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Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy rizik při pořádání veřejných akcí 

na letišti Leoše Janáčka Ostrava. V první části je práce zaměřena na právní předpisy týkající 

se letiště, historie a součastnost letiště. Dále jaké jsou hromadné veřejné akce na letišti, 

statistika účasti návštěvníků a návštěvní řád. Závěrečná část práce, se věnuje bezpečnostní 

analýze zabývající se struktrálním a procesním hlediskem. Závěrem práce je návrh 

inovativního opatření k minimalizaci bezpečnostních rizik. 
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legislation relating to the airport, statistics participation of visitors and visitor rules. Final part 
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aspect. Finding of this thesis is the proposal of innovative measures to minimize security 

risks. 
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1 Úvod 

Zajišťování kolektivní bezpečnosti, nabývá na stále zvyšujícím se významu. 

Součastnost ve světě je charakteristická všeobecnou integrací světových velmocí, která se 

snaží o spolupráci, prosperitu, zmírňovat existenci chudoby a nemoci v zemích třetího světa. 

Lidé ve vyspělých státech si často neváží věcí, které jim moderní doba přináší. Považují to za 

samozřejmost doby. Počínaje dostupnými potravinami, el. energií a konče léky. Tyto potřeby 

ustupují do pozadí. Do popředí se dostává například vzhled jedince a jeho postavení ve 

společnosti. Pokud nastane nednadála situace a jeden prvek v každodenní potřebě moderních 

populace selže, uvědomí si, že relativně jsou na tom stejně jako populace z chudých zemí. 

Takovou situací může být bleskový výpadek el. energie (anglicky nazývané „Blackout“) ve 

městech, anebo přírodní katastrofy. Za zmínku uvedu tsunami v Japonsku, které se 

uskutečnilo 11. března roku 2011. Zde bylo přírodní katastrofou zabito přes 15 tis. obětí, 

tisíce zraněných a škody na majetku byly vyčísleny na 300 miliard dolarů. 

Musíme si však uvědomit, že nejenom přírodní katostrofy muhou připravit lidem 

utrpení, ale i lidé sami sobě. Je zřejmé, že za největší škody mohou antropogenní katastrofy. 

Zde při válkách umřelo na milióny lidských obětí, nemluvě o genocidách a hladomorech. 

Poslední dobou je v popředí terorismus ve všech jeho podobách. Jeho hlavním milníkem je 

hodně medializovaný útok na New York z 11. září 2001. Díky velké medializaci této tragédie 

poukázal svět na velkou hrozbu v otázce bezpečnosti před teroristickými útoky. To reflektuje 

na otázku v úvodu při kolektivní bezpečnosti, kdy se musíme zabývat touto problematikou 

a věnovat ji náležitý význam. 

Při boji proti terorismu se často vychází z uskutečněných útoků, kde se zkoumá celý 

průběh útoku (metody, motivace a dopad). Na tyto útoky se provádí různá studie terorismu 

samotného a navhruje se stále inovativní bezpečnostní opatření proti útoku. Často jsou 

teroristickými útoky objekty s velkou koncentrací lidí (nádraží, letiště, hromadné veřejné 

akce,…). Zde hrozí riziko velkého počtu obětí, zranění osob a škod na majetku. Při útoku 

samotném dochází u velkých počtu osob k patologickému chování, které může eskalovat 

negativní následky útoku samotného. Z toho důvodu je zapotřebí inovovat bezpečnostní 

studie a bezpečnostní analýzy u prvků kritické infrastruktury a u seskupení velkého počtu 

osob na jednom místě. Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit bezpečnostní rizika na 

veřejné akci DNY NATO na Letišti Leoše Janáčka Ostrava a navrhnout inovativní opatření. 



2 Rešerše 

ŠČUREK, Radomír a Pavel ŠVEC. Ochrana letiště před protiprávními činy. 1. vyd. 

V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 135 s. ISBN 978-80-

7385-071-5. 

 Tato publikace od dvou autorů se zaobírá problematikou ochrany letiště před 

protiprávními činy. Autoři nastiňují jednotlivá rizika, která ohrožují bezpečnost letiště. Stanovují 

postup při analýze a hodnocení rizik plynoucí z protiprávních činů s následným bezpečnostním 

opatřením pro zvýšní bezpečnosti na letišti. 

Předpis L 17, vydávaný Ministerstvem dopravy vychází z předpisu annex 17 vydávaný 

Mezinárodní organizací pro civilní letectví, známou pod zkratkou ICAO (Internatcional 

Civil AviationOrganization). 

Předpis se zaobírá definicemi, cílemi a zásadami týkající se ochrany civilního letectví 

před protiprávními činy. Hlavní prioritou je bezpečnost cestujících, posádky letadel, 

pozemního personálu a také ostatní veřejnosti. 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. Podmínky pro pořádání leteckých vystoupení: CAA-

SLP-0/06. Praha, 15. 6. 2012. Dostupné z: www.caa.cz/file/6147_1_1/ 

 Směrnice zaobírající se podmínkami pro pořádání leteckých vystoupení. Stanovuje 

postup pro pořádání leteckého dne, kdy se vymezují jednotlivé bezpečnostní vzdálenosti 

(letadla x veřejnost), povinnost mít zdravotnickou pomoc a být vybaven veřejným rozhlasem 

při leteckém dnu (nad 500 diváků). Dále se zde popisuje, že pořádatelská služba musí mít 

vhodné označení a mít vhodné spojení se stanovištěm leteckého provozu. 

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. 

 Tato knížka vznikla na údálosti z 11. září 2001 při leteckém útoku v New Yourku. 

Snaží se navrhnout taková bezpečnostní opatření, aby se zabránilo teroristickým útokům 

prostřednictvím letadel. Zkoumá přetrvávajácí hrozby pro bezpečnost v letectví. Dále se 

zaobírá bezpečnostním protokolem před 9/11, roztoucí hrozbou Al-Káidy, bezpečnosti letišť 

a letištního perimetru. 

http://www.caa.cz/file/6147_1_1/


3 Právní a technické předpisy 

V této kapitole rozeberu právní předpisy týkající se bezpečnosti na letišti a veřejných 

akcí pořádané organizacemi na letišti. 

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

 Někdy také nazývaný tzv. „Letecký zákon“ charakterizuje důležité pojmy v kontextu 

s leteckou dopravou. Zaobírá se a upravuje zejména podnímky stavby a provozování letadel 

a stanovuje podmínky pro využívání vzdušného prostoru. Zákon uvádí, co je potřeba pro 

provozování leteckých společností, jejich způsoby ochrany letectví, vytyčování ochranných 

pásem kolem letišť a výkon v této problematice dává státní správě. V tomto leteckém zákoně 

je významná zejména část osmá týkající se bezpečnosti civilního letectví (ochrana civilního 

letectví před protiprávními činy). Zde se uvádí povinnosti a oprávnění provozovatele letiště, 

leteckého dopravce, poskytovatele služeb při odbavování. Povinnost při opatření zabránění 

vstupu nepovolaným osobám a vjezd nepovolaných vozidel do určených míst na letišti udává 

provozovateli letiště. Provozovatel letiště nebo osoba pověřená může z tohoto důvodu 

vydávat, vést evidenci, odebírat letištní identifikační průkazy a povolení k vjezdu vozidel na 

letiště. Existence místa k provádění bezpečnostních kontrol nebo oprávnění k odepření vstupu 

vozidel či osob do prostor letiště, pokud nedojde k úspěšné identifikaci oprávnění, musí být 

zajištěna. V osmé hlavě § 85 c je uvedeno, že provozovatel letiště, letecký dopravce nebo jimi 

pověřené osoby jsou při provádění bezpečnostní kontroly podle přímo použitelného předpisu 

Evropských společenství) povinni zajistit, aby předměty zakázané přímo použitelným 

předpisem Evropských společenství, zjištěné během bezpečnostní kontroly, nebyly vneseny 

na palubu letadla nebo do prostorů letiště určených provozovatelem letiště nebo leteckým 

dopravcem, pokud přímo použitelný předpis Evropských společenství nestanoví jinak. Úkony 

spojené s prováděním bezpečnostní kontroly lze činit jen v rozsahu nezbytném k zajištění 

jejího účelu a při šetření důstojnosti každé kontrolované osoby. V dalším § 85 d se uvádí, že 

detekční kontrolu smí provádět pouze osoba, která má k tomu osvědčení o odborné 

způsobilosti. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává na žádost a o úspěšném absolvování 

bezpečnostního školení Ministerstvo dopravy České republiky. Osvědčení je platné na dobu 

5 let od jeho vydání. Používané technické prostředky při bezpečnostní kontrole musí mít také 

osvědčení o technické způsobilosti, na které dohlíží provozovatel letiště. Dále se zákon 

zaobírá provozovateli letiště, leteckému dopravci, poskytovateli provozních leteckých služeb 



a poskytovateli procesu odbavení povinnosti dbát zejména na vyhodnocování zjištěných 

nedostatků a provádět opatření k jejich nápravě. [16]  

Letecký předpis L 17 Ministerstva dopravy ČR – Bezpečnost a ochrana mezinárodního 

civilního letectví před protiprávními činy.  

Jde o předpis (z řady „L“), který vychází z Úmluvy o mezinárodním letectví, která 

byla uzavřena dne 7. 12. 1944 ve Spojených státech amerických ve městě Chicago. 

Podepsáním této úmluvy dopomohla ke vzniku Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

(ICAO, International Civil Aviation Organization), která má hlavní cíl zajistit bezpečnost 

cestujících, posádek, pozemního personálu a široké veřejnosti s hlavní prioritou zamezení 

přístupu pachatele do letadla. Tato Úmluva se stala základem pro vytvoření právních norem 

v oblasti letecké dopravy České republiky (dále „ČR“). Do českého právního řádu byla 

implementována jako zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahem leteckého předpisu L 17 je v první části sjednocení pojmů v oblasti civilního 

letectví a jejich definice. Dále předpis obsahuje cíle, zásady, kterých chtějí signatáři Úmluvy 

v oblasti bezpečnosti civilního letectví docílit. V ostatních hlavách tohoto předpisu jsou 

uvedena samotná opatření k zajištění bezpečnosti, a to jak opatření týkajících se letadel, 

objektů letišť, tak i opatření, která se dotýkají zejména pasažérů (cestujících). Konečná hlava 

předpisu obsahuje hlavní činnosti při protiprávním činu. Jednotlivé označení a jejich předmět 

činnosti můžeme vidět v tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 1: Výpis předpisů řady „L“. [6] 

Označení Předmět činnosti 

L1 O způsobilosti leteckého personálu civilního letectví 

L2 Pravidla létání 

L3 Meteorologie 

L4 Letecké mapy 

L5 Předpis pro používání měřících jednotek v letovém a pozemním provozu 

L6 Provoz letadel 

L7 Poznávací značky letedel 

L8 Letová způsobilost letadel 

L9 Zjednodušení formalit 

L10 O civilní letecké telekomunikační službě 

L11 Letové provozní služby 

L12 Pátrání a záchrana v civilním letectví 

L13 O odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

L14 Letiště 

L15 O letecké informační službě 

L16 Ochrana životního prostředí 

L17 Bezpečnost - ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy 

L18 Bezpečná letecká doprava nebezpečného zboží 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 410/2006 Sb. o ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy ve znění pozdějších předpisů.  

Tato vyhláška Ministerstva dopravy a spojů upravuje obsah a strukturu 

bezpečnostního programu pro ochranu letišt, jejich režimová opatření, jakým způsobem 

budou prováděny kontroly pro zvýšení ochrany letiště. Zde v § 2 tohoto zákona se píše, že se 

provádí detekční kontrola. Ta se sestává z fyzické kontroly osob, fyzické kontroly osob věcí 

a kontroly technickými prostředky dle použitelného předpisu Evropských společenství. 

Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví vizuální prohlídkou a hmatem ruky na 

oblečeném těle kontrolované osoby, jakož i ve volných a odložených částech jejího oděvu. Při 

provádění fyzické kontroly osob lze použít ručního detektoru kovů. Fyzická kontrola osob 

a fyzická kontrola věcí se provádí s použitím ochranných rukavic. Vyhláška dále stanovuje 

označování již zkontorlovaných zapsaných zavazadel. Ty se po provedení bezpečnostní 



kontroly označí značkou „Security checked“ s pořadovým číslem a místem provedené 

kontroly. [11] 

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

 Jedná se o nařízení, které vzniklo dne 11. 3. 2008 o společných pravidlech v oblasti 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002. 

Nařízení vzniklo za účelem ochrany osob a zboží v rámci Evropské unie a za účelem 

stanovení společenských pravidel pro ochranu civilního letectví s cílem předcházet 

protiprávním činům proti civilním letadlům, které ohrožují bezpečnost civilního letectví 

a cestujících. [5] 

Smyslem nařízení (ES) č. 300/2008 je zjednodušit, vyjasnit a harmonizovat stávající 

pravidla a zvýšit úroveň ochrany. Jedná se zejména o letiště, které slouží civilnímu letectví, 

provozovatele poskytující služby na těchto letištích a na subjekty dodávající zboží nebo 

poskytující služby an toto letiště nebo jejich prostřednictvím.  

Tímto nařízením se rovněž stanovují společenské základní normy a požadavky pro 

výše uvedené subjekty a to pro celé spektrum jejich činností v rámci ochrany před 

protiprávními činy na letištích. 

Směrnice NATO STANAG 3533 - Flying and Static Displays (Edition 8, ze dne 8. 5. 

2009) 

 Cílem směrnice NATO je stanovit základní bezpečnostní postupy, předpisy 

a odpovědnosti za létání a statická zobrazení, které zahrnuje letadlo dvou nebo více národů. 

Směrnice uvádí například, že let nad diváckým prostorem je zakázána s výjimkou případů 

schváleném tzv. „Display Director“. Dále se stanovují minimální meteorologické podmínky 

a bezpečnostní vzdálenosti letadel od diváků. [9] 

Směrnice ÚCL CAA-SLP-001-0/05 - Podmínky pro pořádání leteckých veřejných 

vystoupení 

 Úřad pro civilní letectví (sekce letová a provozní) vydal dne 9. 3. 2008 „Podmínky pro 

pořádání leteckých veřejných vystoupení“. Směrnice obsahuje pět hlav. V hlavách 1 – 3 jsou 

úvodní ustanovení, definice a působnost. Ve čtvrté hlavě jsou postupy pro pořádání leteckého 



dne. Za zmíňku stojí některé pasáže z pohledu bezpečnosti: „K monitorování meze vystoupení 

lze použít i kamerový systém a případně jeho záběry nahrávat. ÚCL může v některých 

případech takovéto monitorování nařídit.“ (Směrnice ÚCL CAA-SLP-001-0/05 - Podmínky 

pro pořádání leteckých veřejných vystoupení). Dále se letadla při vystoupení, vzletu a ani při 

přistání nepohybovala nad místem pro diváky ani nad parkovištěm aut apod. Jejich vzdálenost 

od letadel musí být větší než 15 m. U stálých  čerpacísh stanic také vzdálensot větší než 15 m. 

Směrnice také píše, že veřejná akce pořádaná více jak 500 diváků musí mít zřízenou místnost 

pro první zdravotnickou pomoc s příslušným vybavením a použit veřejný rozhlas. 

Pořadatelská služba musí být vhodně označená, seznámena se svými povinostma, musí mít 

vhodné spojení se stanovištěm služby řízení leteckého provozu (dále „ATC“) nebo letištní 

letová informační služba (dále „AFIS“). Dále povinnosti a pravomoci účastníků (letový 

ředitel a žadatel – pilot). V poslední hlavě jsou podmínky pro pořádání propagační letecké 

akce.[10] 

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon hovoří, že občané mají právo se pokojně schromažďovat a nepotřebují k tomu 

předchozímu povolení státního orgánu s výjimkou uvedené v zákoně. Schromáždění může 

svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo 

skupina osob (dále jen „svolavatel“). Svolavatel je povinen schromáždění písemně oznámit 

úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. V oznámení musí úvest 

například den a místo jeho konání a dobu zahájení. U veřejného prostranství určí 

předpokládanou dobu ukončení. Určí předpokládaný počet účastníků schromáždění. Dále 

definuje oprávnění a povinnosti svolavatele, kde je například důvodná obava, že 

schromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad nebo Polici ČR, aby schromáždění 

byla poskytnuta ochrana. Povinnosti účastníků schromáždění je povinnost dbát pokynů 

svolavatele a pořadatelů, po ukončení schromáždění pokojně se rozejít. Účastníci dále nesmějí 

mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny a další předměty, kterými lze ublížit na zdraví. 

Působnost úřadu může povolit nebo zakázat. Zakázat ho může například z důvodů dopuštění 

násilí nebo hrubé neslušnosti, popírat nebo omezovat osobní nebo jiná práva občanů pro jejich 

národnost, pohlaví, rasu, původ atd. Dále může zakázat schromáždění uvedené v tomto 

zákoně. [15] 

 



4 Statistika protiprávních činů a výklad pojmů 

Statistika protiprávních činů na Letišti Leoše Janáčka Ostrava je patrná z tabulky 2. 

Jedná se o protiprávní činy převážně dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) v § 102 zákazu řízení 

motorových vozidel; dále dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v paragrafu § 329 

zneužití pravomoci úřední osoby a v posledním roce byl zaměstanec letiště obviněn z § 205 

krádeže. V obrázku 1 vidíme trend za jednotlové roky. [14] [13] 

Tabulka 2: Počet protiprávních činů na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. [25] 

Rok Protiprávní činy - počet 

2003 0 

2004 4 

2005 1 

2006 0 

2007 5 

2008 4 

2009 11 

2010 9 

2011 6 

2012 6 

2013* 3 

 
Legenda:  

* první čtvrtletí 

 



 
Obrázek 1: Graf trendu protiprávních činů na LLJO za uplynulé roky. [autor] 

 

Výklad pojmů 

Letiště (Aerodrome) 

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov a zařízení), určená buď zcela, 

nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. [7] 

Letadlo (Aircraft) 

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou 

reakcemi vůči zemskému povrchu. [8] 

Bezpečnost, ochrana před protiprávními činy (Security) 

  Ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Tohoto cíle se dosáhlo kombinací 

bezprostředních opatření, lidských a materiálních prostředků. [6] 
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Bezpečnostní audit (Security audit) 

Důkladná komplexní kontrola a vyhodnocení zavádění a dodržování Národního 

bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy. [6] 

Nebezpečné zboží (Dangerous goods) 

Výrobky nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní 

prostředí a které jsou uvedeny na seznamu nebezpečného zboží v technických instrukcích 

nebo které jsou takto v těchto dokumentech klasifikovány. [7] 

Detekční kontrola (Security test)  

Aplikace technických nebo jiných prostředků, které mají za úkol odhalit zbraně, 

výbušniny, a jiná nebezpečná zařízení nebo látky, kterých je možno použít pro spáchání 

protiprávního činu. [6] 

Osobní prohlídka (Personal Search) 

 Je prováděna v rámci bezpečnostní kontroly pouze z důvodů uvedených v zákonech 

ČR a může ji provádět pouze Policie ČR nebo jiná osoba k tomu zmocněna dle zákona. 

Osobní prohlídka zahrnuje i prohlídku svlečených částí oděvu, obnažených částí lidského těla, 

tělních dutin a případně i kontrolu pomocí speciálních detekčních zařízení. [2]  

Protiprávní činy (Acts of unlawful interference)  

Činy nebo pokusy o činy ohrožující bezpečnost civilního letectví, které zahrnují, ale 

neomezují se na:  

- protiprávní zmocnění se letadla,  

- zničení letadla v provozu,  

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

- násilné vniknutí na palubu letadla, na letiště nebo do prostoru leteckých zařízení,  



- držení zbraně, nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho nezákonného 

použití na palubě letadla, nebo na letišti,  

- použití letadla v provozu za účelem způsobení smrti, vážného tělesného zranění nebo 

vážného poškození majetku nebo životního prostředí,  

- takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za letu nebo na 

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

v prostoru leteckých zařízení.  

- dále jsou to všechny delikty, přestupky a trestné činy podle mezinárodních a národních 

právních předpisů. [6] 

Vyhrazený bezpečnostní prostor SRA (Security restricted area) 

  Provozovatelem určená část neveřejného prostoru letiště, do níž je kontrolován přístup 

pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Taková oblast za běžných 

podmínek zahrnuje, mezi jiným, všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem detekční 

kontroly a letadlem, rampu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady zboží, poštovní 

střediska, přípravny cateringu v neveřejném prostoru letiště a prostory pro úklidové služby, 

zajišťující úklid letadel. Za kritickou část SRA se považují všechny odletové brány. Vstup do 

této oblasti je dovolen pouze osobám s platnými palubními lístky a personálu, který se musí 

prokázat „osobní identifikační kartou“. Na kontrolu a povolování vstupu do této oblasti 

dohlíží ostraha. [2] 

Neveřejný prostor (Airside)  

Provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, sestávající z pohybové 

a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich částí, k nimž je přístup 

kontrolován. [6] 

Veřejný prostor letiště (Landside)  

Provozovatelem letiště určená veřejná část letiště, která není neveřejnou částí letiště 

a zahrnuje všechny prostory letiště přístupné veřejnosti. [6] 

 



Veřejná akce 

Organizátor ve spolupráci s provozovatelem zajišťují soubor různých představení, 

vystoupení, anebo dynamických ukázek na určeném místě pro veřejnost, bez nebo s nárokem 

na vstupní poplatek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov (dále jen „LLJO“) je akciovou společnostní 

a jejím vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Jedná se o mezinárodní letiště, které je největším 

regionálním letištěm v České republice.  Slouží jako významný vstupní bod do průmyslového 

regionu severní Moravy a Slezska. Letiště je vzdáleno 20 km jihozápadně od města Ostravy, 

hospodářského a průmyslového centra regionu. [18] 

LLJO je letištěm s pravidelným i nepravidelným mezinárodním i vnitrostátním 

provozem. Je zde i využití pro zvláštní účely zejména výcvikové, zkušební lety a především 

od roku 2003 se zde konají akce DNY NATO (největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve 

střední Evropě). 

Letiště je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně velkých skladovacích 

prostor a manipulačních zařízení. Letiště zajišťuje služby při odbavování letů všech leteckých 

společností. [18] 

Na obrázku 2 můžeme vidět oficiální logo LLJO a na obrázku 3 je fotka letiště. 

 

Obrázek 2: Oficiální logo LLJO.[22] 

 

Obrázek 3: Foto Letiště Leoše Janáčka Ostrava. [17] 

 



5.1 Historie letiště Leoše Janáčka Ostrava 

Historie letiště spadá do prvního kvadrátu minulého století. Konkrétněji mezi lety 

1909 – 1914, kdy v tehdejší obci Harty u Petřvaldu žili bratři Žurovcové. Ti byli regionálními 

leteckými průkopníky, kteří zde prováděli své práce a pokusy o létání. Jejich foto můžete 

vidět na Obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Fotka bratrů Žurovcových. Z leva sedící: Josef, Vilém a František. Stojící 

je Leopold se svou ženou. [19] 

Pokračování však zabránila 1. Světová válka. Až po skončení války se bratři Josef 

a Vilém rozhodli vrátit k letectví – civilnímu, avšak nemělo tomu dlouhé trvání z nedostatků 

finančních prostředků. Místo, kde se nyní letiště nachází, bylo poprvé použito k leteckému 

provozu v roce 1939, kdy neměcká Luftwaffe postavilo polní letiště, pro přípravu útoku na 

Polsko. V květnu 1945 letiště používala československá letecká divize. Poté následovalo 

období nečinnosti a půda byla navrácena zpět ke svému původnímu účelu – zemědělská půda. 

V roce 1956 začíná na letišti zahájení stavebních prací k její obnově a zejména pro 

potřeby armádního využití.  Dne 6. října 1959 byl zde oficiálně zahájen civilní letový provoz. 

Letový provoz zajišťovala společnost ČSA a to zejména lety vnitrostátní, ale i nepravidelné 

zahraniční lety. V 60. a 70. letech minulého století zde byl provoz aerotaxi, který byl v té 

době hodně rozšířený. Významným rokem je rok 1989 a brzy po něm rok 1993, kdy byla 

ukončena činnost armády. S tím spojené starosti provozu letiště se převedly na Českou správu 

letišť. Dne 1. července 2004 bylo převedeno vlastnictví z České správy letišť do vlastnictví 

Moravskoslezského kraje. Novým provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava, 

a.s. 



Od té doby je LLJO dynamicky se rozvíjejícím organismem. Uvidíme zde letouny 

nejrůznějších dopravců a různé společnosti z celého světa. 

5.2 Současnost letiště 

 V součastnosti LLJO disponuje s 24. hodinovým provozem, 13. odbavovacími 

překážkami, parkovištěm s kapacitou 270. míst, ad. Nově od července 2011 je v provozu 

cargo terminál. To je dáno samotnou strategickou polohou letištěm v srdci Evropy a její 

dopravní infrastrukturou. V tomhle ohledu lze považovat letiště za významného partnera pro 

cargo přepravu. 

V roce 2012 LLJO převravilo na 288 tis. cestujících. Z tabulky 3 můžeme vidět, jak 

tomu bylo od roku 2007. Nejvíce využívatelným druhem letu jsou mezinárodní nepravidelné 

lety.  

Z letiště létají pravidelné linky do Prahy, Vídně a Paříže. Nově od června 2013 

přibude pravidelný let do Londýna s nízkonákladovým leteckým přepravcem – Ryanair. 

Tabulka 3: Počet cestujících za jednotlivé roky. [autor] 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet cestujících v tis. 332 354 307 280 274 288 

 

 

 

 

 

 



6 Bezpečnostní integrovaný systém letiště 

 Bezpečnostní problematika letiště je v součastnosti prioritním tématem, kterou zvyšují 

bezpečnostní služby prostřednictvím fyzické ostrahy letiště, letadel i celého letového provozu. 

 Poskytované služby fyzické ostrahy bezpečnostních služeb pro cestující a leteckým 

společnostem můžeme rozdělit do dvou skupin: 

Služby k zajištění bezpečnosti leteckého provozu 

 Patří sem fyzická ostraha letiště, Referát cizinecké a pohraniční policice, Policie ČR, 

Celní správa ČR a Řízení letového provozu. 

Služby k technickému zabezpečení letadel 

 Patří sem Hasičská záchranná služba letiště a Řízení letového provozu. 

 Zajištění bezpečnosti letadla, vyloučení poškození letadla, krácení času odbavení 

a zajištění spolehlivosti odbavení jsou základní povinnosti bezpečnostních služeb. 

 Využitím integrované formy spolupráce letištních a mimo letištních záchraných 

a bezpečnostních složek jsou za běžného provozu, tak i v případě mimořádných událostí. 

Jednotlivé složky integrovaného bezpečnostního a záchranného systému letiště se řídí 

příslušnými zákony ČR a organizační složky provozovatele letiště ještě navíc interními 

předpisy (Letištním pohotovostním plánem). [2] 

 Policie ČR, Celní správa ČR, Ostraha bezpečnosti letiště a Záchranná a požární služba 

letiště jsou bezpečnostními složkami na LLJO. 

6.1 Typová činnost složek Integrovaného záchranného systému letiště při 

mimořádných událostech 

 

Integrovaný záchrnanný systém (dále jen „IZS“) je dán zákonem č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. Položení základů je 

datováno k roku 1993. IZS vznikl k potřebě každodenní spolupráce Hasičksého záchranného 

sboru České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky 



(základní složky IZS) a dalších složek (ostatní složky IZS) při přípravě a řešení mimořádných 

událostí (dále jen „MU“). Dále při provádění záchranných a likvidačních prací u vzniklých 

MU. Koordinace záchranných a likvidačních prací je ve třech úrovních: [12] 

Taktická – probíhá na místě zásahu složek IZS prostřednictvím velitele zásahu 

(zpravidla je velitelem příšlušník hasičksého záchranného sboru neurčíli zákon o IZS nebo 

metodický pokyn jinak), který odpovídá za záchranné a likvidační práce. 

Operační – členění je v jednotlivých úrovních operačních středisek základních složek 

IZS, kde operační střediska Hasičksého záchranného sboru České republiky jsou současně 

operačními a informačními středisky IZS. Střediska jsou zřízena v okresech, krajích i na 

Ministerstvu vnitra. Operační střediska zajišťují obsluhu linek tísňového volání. 

Strategická – Představuje přímé zapojení starosty obce s rozšířenou působností, 

hejtmana kraje nebo Miniserstva vnitra do koordinace záchranných a likvidačních prací. 

Velitel zásahu musí požádat o spolupráci nebo je-li MU ohodnocenanejvyšším stupněm 

poplachu podle poplachového plánu IZS. Jejich poradním orgánem je pak krizový štáb 

zřízený podle zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. [4] 

Typovou činností IZS při MU na letišti je zejména letecká nehoda v areálu letiště 

(Letištní pohotovostní plán – Letecká nehoda a incident LO – VN – 055/07), kde největší 

rizika spojené s leteckou dopravou jsou z 80 % během startu nebo při přistávání letadel. 

Nejčastější příčinou je technická závada nebo lidské selhání. U leteckých nehod mimo areál 

letiště se postupuje dle metodického pokynu „Letecká nehoda“ (MV – GŘ HZS ČR, č.j.: PO-

1292-8/IZS-2005). [1] 

Dalšími typovými činnosti IZS při společném zásahu mohou být: Oznámení o uložení 

nebo nálezu výbušného předmětu; nález předmětu s podezřením na přítomnost B – agens; 

Mimořádná událost s velkým počtem raněných a obětí; Uskutečnění a ověřené použití 

radiologické zbraně; Demonstrování úmyslu sebevraždy; Opatření k zajištění veřejného 

pořádku při schromážděních a technopárty; Dopravní nehoda; Záchrana pohřešovaných osob 

– pátrací akce v terénu; Nebezpečná porucha plynulosti provozu na dálnici; Chřipka ptáků 

a Poskytování psychosociální pomoci. 



7 Hromadné veřejné akce na letišti Leoše Janáčka Ostrava 

 Hromadné veřejné akce na LLJO lze považovat pouze Dny NATO konané od roku 

2003 vždy v polovině září pořádané neziskovou organizací Jagello 2000. Doposud byly dva 

ročníky Dny NATO konané v lokalitě výstaviště Černá louka v centru Ostravy. Od roku 2010 

se změnil název na Dny NATO & Dny vzdušných sil AČR Návštěvnost je čím dál větší, kde 

roku 2003 přišlo k nahlédnutí dynamických ukázek na 25.000 návštěvníků a k roku 2012 na 

208.000 návštěvníku. Můžeme tedy říct, že se jedná o největší armádně-letecko-bezpečnostní 

show ve střední Evropě. 

7.1 Statistiky účasti na DNY NATO  

Návštěvnost akce je kvalitním ukazatelem, který má tendenci vzestupnou od 

prvopočátku vzniku akce. Odhadovaný počet návštěvníku můžeme vidět v Tabulce 4. 

V obrázku 5 vidíme vzestupnou tendenci. Celkový počet návštěvníku je dán programem, kde 

jsou dynamické, statiské ukázky a v neposlední řadě záleží také na klimatických podmínkách. 

 

Tabulka 4: Počet návštěvníků a zúčastněné státy. [23] 

Ročník 

Počet 

návštěvníků Prvně zúčastněné státy Datum 

1.* 10.000 ČR, Polsko 26. 10. 2001 

2.* 15.000 Slovensko 13. 9. 2002 

3. 25.000 Velká Británie 13. 9. 2003 

4. 40.000 Severoatlantická aliance 18. 9. 2004 

5. 35.000 - - - - - - - - - 10. 9. 2005 

6. 55.000 USA 16. 9. 2006 

7. 60.000 Německo, Španělsko 15. 9. 2007 

8. 40.000 Francie, Nizozemí, Ukrajina 20. 9. 2008 

9. 135.000 Belgie, Dánsko, Itálie, Rumunsko, Řecko 19. -20. 9. 2009 

10. 185.000 Rakousko, Maďarsko 18. - 19. 2010 

11. 225.000 
Izrael, Lotyšsko, Norsko, Švédsko, 

Turecko 
24. -25. 9. 2011 

12. 208.000 Estonsko, Litva, Slovinsko, Švýcarsko 22. -23. 9.2012 

Legenda: 

* Akce konané na výstavišti Černá louka v centru Ostravy. 

Pozn.: Znak „- - - - “ v tabulce znázorňuje, že nebyl přítomen žádný nový stát. 



 
Obrázek 5: Graf počtu návštěvníků za jednotlivé ročníky akce. [autor] 

Pozn.: Graf nerozlišuje jednodenní a dvoudenní akce. 

Z grafu (obrázek 5) je patrné, že v roce 2008 a 2012 je pokles křivky. Je to z důvodu 

klimatických podmínek, kdy byly nižší teploty doprovázené deštivým počasím. Velký nárůst 

návštěv nastal v roce 2009, kdy DNY NATO byly přesunuty na jinší část letiště a jednak, byl 

program rozšířen na celý víkend. 

7.2 Návštěvní řád Dny NATO  

Káždý návštěvní, který vztoupí do areálu akce se zavazuje, že bude v celém areálu 

akce a po dobu přítomnosti na akci dodržovat „Návštěvní řád akce“ (Příloha 1). Po areálu 

akce jsou k dispozici informační tabule, které disponují základními údaji – návštěvní řád, 

evropské číslo tísňového volání, mapu areálu a jejich sektorů, orientačními barevnými 

a číslenými prvky na vlajkách, atp. (Příloha 2) 
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8 Analýza rizika na vybrané veřejné akci Dny NATO 

 Obecným postupem pro posuzování a snížení rizik je proveden za pomocí analýzi 

rizik. Jde o proces, kde se identifikují jednotlivé nebezpečí, pravděpodobnost jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva chráněného objektu. Následně z toho vyplývají jednotlivá 

rizika a jejich závažnost. Za pomoci analýz, můžeme provádět strategické plánování v oblasti 

prevence nebo represe. Výsledky jednotlivých analýz porovnáváme z hlediska 

akceptovatelnosti, tedy do jaké míry můžeme akceptovat jednotlivá nebezpečí. Hlavním 

předmětem tedy bude provést případovou studii za pomocí vhodných metod (Ishikawův 

diagram, FMEA, SOUVZTAŽNOST, CARVER), kde budou analyzovány bezpečnostní 

rizika v areálu konání akce.  

Nejdříve jsem si zvolil Ishikawův diagram na modelování rizik. Dále jsem si zvolil pro 

analýzu rizika metodu FMEA, která je využívána pro hledání a hodnocení. Třetí metodu jsem 

zvolil metodu Souvztažnosti, pro posuzování celkové rizikové situace v území. Jako poslední 

metodu jsem zvolil metodu CARVER, pro její specifické zaměření na metodický výběr cíle 

útoku na objekty z pohledu pachatele. 

8.1 Popis akce, subjekty a objekty veřejné akce 

Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR (dále jen „akce“) patří k největším 

a nejvýznamějším společenským událostem nejen v ČR, ale i ve střední Evropě vůbec. Jedná 

se o letecko-armádně-bezpečnostního charakter, který má za účel prezentovat síly 

a prostředky bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Hlavní prioritou je představit 

a obeznámit široké veřejnosti, pokud možno co nejširší škálu prostředků, kterými disponuje 

ČR a její spojenci na úseku zajišťování bezpečnosti. Logo společnosti jemožné shlédnout na 

obrázku 6. 

Místem konání této akce je dobrá dislokace ozbrojených a i bezpečnostních složek a 

jejich prostředků na jendom místě. To můžeme vidět v Příloze 3 (situační plán). Jedná se 

o prostory Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde se široká veřejnost může bezplatně seznámit 

s jejich úlohami a činnostmi při statických a dynamických ukázek. Akce se koná v neporvozní 

části, kterou LLJO vyhrazuje. Vyhrazená část spadá pod kontrolu a správu LLJO, kde je 

běžný letový provoz. (Příloha 4). Dále se neprovozní část rozkládá na jednotlivé sektory 

(Příloha 5). 



Nedílnou součásti akce je také „Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN“ 

(dále jen „FLYIN“), která pokrývá sektor v létání sportovní, rekreační a soukromý. Výstava je 

doprovázena odbornou konferencí s workshopem. Bližší informace naleznete na jejich 

webových stránkách www.flyin.cz. 

Subjekty akce jsou uvedeny v tabulce 5. Kde sdružení Jagello 2000 je hlavním 

pořadatelem této akce. Dále se podílí na organizaci: Velitelství společných sil a AČR, 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, LLJO a Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského 

kraje. Průběh celé akce má na starosti organizační štáb. Z pohledu bezpečnosti, 

minimalizování a řešení MU monitoruje a řeší krizový štáb akce. Objekty akce můžeme 

shlédnout níže v tabulce 6. 

Tabulka 5: Jednotlivé subjekty akce.[autor] 

Subjekty akce 

Jagello 2000 

Veliteství společných sil a AČR 

Hasičský záchranný sbor MSK 

Krajské ředitelství policie MSK 

Letistě Leoše Janáčka Ostrava 

Územní středisko záchranné služby MSK 

Organizační štáb 

Krizový štáb 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 6: Soupis jednotlivých obejktů akce.[autor] 

Objekty akce 

Vzletové a přistávací dráhy 

Letistě Leoše Janáčka Ostrava 

VIP sektor 

FLYIN sektor 

Studio rádia DNY NATO 

Parkoviště (VIP, logistika a veřejnost) 

Úschovna kol 

Stánky pořadatelů 

Stánky ostatních účastníků 

Mobilní toalety 

Zóny (chodci, cyklisti a držitele ZTP) 

Vystavované exponáty 

 

 

Obrázek 6: Oficiální logo DNY NATO. [24] 

8.1.1 Rozdělení letiště a zónování akce DNY NATO 

 Letiště Leoše Janáčka Ostrava je rozděleno do tří základních prostor. Do každého 

prostoru jsou vpouštěni vždy oprávnění osoby. 

Veřejný prostor je část letiště, která je dostupná pro veřejnost. Veřejnost chápeme jako 

osoby, které se zdržují na letišti z jakýhkoliv důvodů, anebo jsou to cestující. Veřejný prostor 

se někdý nazývá z anglického slova „Landside“. Oprávnění zamezení vstupu osoby do prostor 



letiště, mohou buť PČR nebo provozovatel letiště. Vjezd a výjezd vozidel je zpravidla bez 

omezení. 

Neveřejný prostor je také část letiště, která není veřejnosti přístupná.  Neveřejný 

prostor se taky někdy nazývá z anglického slova „Air Side“. V těchto prostorách se nacházejí 

pohybové a odbavovací plochy, přilehlý terén, stavby anebo jejich části. Vstup do těchto 

prostor je kontrolován. Jedná se o vyhrazený prostorm který slouží zejména k výkonu činností 

spojených s odbavením letadla, zboží, cestujících a jejich zavazadel, údržbu letadel a pozemní 

obsluhu a dalších nepostradatelných činností provozovatele letiště nebo jeho uživatelů. 

V některých případech bývá z bezpečnostního hlediska prostor rozdělen do tří barevně 

rozlišených zón. Jedná se o barvy červéné (celní prostor, odbavovací a tranzitní prostor), žlutá 

(manipulační plochy a dílenské hangáry) a modrá (vnitřní komunikace, provozní, technické 

a hospodářské objekty letiště). 

Vyhrazený prostor SRA jde o část letiště určená provozovatelem letiště, kde část 

neveřejného prostoru letiště je kontrolovaný přístup osob pro zajištění ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy. Vyhrazený prostor se taky někdy nazývá z anglického slova 

„Security restriced area“. Za běžných podmínek zahrnuje všechny prostory pro odlet cestujích 

mezi letadlem a detekční kontrolou, rampu, sklady zboží, prostory pro úklidové služby (úklid 

zejména interiéru letadla), prostory pro třídění a náklad zavazadel atd. Odletové brány se 

považují za velmi kritické části. Vstup do těchto prostor je pouze s platnými palubními lístky. 

Letový personál se musí prokázat tzv. „osobní identifikační kartou“. Při této kontrole dohlží 

ostraha letiště. 

Zónování akce neboli rozdělení areálu na sektory je patrné v příloze 5., kde se dělí 

jednotlivé sektory z pohledu bezpečnosti, vstupu oprávněných osob a logistiky. Dále se akce 

člení na veřejnou a neveřejnou část oddělené od sebe oplocením. U vstupu do zabezpečných 

sektorů jsou vždy minimálně dva zaměstanci soukromé bezpečnostní agentury (dále jen 

„SBS“) v konkrérním případě u této akce zabezpečuje security agentura ČECHY MEN. Ti 

především kontrolují oprávnění vstupu osob do prostoru a zajišťují bezpečný „chod“ celé 

akce. 

8.2 Identifikace rizika a jejich modelování z procesního hlediska 

Pro identifikaci rizik a jejich modelování z procesního hlediska jsem využil a 

aplikoval metodu Ishikawova diagramu. Tato metoda graficky znázorňuje příčiny a následky 



a jako cíl si klade vyhledat nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Využívá se zde 

také metody brainstormingu (také často nazývané „bouře mozků“). Svým grafickým 

znázorněním se podobá rybí kosti (časté pojmenování této metody nebo také z anglického 

překladu „fishbone“). [3]  

Na obrázku 7 můžeme vidět výsledek metody z pohledu procesního rizika. 

 



Obrázek 7: – Identifikace procesních rizik pomocí Ishikawova diagramu. [autor] 

 

8.3 Identifikace rizika a jejich modelování ze strukturálního hlediska 

Na obrázku 8 je vyzobrazena analýza rybí kosti (viz. kapitola 8.2) z pohledu 

strukturálních rizik. 

 



Obrázek 8: Identifikace strukturálních rizik pomocí Ishikawova diagramu. [autor] 

8.4 Hodnocení rizika na dnech NATO v Ostravě 

Z výsledků, které vyplývají z metody Ishikawova diagramu jsem vybral rizika 

strukturální a procesní a na jednotlivá rizika jsem zvolil analytické metody (FMEA 

a Souvztažnost) a k nim vytvořil Paretův princip (80/20). Dále jsem zvolil metodu určené cílů 

(CARVER) pro stanovení nejrizikovějšího objektu akce (DNY NATO). 

 
8.4.1 Hodnocení metodou FMEA 

Metoda je zkratkou z anglických slov Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). 

Jedná se o analytickou metodu, kde zkoumá selhání a jejich dopady. Postup metody je 

založen na rozboru způsobu selhání a jejich důsledků, ktrerý umožňuje hledání dopadů 

a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání zařízení. Tato metoda 

slouží především ke kontrole jednotlivých prvků projektovaného návrhu a jeho provozu. 

U této metody se předpokládá kvantitativní přístup při řešení. Její využití je především pro 

vážná rizika. [3] 

Tato metoda pomáhá identifikovat všechny možné způsoby vad různých částí systému 

a důsledky, které tyto vady mohou znamenat pro systém. Nadále objasňuje mechanismy vad 

a způsoby jak zabránit jednotlivým vadám popř. eliminovat na nejnižší možné riziko jejich 

dopad na systém.  

Stanovuje se rizikové číslo R, které udává výslednou rizikovost každé jednotlivé vady. 

Výpočet se provádí dle vzorce (1). 

R = P × N × H     (1) 

 R – rizikové číslo 

 P – pravděpodobnost vzniku vady 

N – závažnost následků vady 

 H – odhalitelnost vady 



Nadále se vypočítá kumulativní četnost - R(%) pro určení závažnosti rizik. Vychází se 

z Paretova principu, který stanovuje, že ze všech možných vad je potřeba odstranit aspoň 80% 

z nich, aby bylo dosaženo bezpečného (požadovaného) stavu. 

K Výpočtu kumulativní četnosti nám poslouží vzorce (2) a (3). 

      (2) 

 Ni -kumulativní četnost daného parametru 

 n1 – ni - hodnoty daného parametru 

                    (3) 

 Fi - relativní kumulativní četnost daného parametr 

 Ni - kumulativní četnost daného parametru 

 N – kumulativní četnost všech hodnot daného parametru 

Hodnoty pravděpodobnosti vzniku vady, závažnost následků vady a odhalitelnosti 

vady jsou stanovovány zvlášť pro každou jednotlivou vadu. Vychází se především z tabulky, 

která je v příloze 5. 

Provedení analýzy 

Z počátku byly do tabulkové podoby sestaveny jednotlivé hrozby (rizika) z procesního 

a strukturálního hlediska na veřejné akci DNY NATO a Dny vzdušných sil AČR z pohledu 

bezpečnosti akce. Následně byly přiřazeny hodnoty a proveden výpočet s následným 

grafickým znázorněním. 

V tabulce 7 můžeme vidět rizika z procesního hlediska. 

 

 

 



Tabulka 7: Výčet rizik z procesního hlediska. [autor] 

Č. Identifikace rizik - procesní P N H R R(%) 

1 NVS 4 5 4 80 18,7 

2 Chybné vyhodnocení rizikové situace 4 4 3 48 30,0 

3 Selhání lidského faktoru 3 3 5 45 40,5 

4 Davová psychóza 5 4 2 40 49,9 

5 Použití biologické látky 2 5 4 40 59,3 

6 Porušení vnitřních předpisů 3 3 4 36 67,7 

7 použití chemické látky 2 4 4 32 75,2 

8 Sabotáž 2 3 5 30 82,2 

9 Demonstrace lidí 2 3 3 18 86,4 

10 Požár - úmyslné založení 2 3 2 12 89,2 

11 Špatná činnost SBS 2 2 3 12 92,0 

12 Neoprávněné použití kyseliny (lidi, technika) 1 4 3 12 94,8 

13 Sraz skupin (neonacisti, extrémisti,...) 2 3 2 12 97,7 

14 Krádež - zařízení / vybavení 2 1 3 6 99,1 

15 Stávka letištního personálu LLJO 2 1 2 4 100,0 

Vyhodnocení tabulky: Za vysoké riziko lze považovat riziko č. 1. Dále jako mírná rizika 

jsou rizika č. 2 až č. 13 a akceptovanlné riziko rizika 14 a 15. Nepřijatelné a bezvýznamné 

riziko není. 

Grafickým výstupem této metody je graf na obrázku 9, který zobrazuje Paretovu 

analýzu pro rizika z procesního hlediska s Lorenzovou křivku. Platí zde Paretův princip, který 

nám udává, že až 80 % důsledků pochází 20 % příčin. V grafu je tento princip červeně 

zvýrazněn. 



 

Obrázek 9: Graf míry procesního rizika.[autor] 

Vyhodnocení grafu: Z grafu je patrné, že 80 % ze všech druhů procesních rizik tvoří rizika 1 

až 8. Ty je nutno řešit v otázce bezpečnosti. Rizika 9 až 15 jsou zanedbatelné pro řešení 

bezpečnosti akce. 

Níže je obdoba tabulky s procesními riziky, kde jsou použita rizika strukturální 

znázorněné v tabulce 8. Následně jsou hodnoty aplikovány do grafu Paretova principu 

s Lorenzovou křivkou. 
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Tabulka 8: Výčet rizik ze strukturálního hlediska. [autor] 

Č. Identifikace rizik - strukturální P N H R R(%) 

1 Výbuch propan-butanové láhve 3 4 5 60 18,0 

2 Letecká nehoda 2 5 5 50 32,9 

3 Úmyslné poškození vystavovaného letadla 3 3 4 36 43,7 

4 Vnesení zbraně 3 3 4 36 54,5 

5 Selhání dopravní infrastruktury 3 3 3 27 62,6 

6 Živelná pohroma 1 5 5 25 70,1 

7 Narušení chodu akce 2 3 3 18 75,4 

8 Mech. poškození zabezp. zařízení 2 2 3 12 79,0 

9 Selhání komunikace organizátorů 2 2 3 12 82,6 

10 Zablokování komunikace - průjezd 2 2 3 12 86,2 

11 Rušička radiového signálu 1 3 3 9 88,9 

12 Narušení veřejného pořádku akce 2 2 2 8 91,3 

13 Zapálení automobilu nebo techniky 2 2 2 8 93,7 

14 Požár - v důsledku selhání techniky 1 3 2 6 95,5 

15 Klimatické podmínky 2 3 1 6 97,3 

16 Výpadek el. energie 1 2 2 5 98,8 

17 Neoprávněné vniknutí osob 1 2 2 4 100,0 

Vyhodnocení tabulky: Z pohledu vysokého rizika vyšlo riziko č. 1. Dále jako mírná rizika 

vyšly rizika č. 2 až č. 10. Akceptovatelná rizika jsou rizika č. 11 až č. 17. Nepřijatelné a 

bezvýznamné riziko není. 

Výsledné hodnoty jsou aplikovány do obrázku 10 s Paretovým principem 

a Lorenzovou křivkou. Paretův princip (80/20) je zvýrazněn červenou barvou. 

 



 

Obrázek 10: Graf míry strukturálního rizika. [autor] 

Vyhodnocení grafu: Z grafu je patrné, že 80 % ze všech druhů strukturálních rizik tvoří 

rizika 1 až 9. Ty je nutno řešit v otázce bezpečnosti. Rizika 10 až 17 jsou zanedbatelné pro 

řešení bezpečnosti akce. 

Pro druhy rizik, které vyšly v metodě FMEA, jako důležité v otázce bezpečnosti se 

jejich minimalizací budu zabývat v další kapitole. 

 

8.4.2 Hodnocení metodou souvztažnosti 

Tato metoda slouží k posuzování synenergických účinků bezpečnostních rizik. 

Popisuje také vznik možného „domino efektu“, zobrazuje provázanost vykytujících se rizik. 

Z počátku metody se sbírají a vyhodnocují data (tj. výskyt možných rizik), k tomuto účelu 

byla aplikována data z kvalitativní metody FMEA. Poté se vyhledávají vazby mezi 

jednotlivými riziky, tento údaj se graficky zpracuje níže v uvedené tabulce. Tabulka disponuje 

s 17. a 15. nejvýznamnějšch identifikovaných rizik. Jestliže se uvedená rizika mohou 

vzájemně ovlivnit, ohodnotí se koecifientem „1“ v opačném případě je koecifient s hodnotou 

„0“. Grafický výstup a vyhodnocení rizik (procesní a strukturální) jsou uvedeny v příloze 7. 

Pro každé grafické znázornění (procesního a strukturálního hlediska) musíme 

vypočítat jednotlivé koecifienty Kar a Krb za pomocí vzorce (4) a (5). Vypočtené hodnoty jsou 

v příloze 8. Stanovíme v tabulce největší a nejmenší hodnoty koeficientů (u procesního 

hlediska: Karmin = 0; Karmax = 93,8; Krbmin = 6,3; Krbmax = 87,5 a u strukturálního hlediska: 
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Karmin = 14,3; Karmax = 92,9; Krbmin = 35,7; Krbmax = 92,9). Dále vypočítáme osy (O1 a O2), 

které jsou uvedeny ve vzorci (6) a (7), kde u procesního hlediska  O1 vyšla hodnota 25 % 

a u O2 nám vyšla hodnota 35 %. U strukturálního hlediska O1 vyšla hodnota 37,1 % a u O2 

nám vyšla hodnota 54,2 %. 

Kar = [ΣKar/(x-1)] ×100 [-]     (4) 

Kpr = [ΣKrb/(x-1)] ×100 [-]     (5) 

kde: 

 x = celkový počet hodnocených rizik. 

O1= 100 - [(Karmax - Karmin) / 100 ] × s [%]    (6)  

O2= 100 - [(Krbmax - Krbmin) / 100 ] × s [%]    (7) 

kde: 

s – spolehlivost sytému je stanovena na 80 %. 

Z vypočítaných hodnot vyneseme body a osy do grafu procesních rizik na obrázku 11 

a strukturální rizika na obrázku 12. Jednotlivé oblasti a jejich závažnosti jsou uvedeny 

v tabulce 9, které jsou společné pro strukturální a procesní rizika. 

 

Obrázek 11: Grafické zpracování analýzy souvztažnosti – procesní rizika. [autor] 

 



 

Obrázek 12: Grafické zpracování analýzy souvztažnosti – strukturální rizika. [autor] 

Tabulka 9: Rizika plynoucí z jednotlivých obastí grafu. [autor] 

Oblast rizik Riziko 

I. Oblast Primárně nebezpečná rizika 

II. Oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast 
Žádná primárně nebezpečná 

rizika 

IV. Oblast Relativně nebezpečná rizika 

Vyhodnocení grafů: Z výsledku uvedené v grafu (obrázek 11) nám vyplývá, že pro „I. 

Oblast“ jsou primárně nebezpečná rizika: Chybné vyhodnocení krizové situace (2), Davová 

psychóza (4), Porušení vnitřních předpisů (6), Demonstrace lidí (9), Požár – úmyslné založení 

(10), Špatná činnost SBS (11) a Stávka letištního personálu LLJO (15). A pro „II. Oblast“ 

jsou sekundárně nebezpečná rizika: NVS (1), použití biologické látky (5), Použití chemické 

látky (7), Sabotáž (8) a Neoprávněné použití kyseliny (lidi, technika) (12). U „III. Oblasti“ 

nepředstavují žádná primární nebezpečná rizika žádná rizika. V poslední „IV. Oblasti“ jsou 

relativně nebezpečná rizika: Selhání lidského faktoru (3), Sraz skupin (neonacisti, 

exktrémisti,…) (13) a Krádež – zařízeí/vybavení (14). 

Výsledek grafu (obrázek 12) nám znázorňuje, že pro „I. Oblast“ jsou primárně 

nebezpečná rizika:Výbuch propan-butanové láhve (1), letecká nehoda (2), Narušení chodu 

akce (7), Mech.poškození zabezp.zařízení (8), Selhání komunikace organizátorů (9), Narušení 

veřejného pořádku akce (12), zapálení automobilu nebo techniky (13) a neoprávněné vniknutí 

osob (17). A pro „II. Oblast“ jsou sekundárně nebezpečná rizika: Živelná pohroma (6), Požár 

– v důsledku selhání techniky (14) a Klimatické podmínky (15). U „III. Oblasti“ nepředstavují 



žádná primární nebezpečná rizika pouze Rušička radiového signálu (11). V poslední „IV. 

Oblasti“ jsou relativně nebezpečná rizika: Úmyslné poškození vystavovaného letadla (3), 

Vnesení zbraně (4), Selhání dopravní infrastruktury (5), Zablokování komunikace (10) a 

Výpadek el. energie (16). 

Navrhovaná inovativní opatření pro minimalizaci těchto rizik, budou rozebrány v další 

kapitole. 

8.4.3 Hodnocení metodou CARVER 

Pod akronymem CARVER se skrývají anglická slova – Criticality, Accessibility, 

Recognizability, Vulnerability, Effect on the overall mission a Returtn on effort. Metoda je 

také často nazývaná „Metoda určení cílů“.  

Metoda byla vyvinuta v 60. letech minulého století ve válce ve Vietnamu, kdy 

speciální síly americké armády (Elitní jednotky SEALS) potřebovaly vhodnou metodu pro 

určení cíle, respektive co je pro danou misi opravdu významné a kterým směrem orientovat 

své síly v pořadí a to použít na stupnici významnosti. Mírně modifikovanou metodu lze 

aplikovat v různých oblastech k idetifikaci významných prvků na stupnici a účinnému 

rozdělení sil a prostředků. 

Princip metody spočívá, že se vyhodnotí každý uvažovaný cíl v šesti kritériích. Mezi 

použitými kritérii jsou kritičnost (Criticality), přístupnost (Accessibility), obnovitelnost 

(Recognizability), zranitelnost (Vulnerability), vliv na obyvatelstvo (Effect on the overall 

mission) a rozpoznatelnost (Returtn on effort). Každé zmiňované kritérium má pět stupňů, 

kde rozsah stupnice může být v intervalu 1 – 5 nebo 1 – 10. [20] [21] 

Kritičnost znamená jak je moc důležité dosažení tohoto cíle. Pokud dosáhneme 

zmiňovaný cíl, jak nám to pomůže? Jedná se o první úvahu při výběru cíle. Závisí také na 

několika faktorech; Čas – s jakou rychlostí bude mít dopad útoku na cíl vliv na systém? 

Kvalita – kolik procent bude omezeno poškozením cíle v systému? Náhrada – je nějaká reálná 

náhrada za poškozený cíl? Relativita – jaké je kvantum cílů a jejich pozice v systému? 

Přístupnost pojednává o „lehkosti“ s jakou může být cíle dosaženo. Cíl je 

akceptovatelný, jestliže je dosažitelný s dostatečným množstvím sil a vybavením. Základem 



jsou čtyři kroky nezbytné pro přístupnost, jsou to: přesun k objektu, proniknutí do prostoru 

s přemětem zájmu, získání samotného předmětu zájmu a samotný únik. 

Obnovitelnost značí potřebný čas, který je potřebný k nahrazení, opravě nebo 

překonání zničeného nebo poškozeného cíle. Obnovitelnost je závislá na dostupnosti zdrojů 

a jejich náhradních dílů. 

Zranitelnost je spojená s mírou úspěšnosti útoku na cíl při použití dostupných 

prostředků a odborných znalostí. Určuje se zranitelnost cílů a srovnává se s mírou možných 

následků se schopností útočníka cíl zničit nebo narušit. Zranitelnost je závislá především na 

její povaze konstrukce cíle, požadované výši škod a dostupných prostředků (tj. lidská síla, 

odborné znalosti, zbraně, motivace, psychika, výbušniny a jiné vybavení). 

Vliv útoku na obyvatelstvo je dán parametrem možných vojenských, ekonomických, 

politických, sociologických a psychologických dopadů na cíle i mimo ně. Je to úzké spojení 

s parametrem kritičnosti cíle. Dopady na obyvatlestvo mohou být ve formě spuštění 

protiopatření, nezaměstanosti, vedlejší škody či násilí proti civilnímu obyvatelstvu. 

Rozpoznatelnost je stanovena parametrem, kterým lze cíl rozeznat od jiných subjektů 

za různých podmínek. K faktorům, které ovlivňují rozpoznatelnost, patří zejména velikost 

a složitost cíle, existence rozlišovacích znaků cíle, technické znalosti a řádný výcvik útočníků. 

Po vyhodnocení všech kritérií v tabulce se jednotlivé hodnoty v řadě sečtou. Výsledný 

součet hodnot nám udává míru hodnoty každého stanoveného cíle. 

Metoda CARVER je původně pro použití americké armády s jinými potřebami hodnot 

objektů aktiv, a tedy pro mé použití musela být mírně poupravena. K hodnocení se používá 

všech šest kritérií. Pozměněny jsou pouze stupně jednotlivých kritérií (Tabulka 10). 

 

 

 

 



Tabulka 10: Přiřazení hodnot kritériím metody CARVER. [autor] 

Přiřazení hodnot kritériím metody CARVER 

1) Kitičnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 stánky - ostatní, toalety, parkoviště, vstupy, úschovny 

Nízká 2 
stánky pořadatelů, ostatních účastníků, jejich vybavení, 

nepovolaný vstup osob, parkoviště VIP a Logistiky 

Střední 3 technika, ukázky (dynamické, statické) 

Vysoká 4 vystavované exponáty, Letiště Leoše Janáška Ostrava, VIP sektor 

Velmi vysoká 5 pád letadla, společnesky významná osoba jako rukojmí, terorismus 

2) Přístupnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 komplikovaný násilím 

Nízká 2 komplikovaný lstí 

Střední 3 jednoduchý násilím 

Vysoká 4 jednoduchý, chráněno lstí 

Velmi vysoká 5 nechráněno 

3) Obnovitelnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 pár minut 

Nízká 2 do 1 hodiny 

Střední 3 do 12 hodin 

Vysoká 4 do 24 hodin 

Velmi vysoká 5 více jak 24 h 

4) Zranitelnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Maximální úsilí a nepatrné následky 

Nízká 2 Vysoké úsilí a nízké následky 

Střední 3 Střední úsilí a vysoké následky 

Vysoká 4 Minimální úsilí a vysoké následky 

Velmi vysoká 5 Žádné úsilí a neobnovitelný následek 

5) Vliv na 

obyvatelstvo 
Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Neregistrováno 

Nízká 2 Nezájem, pohodlnost, apatický 

Střední 3 Obava, úzkost, pochybnost, mírný pozitvní účinek 

Vysoká 4 Strach, respekt, pozitvní účinek 

Velmi vysoká 5 Panika, velmi významný pozitvní účinek 

6) Rozpoznatelnost Klasifikace Kritéria 



Velmi nízká 1 
Minimální kvantum zjištěných údajů při maximálně vynaloženém 

úsilí 

Nízká 2 Malé kvantum zjištěných údajů při vysoce vynaloženém úsilí 

Střední 3 
Přiměřené kvantum zjištěných údajů při přiměřeně vynaloženém 

úsilí 

Vysoká 4 Velké kvantum zjištěných údajů při nízkém vynaloženém úsilí 

Velmi vysoká 5 Maximální kvantum zjištěných údajů při žádném nasazení 

Při zpracování metody CARVER byly vyhodnoceny cíle, které mohou narušit průběh 

akce. Jako nejzávaznější cíl vyšel útok na LLJO. Jako druhý v pořadí je cíl VIP sektor a na 

třetím místě se umístily Vystavované exponáty – ostatní. Další umístění je v tabulce 11. 

Tabulka 11: Stanovení hodnot objektů aktiv metodou CARVER. [autor] 

Pořadové 

číslo 
Cíl C A R V E R Celková hodnota cíle 

1 Letiště Leoše Janáčka Ostrava 4 1 5 4 5 4 23 

2 VIP sektor 4 2 5 3 4 4 22 

3 Vystavované exponáty - ostatní 4 3 5 3 3 3 21 

4 Vystavované exponáty - letadla 4 2 5 4 3 3 21 

5 Dynamické ukázky 3 3 4 3 4 3 20 

6 Statické ukázky 3 3 4 3 4 3 20 

7 Sektor pro FLYIN 3 3 4 3 3 3 19 

8 Studio rádia DNY NATO 3 4 3 4 2 3 19 

9 Stánky pořadatelů 2 2 3 4 3 4 18 

10 Stánky ostatních účastníků 2 2 3 3 3 3 16 

11 Parkoviště - veřejnost 1 5 2 3 3 2 16 

12 Parkoviště - logistika 2 4 2 3 3 2 16 

13 Parkoviště - VIP 2 4 2 3 3 2 16 

14 Zóna pro chodce a cyklisty 1 5 2 5 2 1 16 

15 Zóna pro držitele ZTP 1 4 2 4 2 2 15 

16 Stánky s občestvením 1 4 2 3 2 2 14 

17 Stánky s propagačními materiály 1 5 2 3 1 2 14 

18 Vstupní prostory 1 4 1 3 3 2 14 

19 Bezplatná úschovna kol 1 4 2 4 2 1 14 

 



Vyhodnocení tabulky: Z výsledků metody CARVER mi vyšel za nejlepší cíl (z pohledu 

pachatele) Letiště Leoše Janáčka, jako druhé v pořadí je VIP sektor atd.  

Po zhodnocení jednotlivých cílu (dále jen „rizik“) metodou CARVER, se nadále 

provede graf Paretovy analýzy a za pomocí Lorenzovy křivky (pravidlo 80/20) a stanovím, 

která rizika jsou nejkritičtější (obrázek 13). Těmto nejkritištěším rizikům vytvořím inovativní 

návrh na zabezpečení v další kapitole. 

 

Obrázek 13: Graf Paretovy analýzy s Lorenzovou křivkou. [autor] 

Vyhodnocení grafu: Z grafu vyplývá, že nejkritičtější cíle (rizika) jsou cíle 1 až 15. Ostatní 

zbylé cíle (16 až 19) jsou akceptovatelné. 

Za nejčastější typy útoků můžeme považovat na jednotlivé objekty: 1 - Útok 

prostřednictvím NVS; 2 – útok prostřednctvím střelné zbraně; 3 – útok prostřednictvím tupým 

předmětem; 4 – útok prostřednictvím fyzické síly; 5 – útok prostřednictvím chemické nebo 

biologické látky; 6 - útok prostřednictvím dopravním prostředkem. V příloze 12, dle metody 

párového srovnávání, jsem provedl porovnání povahových skupin ohrožení pro stanovení 

pořadí nebezpečnosti. Jako nejzávaznější je útok prostřednictvím NVS, druhé je útok 

prostřednictvím chemické nebo biologické látky, třetí je útok prostřednctvím střelné zbraně, 

čtvrtý je útok prostřednictvím dopravním prostředkem; pátý je útok prostřednictvím tupým 

předmětem a posledním šestým je útok prostřednictvím fyzické síly. 
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9 Návrh opatření proti nejzávaznějším rizikům 

V této kapitole rozeberu zjištěná nejzávaznější rizika, která vyšla u jednotlivých 

analýz a navrhnu jejich inovativní řešení k minimalizaci vzniklých rizik. 

V tabulce 12 je patrný výčet nejčastějších procesních a strukturálních rizik 

z jednotlivých analýz. 

Tabulka 12: Výčet nejzávaznějších rizik vyplývající z analýz. [autor] 

Analýza 
Vybraná rizika 

procesní strukturální 

FMEA - nežádoucí rizika 1 1 

FMEA - Lorenzova křivka 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Souvztažnost 2,4,6,9,10,11,15 1,2,7,8,9,12,13,17 

Legenda: 

Barevné označení  Červeně – rizika společná dvou analýz (FMEA – Lorenzova křivka 

a Souvztažnost) 

Fialově – rizika, která jsou společná pro všechny tři analýzy (FMEA –

nežádoucí riziko, FMEA – Lorenzova křivka a Souvztažnost) 

Zeleně – rizika, která jsou společná pro dvě analýzy (FMEA – 

nežádoucí riziko a FMEA – Lorenzova křivka) 

U metody FMEA vyšlo, jako nežádoucí riziko, NVS u procesních a výbuch propan-

butanové láhve u strukturálních rizik. U metody FMEA se využívá také Paretův princip 

doprovázený Lorenzovou křivkou a tam vyšly rizika (1 až 8): NVS, Chybné vyhodnocení 

rizikové situace, Selhání lidského faktoru, Davová psychóza, Použití biologické látky, 

Porušení vnitřních předpisů, Použití chemické látky a Sabotáž u procesních rizik. Strukturální 

rizika vyšly (1 až 9): Výbuch propan-butanové láhve, Letecká nehoda, Úmyslné poškození 

vystavovaného letadla, Vnesení zbraně, Selhání dopravní infrastruktury, Živelná pohroma, 

Narušení chodu akce, Narušení chodu akce, Selhání komunikace organizátorů. V metodě 

Souvztažnosti vycházela následující rizika u procesních rizik (2,4,6,9,10,11,15): Chybné 

vyhodnocení rizikové situace, Davová psychóza, Porušení vnitřních předpisů, Demonstrace 

lidí, Požár - úmyslné založení, Špatná činnost SBS, Stávka letištního personálu LLJO 



a strukturální rizika (1,2,7,8,9,12,13,17): Výbuch propan-butanové láhve, Letecká nehoda, 

Narušení chodu akce, Mechanické poškození zabezp. zařízení, Narušení veřejného pořádku 

akce, Zapálení automobilu nebo techniky a Neoprávněné vniknutí osob. 

Jako společná rizika analýz u procesních rizik vyšly: NVS (1), chybné vyhodnocení 

rizikové situace (2), davová psychóza (4) a porušení vnitřních předpisů (6). Dále 

u strukturálních rizik: výbuch propan-butanu (1), letecká nehoda (2), narušení chodu akce (7), 

mechanické poškození zabezpečovacích zařízení (8) a selhání komunikace orgánizátorů (9). 

Návrh inovativních bezpečnostních variant na procesní rizika: NVS (1), chybné 

vyhodnocení rizikové situace (2), davová psychóza (4), porušení vnitřních předpisů (6) 

a návrh inovativních bezpečnostních variant na strukturální rizika: výbuch propan-butanu (1), 

letecká nehoda (2), narušení chodu akce (7), mechanické poškození zabezpečovacích zařízení 

(8) a selhání komunikace orgánizátorů (9) jsou níže popsány. 

Varianta A - procesní rizika  

Pro vybrané rizika jsou navržena tyhle inovativní bezpečnostní opatření: 

- Odborné školení zaměstanců na případná MU na akci (min. 15 osob). 

- Vyškolený pracovník v rizikových situacích – práce s davem (1 osoba). 

- Sankce za porušení interních předpisů v podobě srážky ze mzdy. 

- Metodika při MU v součinnosti SBS, bezpečnostních sborů a AČR.  

Varianta A - strukturální rizika  

- Vyvěšení značek na stánky i objekty o (ne)přítomnosti propan-butanové láhve.(200 

ks). 

- V režimové ochraně SBS provádět častější obhlídky objektů (vnitřní a vnější). 

- Jmenný telefonní seznam s příslušnými čísly na jednotlivá stanoviště (mezi 

zaměstnanci – 150 ks). 

- Zvýšený počet zaměstnanců bezpečnostních sborů na jednotlivé dny akce. 

Varianta B - procesní rizika  

- Vyškolená část zaměstnanců na případná MU (10 osob). 

- Písemné smlouvy na postupu při MU – SBS, bezpečnostní sbory a AČR. 



- Vyškolení pracovníci při rizikových situací – usměrnění davu nebo jednotlivce.(min. 3 

osoby). 

- Sankce za porušení vnitřních předpisů v podobě bodového hodnocení (za určité 

porušení dostane zaměstanec body. Za určitý naschromážděný počet bodů 

rekvalifikační kurzy na vlastní náklady. V případě neudělání – výpověď). 

Varianta B - strukturální rizika  

- Kontrola jednotlivých objektů (stánků) příslušníky HZS na přítomnost a zabezpečení 

propan-butanové láhve. 

- Důkladnější kontroly před odletem letadla. 

- Zvýšení počtu zaměstnanců SBS. 

- Posílení mobilních stanic operátorů v okruhu 10 km se středem na Letišti Leoše 

Janáčka - „navýšení priorit“ dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 

Varianta C - procesní rizika  

- Vytvoření skupiny osob, kteří jsou vyškolení na určitá patologická chování lidí při 

MU ( 3 osoby). 

- Sankce za porušení vnitřních předpisů prostřednictvím zpoplatnění konzumace jídla 

a pítí na akci v zóně pro pořadatele. 

- Smluvní dohody SBS, bezpečnosntích sborů a AČR při řešení MU. 

Varianta C - strukturální rizika  

- Vyvěšená značka o (ne)přítomnosti propan-butanové láhve a kontrola příslušníků 

HZS. 

- Jmenný telefonní seznam na jednotlivé zaměstnance v každém objektu – pouze 

organizátoři a zbylým účastníkům (stánkaři aj.) dát jedno telefoní číslo v případě 

výskytu MU. 

- Režimová opatření v činnost SBS (obchůzková činnost, kontrolní činnost, 

informování návštěvníků, kontorla podezřelých osob). 

- Posílení mobilních stanic operátorů v okruhu 10 km se středem na Letišti Leoše 

Janáčka - „navýšení priorit“ dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 



Dále jsem zvolil metodu CARVER pro hodnocení cílů z pohledu pachatele. Kde jsem 

vybral první 4. jako nejrizikovější objekty a ty jsou Letiště Leoše Janáčka, VIP sektor, 

vystavované exponáty – ostatní a vystavované exponáty – letadla. 

Pro jejich inovativní zabezpečení jsem vybral následující možnosti, jak miminalizovat 

případný útok proti nim: 

- Ve všech objektech zvýšený počet zaměstnanců na dny konání akce. 

- Důslednější kontrola u vstupu do jmenovaných objektů. 

- Identifikační čipy na ruku (jak barevný pásek, tak i za použití RFID technologie). 

- Monitoring průmyslovou kamerou u vstupů do jednotlicých objektů s příslušným 

označením u vstupu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju ve 

znění dalších změn a doplnění. 

- Zvětšení obvodu oplocení u jednotlivých exponátů. 

- U každého exponátu – letadla min. 3 osoby. 

- U ostatních exponátů minimálně 1 osoba. 

- Použití skrytých agentů v civilním oblečení. 

9.1 Ekonomické zhodnocení variant 

Ekonomické náklady všech variant A, B i C pro procesní a strukturální rizika jsou 

v příloze 9, 10 a 11. V jednotlivých tabulkách nejsou zahrnuty ceny za osoby u kontrol vstupu 

či osoby, které mají na starosti hlídaní exponátů nebo osoby skrytých agentů. Vše je 

v působnosti SBS s dopomocí AČR. Dále nejsou zahrnuty ceny za navýšení počtu 

zaměstnanců v bezpečnostních sborech. V Tabulce 13 jsou uvedeny ceny za jednotlivé 

varianty. 

Tabulka 13 Ekonomické zhodnocení všech variant návrhů 

Ekonomické zhodnocení variant 

Varianta Riziko Cena v Kč 

A procesní 140 000 

A strukturální 27 500 

B procesní 57 000 

B strukturální 60 000 

C procesní 40 000 

C strukturální 80 000 

CARVER xxxx 116 000 

Pozn.: Značení „xxxx“ v tabulce znamená, že riziko se nedělí na strukturální a procesní.  



9.2 Stanovení kritérií a posouzení variant návrhů 

Posouzení variant provedu metodou rozhodovací matice, kde zvolím nejúčinější 

variantu pro inovativní opatřeni na vysledná rizika z analýz. 

Stanovení kritérií k posouzení 

 Základem metody rozhodovací matice je stanovení vhodných kritérií, dle kterých jsou 

jednotlivé varianty posouzeny. K vyjádření shody posuzovaných variant se stanovenými 

jednotlivými kritérii je použito číslených hodnot od 1 do 5. Hodnota 5 vyjadřuje největší 

shodu a naopak hodnota 1 vyjadřuje nejmenší shodu, jak je patrné z tabulky 13 pro procesní 

a strukturální rizika. 

Kritéria posouzení: 

 K1 náročnost na realizaci 

 K2 nejvíce bezpečné pro lidi 

 K3 nejvíce bezpečné na aktiva 

 K4 náročnost na vyšší počet zaměstnanců 

 K5 náročnost na kvalifikaci 

 K6 náročnost na finance 

Pusouzení variant 

Je provedeno na základě stanovených kritérií a jim přiřazených vah určující jejich význam. 

Tabulka 14: Posouzení variant na základě kritérií – procesní a strukturální rizika. 

[autor] 

Procesní rizika 
 

Strukturální rizika 

Kritérium 
Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C  
Kritérium 

Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

K1 5 4 3 
 

K1 3 3 4 

K2 4 3 2 
 

K2 3 4 5 

K3 3 4 2 
 

K3 2 4 5 

K4 3 3 2 
 

K4 3 3 3 

K5 4 3 3 
 

K5 2 3 4 

K6 5 3 2 
 

K6 2 3 3 

Součet 24 20 14 
 

Součet 15 20 24 

Pořadí 1 2 3 
 

Pořadí 3 2 1 



Z výsledků vyplývající z tabulky 13 dle jednotlivých posuzovacích kritérií je 

nejvhodnější inovativní varianta pro procesní rizika varianta A a pro strukturální rizika 

varinata C. Následně jsou jednotlivých kritériím přiřazeny váhy určující jejích význam, a to 

v rozmezí hodnot 1 až 5. Hodnota 5 je váhou největší a naopak hodnota 1 je váhou nejmenší. 

V dalším kroku násobíme každou hodnotu kritéria pro každou variantu návrhu uvedenou 

v tabulce 13 s hodnotami znázorňující váhu pro dané kritérium, které znázorňuje tabulka 14 

pro procesní a strukturální rizika. 

Tabulka 15: Posouzení variant návrhu dle vah kritérií – procesní a strukturální rizika. 

[autor] 

Procesní rizika 
 

Strukturální rizika 

Kritérium Váha 
Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C  
Kritérium Váha 

Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

K1 3 15 12 9 
 

K1 3 9 9 12 

K2 5 20 15 10 
 

K2 5 15 20 25 

K3 4 12 16 8 
 

K3 4 8 16 20 

K4 4 12 12 8 
 

K4 4 12 12 12 

K5 3 12 9 9 
 

K5 3 6 9 12 

K6 4 20 12 8 
 

K6 4 8 12 12 

Součet 
 

91 76 52 
 

Součet 
 

58 78 93 

Pořadí 
 

1 2 3 
 

Pořadí 
 

3 2 1 

 

Z tabulky 14 je patrné, že největší hodnotu v souvislosti s vahami kritérií dosála 

varianta A u procesních rizik a varianta C u strukturálních rizik. Tyto dvě varianty jsou 

vhodné pro inovativní opatření na strukturální a procesní riziko. Varianta A u procesních rizik 

je z hlediska náročnosti na vyšší počet zaměstnanců, zabezpečení aktiv, náročnosti na 

kvalifikaci a náročnosti na finance nákladnější, ale do náročnosti na realizaci a nejvíce 

bezpečné pro lidi je nejvýhodnější. Varianta C u procesních rizik je z hlediska náročnosti na 

realizaci, náročnosti na vyšší počet zaměstnanců, náročnosti na kvalifikaci a na náročnost na 

finace nákladnější, ale nejvíce bezpečné pro lidi a nejvíce bezpečné pro aktiva je 

nejvhodnější. 

 

 

 

 

 

 



10 Závěr 

Hlavním úkolem mé diplomové práce bylo zjistit rizika na veřejné akci DNY NATO 

na Letišti Leoše Janáčka Ostrava a navrhnout inovativní opatření. 

V úvodní části mé práce jsem se zabýval právními předpisy, které řeší mojí 

problematiku ochrany osob v rámci zemí Evropské Unie, podmínky pro pořádání leteckch 

veřených vystoupení, stanovení základních bezpečnostních postupů při veřejném vystoupení 

letadel dvou a více národů. Dále statistiku protiprávních činů na Letišti Leoše Janáčka 

a výklad pojmů.  

Pro účely stanovení identifikace a kvalifikace bezpečnostních rizik jsem si vybral 

veřejnou akci DNY NATO. Provedl jsem její popis, kde jsem uvedl počet návštěvníků 

a zobrazil v příloze rozdělení akce na jednotlivé sektory. Na tyto bezpečnsotní rizika jsem 

provedl analýzu rizik. Aplikoval jsem semikvantitativní metody hodnecení rizik v podobě 

identifikace rizik z procesního a strukturálního hlediska za pomocí Ishikawova diagramu. 

Prostřednictvím analýzy FMEA a následnou vizualizací Lorenzovy křivky s aplikací Paretova 

principu (80/20) a metodou souvztažnosti jsou kvantifikovány procesní a strukturální rizika. 

Aplikoval jsem i metodu určení cílů (CARVER) na jednotlivé objekty akce. 

Z inovativních opatření jsem navrhl tři varianty pro každé riziko (procesní 

a strukturální), které jsou uvedené v příslušné kapitole, kde jsou i ekonomické náročnosti na 

jednotlivé varianty. Inovativní bezpečnostní opatření i ekonomickou náročnost jsem také 

aplikoval na metodu CARVER. Pro zjištění míry intereakce jednotlivých metod jsou 

porovnávány na základě vybraných kritérií a poté je zpracováno jejich posouzení na základě 

rozhodovací matice. 
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12 Seznam použitých zkratek 

AČR – Armáda České republiky 

CARVER – Criticality, Accessibility, Recognizability, Vulnerability, Effect on the overall  

 mission a Returtn on effort  - Metoda určení cílů 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská Unie 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis (Analýza selhání a jejich dopadů) 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

ICAO - Internatcional Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní  

    letectví) 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

LLJO – Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MU – Mimořádná událost 

NVS – Nástražný výbušný systém 

PČR – Policie České republiky 

SBS – Soukromá bezpečnsotní služba 

SRA – Vyhrazený bezpečnostní prostor 
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