovat v případě únosu, koho a jakým způsobem kontaktovat, jak 

zvládnout paniku cestujících, případně personálu a jak se postarat případně o zraněné 

cestující. 

Č. 11 Pokus o únos letadla za letu.  

Postupy obdobné jako pro identifikované riziko č. 10 mimo jiné by měly být 

stanoveny postupy jak se chovat v případě pokusu o únos, jak postupovat při zpacifikování 

moţného pachatele, koho v jakém případě kontaktovat, kdy a kde přistát, zda informovat 

cestující, tak aby nebyla způsobena panika.  

Č. 12 Sabotáž některého ze členů posádky za letu. 

Zpracování postupů pro vyjednávání a vyuţití osobních znalostí člena posádky, 

z důvodu stejného proškolování personálu je velmi důleţité vyuţití osobních znalostí, tak jako 

osobního přístupu kapitána letadla a ostatních členů posádky. 

Č. 13 Objevení zakázaného předmětu, konkrétně NVS za letu  

Sestavení postupů leteckého dopravce, rychlokurzy členů posádky v případě hrozby 

jako je nalezení nástraţného výbušného systému (dále jen NVS). V případě mimořádné 

situace jako je vnesení zakázaného předmětu ve formě NVS mít na spojení pyrotechnickou 

sluţbu. Typové plány pro zvládání a postupy k zabránění či případně moţného šíření paniky, 

detektory výbušnin na palubě letadla (stačí přenosné, ale certifikované). V případě, ţe se 

palubnímu personálu balíček apod. nezdál, aby mohly včas předmět identifikovat. 
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Č. 14 Vnesení zakázaného předmětu na palubu letadla v kabinových zavazadlech  

a č. 15 Vnesení zakázaného předmětu na palubu letadla v zapsaných zavazadlech  

Instalace většího mnoţství detektorů detekující zakázané předměty, střídání 

bezpečnostního personálu při kontrole, častější kontroly pozornosti vloţením pomocí 

softwaru neočekávaného předmětu. Zkrátit časový interval z 20 - 30 minut na jednom 

stanovišti na 10 – 20 minut na stanoviště. 

V případě nalezení kabinového zavazadla, které nemá na palubě majitele, není toto 

moţné přepravit. V případě nalezení a podezření, ţe takové zavazadlo existuje a je de 

podezření, ţe obsahem můţe být zakázaný předmět, vyzve se cestující k nahlédnutí do tohoto 

zavazadla.  

U zapsaných zavazadel v případně nenastoupení cestujícího, a to pokud cestující 

nenastoupí a zavazadlo je jiţ zapsané, případně uloţené v zavazadlovém prostoru, je toto 

zavazadlo vyjmuto a uloţeno na příslušné místo, kde nehrozí případné riziko  z tohoto 

zavazadla (např. je-li podezření, ţe zavazadlo bylo zanecháno úmyslně, …), Dále se majitel 

zavazadla vyhlásí. Dojde-li k případu, ţe se k němu nikdo nehlásí, hledí se na zavazadlo jako 

na potenciální hrozbu. V  případě aktuální hrozby či případného oznámení o např. NVS, kdy 

je zavazadlo v letadle se letadlo odstaví na krizovou stojánku a zavazadlo je následně detailně 

zkoumáno. Další moţné řešením je eliminace osob a zabránění přístupu neoprávněných  

a ostatních osob k zavazadlům, případně omezení na ještě menší počet zaměstnanců. 

Č. 21 Zaměstnanci a jejich úroveň bezpečnostních znalostí 

Ověřování znalosti namátkovými zkouškami, a to jak písemné, tak ústní formou 

různých otázek. Při opakovaném školení ověřit předchozí otázky včetně např. vysvětlení, 

z jakého důvodu je odpověď jaká má být.  

Specializované školení trvající v současnosti zpravidla 14 dnů rozšířit na dnů 15, 

s tím, ţe toto bude obohaceno o výsledky analýzy rizik a statistiky protiprávních činů 

spáchaných na letadlech. Pravidelnou roční zkoušku trvající půl dne rozdělit na 2 části 

s přestávkou pro větší soustředěnost zkoušených osob a výsledky z minulého školení 

promítnout do probíhající zkoušky.  
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10 Návrh inovativního bezpečnostního programu pro leteckého dopravce 

Původní program před inovací je uveden v Příloze 10 této diplomové práce. Podstatou 

samotné inovace tohoto programu je návrh o rozšíření bezpečnostního programu  

pro leteckého dopravce na základě provedených analýz rizik, jak je vyznačeno tučnou 

kurzívou v této kapitole níţe. Především se jedná o rozšíření bezpečnostního nebo-li také 

specializovaného školení a dále rozšíření pohotovostního plánování vzhledem 

k identifikovaným rizikům nepřijatelného charakteru. 

Obchodní firma nebo jméno, případně jména, příjmení, data narození, místo podnikání 

a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, 

její sídlo a identifikační číslo právnické osoby, leteckého dopravce. 

Letecká společnost, zapsaná jako akciová společnost (dále a.s.), se sídlem v České 

republice a identifikačním číslem uvedeným v obchodním rejstříku. 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které je složeno z předsedy, 

místopředsedy a jednoho člena představenstva. Na práci statutárního orgánu dohlíží dozorčí 

rada.  

Tato letecká společnost je držitelem oprávnění pro provozování letecké dopravy 

vydané Úřadem pro civilní letectví a provozuje tři letadla typu ATR 42. Domovská základna 

společnosti je Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  

 

Obrázek  13 Letadlo ATR 42 [22] 
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- Právní předpisy, ze kterých bezpečnostní program vychází. 

Obsah bezpečnostního programu je upraven v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví ve znění pozdějších změn a předpisů, vyhlášce č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního 

letectví před protiprávními činy, ve znění pozdějších změn a předpisů, kterou se provádí zákon  

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších změn a předpisů  

a leteckém předpisu L14. 

- Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu leteckého dopravce, jejich telefonní 

čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosaţitelnost.  

Jednotlivá jména osob a členů statutárního orgánu leteckého dopravce, dále jejich 

telefonní a faxová čísla. Nedílnou součástí jsou také jednotlivé elektronické adresy pošty pro 

možnou dosažitelnost. 

- Jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a 

dosaţitelnost. 

Jména odpovědných osob za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy, telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a rovněž 

dosažitelnost. 

- Orgány státní správy v oblasti civilního letectví. 

Dále program obsahuje jednotlivé orgány státní správy v oblasti civilního letectví 

leteckého dopravce. 

Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly 

Zajištění ochrany letiště 

Spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních 

identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených 

provozovatelem letiště 
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Vydávání letištních identifikačních průkazů se řídí vnitřní směrnicí provozovatele 

letiště Leoše Janáčka Ostrava – Letiště Ostrava a.s. 

Ověření spolehlivosti zaměstnanců. 

Zaměstnanec předloží výpis z trestního rejstříku a manažer kvality odešle žádost o 

Ověření spolehlivosti s přiloženým Výpisem z rejstříku trestů na Úřad pro civilní letectví. 

Zajištění ochrany letadel 

Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel na odbavovací a pohybové ploše 

Letadla na odbavovací ploše se mohou nacházet ve dvou režimech.  

V prvním režimu, kdy je například přítomna posádka letadla a v případě režimu 

druhého, kdy není přítomna posádka a letadlo je ,,zaparkováno‘‘.  

Za bezpečnost letadla prvotně zodpovídá kapitán letadla, dále to jsou členové posádky 

zodpovědní dle ustanovení Provozní příručky společnosti, která specifikuje pracovní 

povinnosti posádky letadla a zahrnuje i povinnosti týkající se bezpečnosti. Dále se posádka 

řídí ustanovením tohoto bezpečnostního programu. 

V případě druhém, a to, kdy posádka není na palubě letadla, zodpovídá za bezpečnost 

provozovatel konkrétního letiště. Pokud se na palubě letadla nenachází posádka, musí být 

letadlo dostatečně zabezpečeno (tj. uzamčeno a zajištěno proti neoprávněnému vniknutí).  

Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel v ostatních prostorech letiště 

Pokud se letadlo nachází v hangáru společnosti, zodpovídá za bezpečnost hlavní 

mechanik společnosti.  

Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

Bezpečnost za letu řeší Pohotovostní plán letecké společnosti, který se skládá: 

 Centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení 

mimořádných událostí, 

 Pohotovostní plán pro případ únosu letadla, 
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 Pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letadlu, 

 Pohotovostní plán pro případ bomby na palubě letadla, 

 Pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou 

hrozbou 

 Postupy pro manipulaci s nalezeným podezřelým nebo zakázaným předmětem na 

palubě letadla, 

 Dodatečná bezpečnostní opatření a postupy pro případ zvýšené hrozby, 

 Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou, 

 Způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. 

Provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla. 

Bezpečnostní kontroly letadel provádí bezpečnostní personál Letiště Ostrava a.s. Na 

základě smlouvy mezi Letištěm Ostrava a.s. a Leteckou společností. 

Cestující a jejich kabinová zavazadla: 

Bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly cestujících a jejich 

kabinových zavazadel pro běţné lety i lety se zvýšenou hrozbou 

Pro běžné lety provádí bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel 

provozovatel letiště odletu. 

Bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových cestujících a 

jejich kabinových zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států 

Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky 

Letecká společnost eviduje ve svém rezervačním systému na letenky transferové 

cestující ze třetích států a poskytuje jejich seznam provozovateli letiště. Konkrétní postupy pro 

bezpečnostní kontrolu jsou dané konkrétním bezpečnostním programem letiště. 

Zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 

Společnost neprovádí žádné zvláštní postupy bezpečnostních kontrol.  
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Postupy pro odbavení cestujících mimo letiště 

Společnost neprovádí odbavení cestujících mimo letiště.  V případě, že se cestující 

odbavují mimo letiště, zodpovídá za postupy provozovatel konkrétního letiště.  

Postupy k zamezení styku cestujících (odlétajících a přilétajících; všeobecného letectví 

a obchodní letecké dopravy; před bezpečnostní kontrolou a po bezpečnostní kontrole) 

Posádka kontroluje, že všichni cestující po příletu opustili letadlo včetně zavazadel a 

teprve po kontrole umožní nástup odlétajících cestujících a naložení jejich zavazadel. Pohyb 

cestujících a zavazadel mimo letadlo řeší bezpečnostní program provozovatele letiště. 

Manipulace se zakázanými předměty nalezenými u cestujících a v jejich kabinových 

zavazadlech. 

Kabinová zavazadla kontroluje provozovatel letiště nebo jím pověřená bezpečnostní 

služba, která při nálezu zakázaného předmětu postupuje dle svého pohotovostního plánu. Při 

nálezu zakázaného předmětu na palubě letadla a nejedná se o protiprávní jednání, zajistí 

posádka letadla zakázaný předmět a uloží jej na bezpečné neveřejné místo.  

o Zásady pro určování zakázaných předmětů. 

Součástí pohotovostního plánování je seznam zakázaných předmětů viz Příloha 7 

Seznam zakázaných předmětů dle Nařízení komise EU č. 185/2010. 

Náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky 

o Bezpečnostní opatření a postupy pro náklad, poštu a kurýrní a expresní zásilky  

pro běţné lety i lety se zvýšenou hrozbou. 

o Postupy pro schválené agenty, bezpečnostní poţadavky na schválené agenty. 

o Postupy pro provozovatele poštovních sluţeb a bezpečnostní poţadavky  

pro přepravovanou poštu. 

o Bezpečnostní opatření a postupy pro letadla určená k přepravě nákladu. 

o Bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferového nákladu, 

pošty a kurýrních a expresních zásilek se zaměřením na lety ze třetích států kromě 
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členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace  

a Islandské republiky. 

Pošta a materiál leteckého dopravce, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, 

palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a úklidové sluţby. 

o Obecné principy pro zajištění bezpečnosti 

o Bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu pošty a materiálu 

leteckého dopravce, 

o Bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu zásobování palubního 

bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro 

servírování potravin a nápojů. 

o Bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu úklidových sluţeb. 

Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu 

- Kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich 

účinnosti. 

- Audit prováděný v souladu s vedením a nastavenými podmínkami leteckého 

dopravce. 

- Vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu. 

Bezpečnostní školení: 

- typy bezpečnostních školení; 

o dle úrovně bezpečnostního školení a výsledků přiřazení na pracovní pozici 

(obsahově mírně odlišné školení); 

o pohovor s psychologem v pravidelných intervalech (především k zamezení 

případné psychické labilnosti zaměstnanců); 
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- osnovy bezpečnostních školení; 

o určí si každý letecký dopravce sám, například obecné specializované školení 

s tím, že doplní školení o výsledky provedené analýzy; 

- evidence osoby, které absolvovaly bezpečnostní školení. 

Pohotovostní plánování: 

Pohotovostní plánování, jak upravuje letecký předpis L14 – letiště stanovuje letištní 

pohotovostní plánování, a to jak výčet pohotovostních plánů upravujících v Národním 

bezpečnostním programu civilního letectví České republiky před protiprávními činy, tak 

zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

- centrum pro řešení MU, spolupráce s centrem při řešení mimořádných událostí; 

- pohotovostní plán pro případ únosu letadla; 

- pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letadlu; 

- pohotovostní plán pro případ bomby na palubě letadla; 

- pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou 

hrozbou; 

- postupy pro manipulaci s nalezeným podezřelým nebo zakázaným předmětem na 

palubě letadla (např. NVS apod.);  

- dodatečná bezpečnostní opatření a postupy pro případ zvýšené hrozby; 

- bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou; 

- způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví;  

Mimo plány dané leteckým předpisem si může každý letecký dopravce stanovit pohotovostní 

plány vlastní v souladu s interními směrnicemi. 

- postupy pro manipulaci s kabinovými a zapsanými zavazadly v souvislosti 

s vnesením zakázaného předmětu; 
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- bezpečnostní opatření a postupy v případě sabotáže zaměstnance při odbavovacím 

procesu; 

- bezpečnostní opatření v případě neoprávněného vniknutí osoby k letadlu; 

- bezpečnostní opatření a postupy v případě sabotáže některého z členů posádky  

za letu. 

Přílohy 

- Organizační struktura leteckého dopravce. 

- Mapa s vyznačenými místy pro parkování, administrativními budovami a ostatními 

potřebnými budovami a zónami veřejné a neveřejné části. 

- Výsledky analýz rizik provedené na příslušného leteckého dopravce, včetně jejího 

vyhodnocení a provedení případných bezpečnostních opatření a řešení. 

- Místní bezpečnostní opatření a postupy na jednotlivých letištích. 

- Zvláštní bezpečnostní opatření a postupy pro subdodavatele. 

- Kontrolní seznam postupů (Checklist) pro provedení preventivní bezpečnostní 

prohlídky a bezpečnostní kontroly letadla. 

- Kontrolní seznam jednotlivých kroků (Checklist) pro případ hlášení bomby na palubě 

letadla za letu a pro případ nalezení bomby nebo podezřelého předmětu na palubě 

letadla. [21] [11] 
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11 Diskuse a vyhodnocení hypotéz 

Na základě provedení analytických metod na odbavovací proces letiště, můţeme 

stanovit bezprostředně tyto výsledky: 

První hypotéza pravdivá není, největším rizikem po provedené analýze rizik  

při odbavovacím procesu, je úroveň znalostí bezpečnostního personálu, a to z důvodu 

moţného zneuţití těchto znalostí. 

Druhá hypotéza vypovídající, ţe největší hrozbou pro leteckého dopravce bude 

protiprávní čin, způsobený pádem letadla, je pravdivá. Tato hrozba je velmi vysoká, oproti 

ostatním identifikovaným rizikům zaujímá postavení vysoké míry rizika. Po srovnání 

jednotlivých metod je toto riziko ohodnoceno celkem 75%. 

Třetí hypotéza, tvrdící, ţe mezi nepřijatelná rizika bude spadat vniknutí neoprávněné 

osoby k letadlu, je pravdivá. Toto riziko můţe mít fatální následky v případě sabotáţe,  

či nezjištění vniknutí neoprávněné osoby k letadlu. 

Čtvrtá hypotéza, tudíţ předposlední, která se zabývala protiprávní činností namířenou 

proti leteckému dopravci, jako podnikatelskému subjektu, ze strany zaměstnanců formou 

sabotáţe, je pravdivou a současně významnou hypotézou. Zaměstnanci, jako je 

bezpečnostní personál, má znalosti a dovednosti, které jsou vhodné pro výkon práce 

bezpečnostního personálu. Tyto znalosti mohou být pozitivní pro leteckého dopravce, ale 

současně i ohroţující. Z pohledu sabotáţe, jednotliví zaměstnanci ví a znají slabiny leteckého 

dopravce, jako takového.  

Pátá, a tím závěrečná hypotéza, týkající se znalostí bezpečnostního personálu,  

je pravdivá a dle mého názoru hypotézou nejvýznamnější. Byť z pohledu rizikovosti  

pro leteckého dopravce, tak pro cestující, jako pro osoby, které potřebují mít jistotu 

bezpečnosti při letecké přepravě a na tento personál se spoléhají, ať uţ vědomě či nevědomě. 

Kaţdý, dopravci jak leteckému, tak jinému svěřuje svůj ţivot a očekává bezpečné dopravení 

na určené místo. Z tohoto důvodu si myslím, ţe tato hypotéza je nejpodstatnější, protoţe  

na bezpečnostním personálu stojí celý chod odbavovacího procesu. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření inovativního bezpečnostního programu  

na základě analýzy rizik provedené při odbavovacím procesu na letišti malého leteckého 

dopravce. 

Z provedené analýzy rizik mohu shledat, ţe největším rizikem pro leteckého dopravce 

je úroveň bezpečnostních znalostní bezpečnostního personálu.  

Dalšími riziky na zhruba stejné úrovni jsou riziko sabotáţe zaměstnance při prohlídce 

zavazadel u odbavovacího procesu; vniknutí neoprávněné osoby k letadlu; poškození či 

zničení letadla, odbavovací nebo pohybové plochy; únosu letadla za letu; hrozby o únos 

letadla za letu; hrozby zakázaného předmětu, konkrétně NVS za letu; a hrozby vnesení 

zakázaných předmětů v zapsaném zavazadle. 

Ostatní rizika po vyhodnocení výsledků analýz se řadí do kategorie přijatelných rizik, 

a proto nejsou dále analyzována. 

Na základě provedených analýz rizik vychází inovativní provedení bezpečnostního 

programu. Především se jedná o zaměření při bezpečnostním školením, které by  

ze současných 14 dní, z toho 7 dní praktického školení mělo trvat alespoň dnů 15 se 

současnými sedmi praktickými dny s tím, ţe poslední den by byl rozšířen o výsledky analýz 

rizik provedených na konkrétního leteckého dopravce, dle aktuální hrozby a posledního 

statistického vyhodnocení protiprávních činů. Dále by moţná rizika měla být zapracována  

do postupů jednotlivých organizací, v tomto případě do interní dokumentace leteckého 

dopravce, přesněji pohotovostních plánů. Vedení organizace či leteckého dopravce by se mělo 

ztotoţnit se vzdělaností, školením a postupy. Aby bylo moţno plnit cíle v plnohodnotném 

rozsahu, musí být stanoven cíl, kde bylo a bude prioritou ţivot a zdraví cestujících a posádky 

letadla. V závěru musí být řádně a správně nastaven vnitřní audit a členové auditu musí být 

s problematikou řádně srozuměni. 

Cíl diplomové práce byl splněn. 
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