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Úvod 

Pro součastné potřeby společnosti je jedním z nejdůležitějších aspektů dopravní 

infrastruktura. V posledních letech je především letecká doprava stále více dostupnější 

a oblíbenější. Důvodů je několik, rychlost, spolehlivost a v neposlední řadě bezpečnost. 

Souběžně s narůstajícím tlakem na vyšší frekvenci letů stoupají i rizika spojená 

s nehodami. Pro udržení rozvoje letecké dopravy je tedy potřeba zvyšovat bezpečnost. 

Nejde však pouze o zlepšování technologií, je třeba zlepšovat i operační úroveň řízení. 

Diplomová práce je zaměřena na operační řízení v rámci organizace Letiště Praha 

a.s. (dále jen letiště). V průběhu studia jsem měl příležitost nahlédnout do zákulisí několika 

operačních středisek. Například u složek Integrovaného záchranného systému (dále jen 

IZS) na Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje v Ostravě nebo 

u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje či právě na letišti v Praze. 

Podstatou práce je přiblížit současný stav činností jednotlivých dispečerských 

složek, které jsou dotčené řešením letištních mimořádných událostí (dále jen LMU) podle 

letištního pohotovostního plánu. Dalším úkolem je představit činnost Integrovaného 

bezpečnostního centra, které je inspirací, co se týče spolupráce dispečerů několika složek 

na jednom pracovišti. 

Na základě osobních prohlídek operačních středisek a konzultací s panem 

Ing. Maršálkem, bezpečnostním expertem letiště Praha -Ruzyně, je hlavním cílem návrh 

sloučení letištních dispečinků do jednoho pracoviště pro vyšší efektivitu spolupráce při 

řešení LMU a lepší využití synergie současných procesů. 

První část práce je věnována teoretickému rozboru důležitých pojmů a výčtu 

důležitých právních dokumentů, zabývajících se civilním letectvím. V další části práce 

najdeme provozní a bezpečnostní složky působící na letišti a současný stav dispečerského 

řízení. Následně je popsáno Integrované bezpečnostní centrum, jako jeden z příkladů 

jednotného operačního pracoviště více složek. Poslední část práce je věnována samotnému 

návrhu jednotného operačního dispečerského pracoviště. Na poslední část navazuje 

srovnání koncepcí současného a navrhovaného pracoviště v podobě SWOT analýzy. 
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Rešerše 

BERGLOWIEC, Petr a FASTER, Petr. Integrované bezpečnostní centrum 
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standarty, postupy. Praha: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, 2007. 

 Práce popisuje letecký terorismus, složky odpovědné za bezpečnost civilního 

letectví v ČR, mezinárodní organizace civilního letectví, standardy a postupy pro 
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LUKÁŠ, Luděk. Informační podpora integrovaného záchranného systému. 1. vyd. 

V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011, 182 s. Spektrum 
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informační podpory a popis jednotlivých informačních systému základních složek 

IZS.  
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1 Dispečerské pracoviště 

Mezi základními pojmy v diplomové práci najdeme například slova jako dispečer 

a dispečink. Dispečink je ústřední, řídící pracoviště celku. Zpravidla bývá z dispečinku 

koordinován provoz, v tomto případě je na letišti dislokováno několik těchto pracovišť 

např. dispečink pro provoz terminálů či bezpečnostní dispečink. Dispečink je odborný 

název pro formu ústředního operačního řízení, využití nalezne v mnoha oborech např. 

bezpečnost, průmysl, doprava, logistika či energetika.  

Dispečerem můžeme rozumět osobu, která svou činnost vykonává na dispečinku. 

Jedná se například o přijímání zpráv a předávání dále kompetentním složkám. Dispečer má 

odpovědnost za bezproblémový přechod relevantních informací od žadatele 

k poskytovateli, převážně provádí komunikační služby. Může však také dohlížet na 

bezproblémový provoz svěřeného úseku, např. dispečer elektrárny, plynárny, povodí nebo 

městské hromadné dopravy. Dispečeři jsou nejdůležitějším a základním prvkem 

dispečinku, v rámci IZS jsou využíváni pro příjem tísňových linek a koordinaci svěřených 

sil a prostředků pro řešení dané události. Hlavní náplní práce dispečera je tedy 

komunikace, organizace, řízení a kontrola činnosti. 

Pracoviště dispečinku není pouze věcí počítačů, pracovních stolů a kompetentních 

osob v roli dispečerů. Pracoviště se dá rozdělit do tří vrstev (viz Obrázek 1). V první, 

nejnižší, vrstvě můžeme najít zdroje dat od snímačů, čidel, různých měřičů až po ventily. 

Prostřední vrstva jsou místně příslušné terminály a provozní stanice. V poslední vrstvě 

najdeme dispečinky, velíny, servery a dispečery. Zde probíhá monitorování, nahrávání, 

shromažďování a vyhodnocování dat. V nejvyšší vrstvě mohou být různé možnosti řízení, 

pracoviště mohou pracovat samostatně či mezi sebou spolupracovat. Datový server je 

zpravidla centrální a využívají jej jak lokální tak centrální dispečink. Centrální dispečink je 

nadřazen lokálnímu, z čehož vyplývá, že má více pravomocí a může také převzít řídící 

činnosti lokálního dispečinku. Dispečink se dá rozdělit na další podmnožiny: software 

a hardware, software může být například typu SCADA, nebo v různých oborech osvědčené 

systémy, většinou „na míru“ dělané od firem jako SIEMENS, IBM, atd. Hardware 

dispečinku jsou servery, datová uložiště, monitory, tablety, telefony, PC, notebooky, 

a uživatelské vybavení. [26] 
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Obrázek 1 : Hierarchická struktura technologie dispečinku [19] 

1.1 Právní předpisy vztahující se k bezpečnosti civilního letectví 

Mezi dvě nejdůležitější mezinárodní organizace v oblasti bezpečnosti civilního 

letectví patří Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen ICAO) a Evropská 

konference civilního letectví (dále jen ECAC). Při vzniku ICAO vzniklo 18 předpisů, tzv. 

annexů. Annexy jsou standardy pro oblast civilního letectví. V ČR jsou annexy přetvořeny 

v letecké předpisy L. Další předpisy jsou např. PANS, postupy pro letové provozní služby. 

ECAC zavedla předpisy JAR, pro lepší koordinaci mezi úřady a provozovateli. 

 

Mezi další právní předpisy lze zařadit mezinárodní úmluvy: 

 Varšavská úmluva; 

 Římská úmluva; 

 Ženevská úmluva; 

 Tokijská úmluva; 

 Haagská úmluva; 

 Montrealská úmluva; 

 Úmluva New York; 
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Důležité právní normy: 

 Zákon 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Letecké předpisy L-14 a L-17, včetně dodatků, ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 300/2008, společná pravidla v oblasti 

ochrany v civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení Evropské komise č 185/2010 o společných zásadách v civilním letectví, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení Evropské komise č. 1254/2009, stanoví pravidla k národním programům 

řízení kvality bezpečnosti v ochraně civilního letectví, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Nařízení vlády 31/2005 Sb., seznam citlivých činností pro civilní letectví, ve znění 

pozdějších předpisů; [9] 
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2 Provozně-bezpečnostní složky na letišti 

V rámci působnosti letiště můžeme provozní a bezpečnostní složky rozdělit na 

státní a civilní. Každá provozní či bezpečnostní složka je v rámci letiště řízena dispečery. 

Hlavním úkolem dispečerských složek je chránit letiště a jeho bezproblémový provoz 

a přijímat taková opatření, aby nedocházelo k jakýmkoli protiprávním činům v civilní 

letecké přepravě. Tyto složky můžeme dále dělit na ty, které jsou trvale přítomny v areálu 

a ty které jsou aktivovány např. v případě mimořádných události, nebo také na záchranné, 

bezpečnostní, provozní a ostatní složky. V podkapitolách jsou popsány ty složky, které je 

důležité zmínit pro účely diplomové práce. 

Záchranné složky 

 Hasičský záchranný sbor České republiky; 

 Hasičský záchranný sbor letiště Praha; 

 Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy; 

 Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky; 

Bezpečnostní složky 

 Policie České republiky; 

 Místní oddělení Policie České republiky; 

 Letecká služba Policie České republiky; 

 Inspektorát cizinecké policie; 

 Útvar ochrany ústavních činitelů; 

 Celní správa; 

 Městská policie; 

 Zpravodajské služby; 

o Bezpečnostní informační služba; 

 Armáda České republiky; 

 Bezpečnostní dispečink; 

o Ostraha letiště; 

o Bezpečnostní kontrola; 
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Provozní složky 

 Centrální dispečink provozu terminálů; 

o Plošné Busy; 

o Gaty; 

o Check-in ; 

o Provoz terminálů; 

 General Aviation; 

 Dozor a koordinace provozu terminálů; 

 Řízení provozu ploch; 

o Koordinace ploch; 

o Biologická ochrana; 

o Údržba ploch; 

 Technický provoz terminálů; 

o Technický dispečink; 

o Dispečink energetického provozu; 

o Dispečink elektrických zařízení; 

o Dozor třídírny; 

 Uživatelská podpora a helpdesk; 

o Technici EZS a EPS; 

o Technici telefonní ústředny; 

 Technici systémů a technologií; 

 Handling letiště Praha, a.s.; 

 Řízení letového provozu České republiky; [13] 

Ostatní složky 

 Ministerstvo Dopravy České republiky; 

o Odbor civilního letectví; 

 Úřad pro civilní letectví; 

 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod; 
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2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky  

Záchranná a bezpečnostní složka státu zřízena na základě zákona č. 238/2000 Sb., 

o Hasičské záchranné službě České republiky (dále jen HZS ČR). Provádí úkoly k ochraně 

obyvatelstva a požární ochraně. Mezi základní úkoly této organizační složky státu patří 

chránit životy a zdraví obyvatel a hospodářského zvířectva, chránit majetek a životní 

prostředí před požáry a poskytovat pomoc při mimořádných událostech. K výkonu služeb 

HZS ČR se dále vztahují zákony: 

 č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; 

 č. 239/2000 Sb., o IZS; 

 č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení; 

Zákon o IZS stanoví HZS ČR jako jednu ze základních složek IZS a rozhodující 

roli při  řešení mimořádných událostí a s nimi spojených záchranných a likvidačních prácí. 

Dále se na úkoly HZS ČR vztahují předpisy a vyhlášky v oblastech IZS, krizového řízení, 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

V rámci letištních mimořádných událostí podle letištního pohotovostního plánu je 

HZS ČR povolávána operačním střediskem HZS Letiště Praha. Stejně jako u ZZS hlavního 

města Prahy, jsou jednotky HZS ČR vysílány z nejbližší stanice, Praha 6 – Petřiny. [16] 

2.2   HZS letiště Praha 

Organizační jednotka zřízena, dle zvláštního leteckého předpisu L-14 Ministerstva 

Dopravy České republiky, pro záchranu lidských životů, ochranu zdraví, majetku 

a životního prostředí při letecké nehodě či jiných mimořádných událostí v dané územní 

působnosti. 

Hlavní úkoly HZS letiště Praha vycházejí ze zákona č. 133/1985 sb. o požární 

ochraně, avšak není podle tohoto zákona zřízena jako jiné HZS podniku. Podle předpisu 

L 14 je jednotka označována jako „záchranná požární služba letiště“. Dále provádí úkoly 

a opatření, záchranné a požární služby pro zajištění požární bezpečnosti na letišti, 

stanovené dle platných předpisů ICAO, které stanoví kategorii letiště. Pro letiště Praha je 

stanovena kategorie 9 a 10, z 10 možných. Z předpisů dále vyplývá minimální počet 

příslušníků na letecký provoz, vybavení zásahových vozů (viz Obrázek 2), zásoba hasební 

vody a výtokové množství pěny za minutu. Doba výjezdu je stanovena na 45 vteřin od 
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vyhlášení poplachu a 180 vteřin pro zahájení zásahu. Mimo letecký provoz je doba 

zahájení zásahu o 60 vteřin delší.  

 

Obrázek 2: Hasičský letištní speciál od firmy Rosenbauer [10] 

Nejdůležitější aspekty pro zvládnutí MU 

 Rychlost nasazení síl a prostředků; 

 Činnost sil a prostředků; 

 Kvalita spolupráce HZS LP s posádkou letadla; 

 Spolupráce a koordinace státních a civilních složek; 

 Koordinace letištních dispečerských pracovišť; 

 Cvičení různých scénářů MU; 

V případě mimořádných událostí (při vyhlášení II. až IV. Stupně) úzce spolupracují 

s jednotkami IZS. HZS letiště může být využita i při mimořádných událostech mimo areál 

letiště, pokud ji k tomu vyzve KOPIS HZS ČR. Jednotka je tvořena ze dvou stanic, 

centrální a pomocné. Na každé 12ti hodinové směně je 19 hasičů. Na centrální stanici je 

umístěna posilovna, výcvikový polygon, tělocvična a operační středisko hasičského 

záchranného sboru letiště Praha. [28] 
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2.2.1  Operační středisko HZS letiště  

Operační středisko (dále jen OS) slouží především v rámci operačního řízení 

jednotek HZS letiště a plní funkci ohlašovny požáru. Přijímá oznámení o vzniku požáru, 

havárie, dopravní či letecké nehody a jiné mimořádné události v hasebním obvodu HZS 

letiště. Pro zajištění příjmu hlášení mimořádné události, vyhlášení poplachu JPO, vyhlášení 

požárního poplachu pro zaměstnance letiště a cestující, provozu operačního střediska 

a předávání informací KOPIS HZS hlavního města Prahy je zpracován řád ohlašovny 

požáru. 

Ohlašovatelem letecké mimořádné události bývá v převážné části řízení letového 

provozu, ale může se stát, že nehodu ohlásí očitý svědek na operační středisko HZS letiště, 

stejně jako na KOPIS HZS je potřeba aby operační technik zjistil co nejvíce informací od 

ohlašovatele mimořádné události. Jedná se především o tyto informace: 

 Typ mimořádné události; 

 Typ letadla; 

 Množství paliva v letadle; 

 Počet osob v letadle; 

 Místo mimořádné události; 

 Další důležité informace; 

o Nebezpečné látky na palubě; 

o Druh přepravovaného zboží; 

o Předpokládané poškození; 

Při vyhlášení stupně pohotovosti řízením letového provozu, vyhlásí operační 

technik poplach jednotkám HZS letiště. Dále zajistí výjezd jednotky, koordinuje a předává 

informace mezi velitelem zásahu a řízením letového provozu. Oznamuje a předává 

informace o letištní mimořádné události jiným složkám letiště (CDP, BED, RPP, TPT, 

ICP) a plně podporuje velitele zásahu. Vždy oznamuje letištní mimořádnou událost 

i složkám IZS a dle pokynů velitele zásahu žádá jejich součinnost. 

OS HZS LP vyhlašuje stupně poplachu podle poplachového plánu HZS letiště, pro 

objekty, provozy a ostatní. Při vyhlášení I. Stupně vyjíždí určené síly a prostředky HZS 

letiště, při vyhlášení II. - IV. Stupně poplachu vyjíždí na základě rozkazu velitele zásahu 

všechny síly a prostředky HZS letiště a jsou povolávány jednotky IZS. Velitel zásahu 

koordinuje přes operační středisko a řízení letového provozu rozsah poskytovaných služeb 
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letištěm. To znamená, zda je mimořádná událost pod kontrolou, nebo je potřeba omezit 

provoz na letišti či jeho úplné zastavení. [7] 

2.3 Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) hlavního města Praha je zřízena 

hlavním městem Praha jako příspěvková organizace, podle zákona č. 374/2011 Sb. o ZZS. 

Tato služba je garantována státem, v některých krajích je i smluvně zajištěna záchranná 

služba nestátní organizací (viz kapitola 2.4). ZZS poskytuje pacientům odbornou 

přednemocniční neodkladnou péči v místě mimořádné události a během převozu do 

zdravotnického zařízení, kde je pacientovi poskytnuta nemocniční neodkladná péče. ZZS 

je složena ze dvou složek, operačního střediska a výjezdových posádek. Hlavní město 

Praha disponuje těmito posádkami. 

 rychlá zdravotnická pomoc - v e složení řidič-záchranář a záchranář; 

 rychlá lékařská pomoc – ve složení řidič-záchranář, záchranář a lékař; 

 rychlá lékařská pomoc (Rendez-Vous) - ve složení řidič-záchranář a lékař; 

 letecká záchranná služba - ve složení pilot, záchranář a lékař; 

Při příjmu tísňové zprávy operačním a informačním střediskem zdravotnické 

záchranné služby (Dále jen OPIS ZZS) rozhoduje dispečer o vyslání posádky na místo 

mimořádné události. Při hrozbě nebo selhání základních životních funkcí povolá dispečer 

posádku s lékařem, v jiných případech postačí rychlá zdravotnická pomoc. Denně 

proběhne OPIS ZZS na 600 tísňových hovorů. 

V rámci letištních mimořádných události je ZZS hlavního města Prahy povolávána, 

v případě je-li o to požádána, operačním střediskem HZS letiště, nebo při vyhlášení 

vyššího stupně poplachu, podle letištního pohotovostního plánu. Na letišti je umístěna 

jednotka letecké záchranné služby, která má pro případ špatných povětrnostních podmínek 

k dispozici vůz třídy Rendez-Vous. V případě potřeby jsou na letiště vyslány posádky 

z nejbližší stanice ZZS Praha 6 – Petřiny. Na letišti působí smluvně zajištěná Záchranná 

služba Asociace samaritánů ČR (Dále jen ZS ASČR). [31] 
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2.4 Stálá lékařská služba 

Zdravotnickou záchrannou službu a lékařskou službu první pomoci (dále LSPP) 

zajišťuje na letišti od roku 2011 na základě dlouhodobé smlouvy nestátní nezisková 

organizace ZS ASČR (viz Obrázek 3). 

Financování je zajištěno z veřejného zdravotního pojištění a příspěvky z rozpočtu 

středočeského kraje. Dalšími zdroji financí jsou jiné aktivity ZS ASČŘ jako například 

kurzy pro řidiče rychlé záchranné pomoci (dále RZP) a rychlé lékařské pomoci (dále RLP), 

školení první pomoci pro firmy i veřejnost, nebo asistenční pomoc při společenských 

akcích. Od začátku činnosti na letišti do konce roku 2013, za více jak dva roky, již 

záchranáři ošetřili více jak 3000 pacientů, v průměru 4,4 pacientů za 24 hodin. Organizace 

má na letišti nepřetržitě připravenou posádku RLP a v denní směně posádku RZP 

(viz Obrázek 4). V terminálu 2 je v non-stop režimu ambulance LSPP. Díky speciálně 

upravenému vozidlu Mercedes-Benz Sprinter, může letiště přijímat infekční pacienty. 

Na mezinárodním letišti platí jiné předpisy, než vyplývají ze zákona č. 374/2011 sb. 

o zdravotnické záchranné službě, např. dojezdové časy, od přijetí tísňové zprávy musí být 

posádka do 8 minut na místě mimořádné události. V případě stavu plné pohotovosti, musí 

být do 5 minut na letištní ploše. K letištní mimořádné události je ZS ASČR povolána 

operačním střediskem HZS letiště. 

Několikrát do měsíce probíhají cvičení s Hasičským záchranným sborem letiště 

Praha. Jednou až dvakrát ročně je naplánováno cvičení i s jednotkami IZS. [11], [29] 

 

Obrázek 3: Znak ZS ASČR [30]         Obrázek 4: Vozidlo rychlé lékařské pomoci [30] 



23 

2.5 Inspektorát Cizinecké policie 

Organizační složka Policie České republiky, která je podřízena Policejnímu 

prezidiu České republiky. Provádí represivní opatření týkající se pobytu cizinců na území 

České republiky podle zákona č. 326/1999 sb. o pobytu cizinců na území České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Pracoviště cizinecké policie je na všech mezinárodních 

letištích. Cizinecká policie spadá pod Ministerstvo vnitra podle nařízení č. 67/2008, 

o zřízení útvarů Policie České republiky s celostátní působností. 

ICP má na letišti dozorčí službu, pomocí které koordinuje své síly a prostředky 

podle dané události. Na letišti plní úkoly Policie ČR, v případě potřeby, jsou přes dozorčí 

službu cizinecké policie na letišti, povolány posily z řad Policie ČR. Mezi úkoly ICP 

a Policie ČR v prostorách letiště lze tedy zařadit: 

 Ochrana osob a majetku; 

 Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti; 

 Zajištění ochrany státních hranic; 

 Zajištění ochrany ústavních činitelů České republiky; 

 Provádí pobytovou kontrolu; 

 Provozuje zařízení pro zajištění cizinců; 

 Provádí vyhoštění cizinců nebo eskortní činnost cizinců přes území; 

 Provádí zjišťování totožnosti cizince; 

 Rozhoduje o označení osoby za nežádoucí; 

 Provozuje IT systémy v rozsahu své působnosti; 

 Zabezpečuje a rozhoduje o udělení cestovních a přepravních dokladů a uděluje 

výjezdní vízum pro cizince vyhošťovaného z území; 

 Rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území v případech žádostí 

o odstranění tvrdosti správního vyhoštění; 

 Vyjadřuje se k bezpečnostnímu programu provozovatele letiště; 

 Vyjadřuje se k bezpečnostnímu programu leteckého dopravce; 

 Vyjadřuje se k bezpečnostnímu programu poskytovatele letových provozních 

služeb; 
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 Vyjadřuje se k bezpečnostnímu programu poskytovatele služeb při odbavovacím 

procesu na letišti; 

 Podílí se na zpracování letištního pohotovostního plánu; 

 Úzce spolupracuje s bezpečnostními složkami letiště; 

 Podílí se na ostraze neveřejného prostoru letiště; 

 Provádí školení a výcvik příslušníků policie v oblasti bezpečnosti civilního letectví;  

 V neposlední řadě plní úkoly podle mezinárodních právních předpisů a smluv;  

[14], [24] 

2.6 Armáda České republiky 

Hlavním úkolem Armády je obrana státu před vnějším napadením, ale některé její 

úkoly jsou zaměřeny i na ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Dle národního 

bezpečnostního programu zajišťuje armáda úkoly v této oblasti podle zvláštních přepisů 

a meziresortních dohod. Jedná se například o: 

 Ministr obrany může udělit rozkaz k sestřelení civilního letadla v případě hrozby 

užití letadla jako zbraně; 

 Na vyžádání Policie ČR může armáda po schválení vládního nařízení posílit složky 

ochranné a pořádkové policie na letišti; 

 S Úřadem pro civilní letectví určují pravidla využívání vzdušného prostoru České 

republiky; [14] 

2.7 Ministerstvo dopravy ČR – odbor civilního letectví 

Vrcholný orgán v otázkách bezpečnosti civilního letectví v České republice. 

V rámci své působnosti plní tyto úkoly: 

 Zavádí, koordinuje a kontroluje bezpečnostní opatření k ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy; 

 Zřizuje a zabezpečuje činnost meziresortní komise pro bezpečnost civilního 

letectví; 

 Podílí se na přípravě a projednání mezinárodních smluv týkajících se bezpečnosti 

civilního letectví; 

 Vydává Národní bezpečnostní programy: 

o Ochrany civilního letectví před protiprávními činy; 
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o  Výcviku v civilním letectví; 

o Řízení kvality bezpečnostních opatření v civilním letectví; 

 Schvaluje bezpečnostní programy a jejich změny; 

 Stanovuje postupy a opatření zajišťující ochranu civilního letectví nad rámec 

bezpečnostních programů; 

 Vydává osvědčení odborné způsobilosti pracovníkům bezpečnostních kontrol; 

  Vydává osvědčení k provádění bezpečnostních školení; [14] 

2.8 Úřad pro civilní letectví 

Zřízen na základě zákona č. 49/1997 sb. o civilním letectví, je přímo podřízen 

Ministerstvu dopravy a v jeho čele je ustanoven generální ředitel. Úřad plní v rámci 

bezpečnosti civilního letectví tyto úkoly: 

 Vede evidenci a vydává osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku; 

 Rozhoduje a vydává osvědčení o letové způsobilosti; 

 Vydává oprávnění pro provedení vývoje, výroby, údržby a konstrukčních změn 

letadel; 

 Vede evidenci a vydává průkaz způsobilosti leteckému personálu; 

 Rozhoduje o stanovení druhu letiště; 

 Vydává povolení k provozování letiště; 

 Speciálního stavebního úřadu; 

 S ministerstvem obrany rozhoduje o užívání leteckého prostoru; [14] 

2.9   Řízení letového provozu letiště Praha 

Státní podnik Řízení letového provozu (dále ŘLP) zajišťuje bezpečnost vzdušného 

prostředí, nákladově efektivní a dlouhodobě udržitelné letové navigační služby pro civilní 

leteckou dopravu. Mezi zaměstnance patří profesionálové z oboru, kteří ve spolupráci 

s nenovějšími technologiemi patří mezi světovou špičku. Již několik let se daří snižovat 

hodnotu zpoždění na trati z důvodu způsobených řízením letového provozu, v roce 2012 se 

tato hodnota nedostala přes 0,008 min za celý rok. 

Cílem ŘLP je zvyšovat vyspělost systému řízení bezpečnosti, zajistit provozní, 

technická a administrativní opatření pro udržení nulového počtu nehod a minimálního 
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počtu závažných incidentů. V roce 2012 se oproti plánu ušetřilo skoro 180 miliónů korun. 

[20] 

2.10   Provozní dispečinky na letišti 

 Centrální dispečink provozu terminálů; 

 Bezpečnostní dispečink; 

 Technický provoz terminálů; 

 Řízení provozu ploch; 

 General Aviation; 

 Dozor a koordinace provozu terminálů; 

 Uživatelská podpora a helpdesk; 

Zajišťují koordinaci všech letištních složek pro zabezpečení bezproblémového 

chodu mezinárodní letecké dopravy na letišti. Dispečerská pracoviště jsou orientována na 

oblast provozu, technickou a bezpečnostní. Dispečeři jsou plně odpovědní za jim přidělené 

pracoviště a jsou si vědomi svých pravomocí. Vybrané telefonní linky na těchto 

pracovištích jsou nahrávány, jelikož na dispečery jsou směřovány standartní, ale 

i bezpečnostní a provozní informace, záznamy tak mohou být důležité při analýze 

popřípadě vyšetřování vzniklé situace. Při vyšetřování mimořádné události mohou být 

podkladem pro trestně právní řízení. 

Dispečerské služby jsou poskytovány ve čtyřech základních oblastech. 

 Operation – oblast provozu letiště; 

 Security – oblast bezpečnosti ve smyslu protiprávních činů na letišti; 

 Safety – oblast bezpečnosti z hlediska provozu letiště; 

 Facility – oblast správy majetku; 

Provoz letiště 

Hlavní dispečerské pracoviště letiště, které je odpovědné za provoz na letišti, je 

centrální dispečink provozu terminálů (dále CDP). Je nejdůležitějším dispečinkem, co se 

týče plynulého odbavení pasažérů a letadel, sbírá veškeré provozní informace od 

podřízených dispečinků. Mezi tyto dispečinky patří General Aviation (dále GAV) a Dozor 

a koordinace provozu terminálů (dále KPT). GAV plní úkoly řízení provozu, tedy 
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odbavování pasažérů a letadel na terminálu 3, tedy areálu Jih letiště. KPT dohlíží na 

odbavovací prostory terminálů 1 a 2. 

Bezpečnost 

Tato oblast je na letišti rozdělena na oblasti Security a Safety. Security se zabývá 

ochranou civilního letectví před protiprávními činy a zastřešuje jej Bezpečnostní dispečink 

(dále BED). Safety oblast se zabývá provozní bezpečností na mezinárodním letišti, 

dispečerským pracovištěm v této oblasti je Řízení provozu ploch (Dále RPP). Kompetence 

těchto pracovišť nejsou delegovatelné na jiná pracoviště. 

Správa majetku 

Jedná se o odborně technické zajištění chodu letiště, hlavním dispečinkem v této 

oblasti je Technický provoz terminálů (dále TPT). TPT zajišťuje provozuschopnost 

veškerých systémů a technologií. Oblast informačních technologií spadá pod podpůrný 

dispečink Uživatelská podpora a helpdesk (dále HLP). 

Z výše vyjmenovaných dispečerských pracovišť jsou považovány za stěžejní čtyři 

z nich, jedná se o CDP, RPP, BED a TPT. Za standardních podmínek, mají vedoucí těchto 

pracovišť právo konečného rozhodnutí v oblasti svých kompetencí, pro podřízené 

dispečinky je toto rozhodnutí závazné.  

V případě mimořádné situace jsou postupy řešeny zvláštními předpisy jako Letištní 

pohotovostní plán, Plán krizové připravenosti, atd. Na každém pracovišti jsou dispečeři 

školeni, aby mohli pracovat na kterékoli pozici, zamezí se tak nezastupitelnosti, stereotypu 

a možnost měnit směny v režimech den/noc. V noci je na letišti minimální provoz, proto 

není potřeba, aby dispečinky byly plně obsazeny. [13] 

2.11   Centrální dispečink provozu terminálů 

Jedná se o dispečerské pracoviště, které zajišťuje bezproblémové odbavení 

cestujících na letišti, s výjimkou areálu jih. Zodpovídá za personální, technické 

a systematické provedení Check-in přepážek, Terminálů 1 a 2 s přidělenými gaty a stání 

letadel. Přiděluje a zajišťuje zdroje pro provoz a využívá k bezproblémovému chodu 

příslušné letištní systémy. Podílí se na plánování a schvaluje provozní uzavírky terminálů 

1 a 2, se kterými jsou spojené odbavovací plochy Sever a Východ. Komunikuje a vyřizuje 

požadavky leteckých společností a handlingových partnerů. Pracovní doba je nepřetržitá, 
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tedy 24 hodin/7 dní v týdnu. CDP je obsazeno dispečery pro přepážky Check-in, BUS, 

Gate, APRON a vedoucím směny. 

CDP zastupuje oblast provozu letiště, komunikuje se všemi dispečerskými 

pracovišti letiště a téměř se všemi ostatními službami, které jsou na letišti poskytovány. 

Mezi ně patří provozní složky letiště, Řízení letového provozu, handlingových služeb, 

leteckých společností, Policie ČR a jí podřízené jednotky, ostatní bezpečnostní sbory ČR, 

ostatní složky letiště.  

Konkrétní provozní odpovědnosti: 

 dohled a koordinace nad činností veškerých provozních dispečinků letiště; 

 Plánování a přidělování; 

o Stání letadel na odbavovacích plochách sever a východ; 

o Gatů v terminálech 1 a 2; 

o Check-in přepážek v terminálech 1 a 2; 

o Plošných autobusů; 

o Nástupních mostů; 

o Distribuce informací v letištních systémech; 

 Řídí veškeré provozní změny na odbavovacích plochách sever a východ; 

 Schvaluje plánované uzavírky terminálů 1 a 2; 

 V případě špatných povětrnostních podmínek rozhoduje o odstavení nástupních 

mostů; 

 Koordinuje zimní údržbu na odbavovacích plochách sever a východ; 

 Křížení cestujících v gatech; 

 Nestandardně vyložená zavazadla; 

 Při MU koordinuje provoz podle letištního pohotovostního plánu; 

 Při KS koordinuje provoz podle plánu krizové připravenosti; 

 Při MU rozhoduje o řešení ve spolupráci s BED a RPP; [13] 

2.12   Bezpečnostní dispečink 

Mezi hlavní kompetence bezpečnostního dispečinku patří koordinace 

bezpečnostních pracovníků ostrahy letiště a bezpečnostní kontroly, jejichž hlavním úkolem 

je ochrana osob a majetku a civilního letectví před protiprávními činy. Dispečink dále 
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zajišťuje bezpečnostní dohled perimetru letiště, po celém areálu a v prostorách objektů 

letiště. Dohled nad zmíněnými oblastmi je zajišťován pomocí bezpečnostních systémů 

(Kamerový systém, čidla, radar, atd.) a pomocí mobilních hlídek. Dispečink se podílí na 

prevenci a vyšetřování protiprávních činů. Úzce spolupracuje s operačním střediskem HZS 

letiště a plní požadavky velitele zásahu HZS letiště. Na jeho výzvu zajišťuje síly 

a prostředky potřebné k řešení mimořádné události na letišti a rozhoduje o svolání 

krizového štábu letiště dle letištního pohotovostního plánu.  

Zajišťuje kooperaci s orgány ministerstva vnitra, a státními bezpečnostními 

složkami působících na letišti (Celní správa, Inspektorát cizinecké policie, Policie ČR, 

atd.). Mezi další úkoly patří přijímání a vyhodnocování informací týkajících se bezpečnosti 

civilního letectví a na jejich základě realizace vyšších bezpečnostních opatření na letišti. 

Při výskytu mimořádné události je dle letištního pohotovostního plánu řídícím dispečinkem 

do okamžiku převzetí pravomocí vedoucím krizového štábu. Tento dispečink je 

v nepřetržitém provozu s pěti aktivními dispečery. Na směně je vždy supervizor, dispečer 

pro ostrahu letiště, operátor elektronických systémů a dva dispečeři CCTV. 

Hlavní odpovědnosti BED jsou v rámci security, tedy ochrany civilního letectví 

před protiprávními činy. Proto tento dispečink komunikuje především se 

všemi bezpečnostními složkami, které působí na letišti. Úzce spolupracují s Policií ČR, 

respektive s Inspektorátem cizinecké policie, který má na letišti služebnu s dispečerským 

pracovištěm, ale také s celní správou a ochranou službou Policie ČR či Bezpečnostní 

informační službou. Dále komunikují se státními úřady, např. úřadem pro civilní letectví či 

ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. V určité míře probíhá komunikace 

s handlingovými partnery, leteckými společnostmi, či s provozními a ostatními složkami 

letiště. 

Přijímaná hlášení na BED: 

 Bezpečnostní incidenty; 

 Porušení bezpečnostních předpisů civilního letectví; 

 Mimořádná opatření; 

 Požadavky na vstup do SRA; 

 Požadavky na prověření CCTV; 

 Trestná činnost a přestupky; 

 Závady letištních systému a technologií; 
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 Problematika bezdomovců; 

 Ostatní mimořádné události, u kterých lze předpokládat zapojení bezpečnostních 

složek letiště; [13] 

2.13   Řízení provozu ploch 

Stejně jako BED a CDP je tento dispečink v nepřetržitém provozu, se třemi 

aktivními dispečery, jedná se o dispečera řízení provozu ploch, zimní údržby 

a supervizora. Hlavním úkolem je zajistit provozuschopnost pohybových ploch na 

mezinárodním letišti. RPP zajišťuje provozní bezpečnost na letišti, tzv. safety. Ve 

spolupráci s řízením letového provozu koordinuje veškerou činnost na pohybových 

plochách letiště. Dalším úkolem RPP je doprovod externích subjektů po pohybových 

plochách. Tomuto dispečinku jsou přímo podřízeny dispečinky údržby ploch a biologická 

ochrana letiště. 

Pro zajištění svých úkolů a odpovědností dispečink komunikuje se všemi 

provozními složkami řízení letového provozu, handlingových partnerů, leteckých 

společností a CDP. Dále se složkami bezpečnostními, jak státními tak i letištními, odborně 

technickými a ostatními, které provádí činnosti na pohybových plochách. Komunikace 

může probíhat také na vyšší úrovni přímo s úřadem pro civilní letectví, ústavem pro 

odborné zjišťování příčin leteckých nehod či Českým hydrometeorologickým ústavem. 

Přijímaná hlášení: 

 Závada; 

o Na provozní ploše; 

o Na odbavovací ploše; 

o Na komunikacích, chodníku či parkovišti; 

 Požadavek na kontrolu pohybových ploch či veřejného prostoru; 

 Požadavek pro kontrolu zabezpečovacích zařízení, světelného vytyčení 

pohybových ploch; 

 Požadavky pro provedení zimní údržby; 

o komunikací; 

o chodníků; 

o odbavovacích ploch; 

o provozních ploch; 
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o ostatních ploch; 

 požadavek na zajištění doprovodu letištních i externích subjektů na pohybových 

plochách letiště; [13] 

2.14   Dozor a koordinace provozu terminálů 

Tento dispečink je přímo podřízen CDP, mezi hlavní kompetence patří monitoring 

terminálů 1 a 2 a přilehlých prostor. Dále plynulost provádění všech činností v těchto 

prostorech, jako odbavení cestujících u Check-in přepážek a bezpečnostních kontrol, úklid, 

apod. Eviduje a řeší podněty a stížnosti přímo s pasažéry, odbavovacími společnostmi, 

handlingovými partnery, či celní správou. Úzce spolupracuje nejen s CDP ale i ostatními 

dispečinky na letišti pro co nejrychlejší řešení dané stížnosti. Situace, které nelze vyřešit na 

místě předává přes CDP dále k oficiálnímu vyjádření tiskovému oddělení letiště. Vede 

evidenci ztrát a nálezů. Kontroluje plnění standardu kvality služeb. Zajišťuje doprovod 

v neveřejných částech letiště. 

Pro co nejlepší poskytování služeb komunikují přímo s cestujícími na 

mezinárodním letišti, s Policií ČR, reklamačním oddělením handlingových partnerů, se ZS 

ASČR, Celní správou, a ostatními složkami letiště. Dispečink KPT je v provozu nepřetržitě 

se třemi dispečery, supervizorem směny a operačními techniky pro terminál 1 a 2. 

Hlavní úkoly dispečerů KPT: 

 Monitoring provozní situace v terminálech 1 a 2; 

 Zajištění plynulosti služeb poskytovaných v terminálech 1 a 2; 

 Informují TPT o technických závadách v terminálech 1 a 2; 

 Koordinují doprovod v neveřejných prostorech letiště; 

 Spolupracují s CDP při řešení mimořádných událostí; 

 Provádí kontrolu činnosti externích firem v terminálech; 

 Evidují, škody na majetku cestujících, podněty a stížnosti; 

 Evidují úrazy a úmrtí cestujících či externích pracovníků; 

 Spolupracují s ZS ASČR a Policií ČR; 

 Zástupce KPT se účastní zasedání krizového štábu; [13] 
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2.15   General Aviation 

Spadá stejně jako KPT do působnosti CDP, zajišťuje provozuschopnost terminálu 

3, včetně odbavovacích systémů. Přiděluje check-in přepážky, stání letadel i gaty v areálu 

Jih. Stejně jako CDP komunikuje se všemi bezpečnostními složkami operujícími na letišti, 

a především se všemi provozními, patří mezi ně řízení letového provozu, handlingových 

partnerů, leteckých společností, a ostatní složky letiště, v neposlední řadě také s odborně 

technickými složkami letiště. GAV je v nepřetržitém provozu se dvěma dispečery, 

supervizorem a dispečerem GAV. 

Hlavní úkoly dispečinku: 

 Požadavky na činnosti spojené se soukromými, státními či charterovými lety; 

 Požadavky na handlingovou spolupráci; 

 Požadavky na speciální odbavení; [13] 

2.16   Technický provoz terminálů 

Hlavním úkolem tohoto pracoviště je zajistit provozuschopnost všech tří terminálů. 

Nedochází zde tedy k dělení letiště na oblast sever a jih.  Dále zajišťuje provozuschopnost 

i ostatní objektů v areálu letiště. Koordinuje organizační jednotky pro odstraňování 

technologických, technických a mechanických závad a nedostatků. 

Pro plnění svých kompetencí je důležitá komunikace nejen s ostatními dispečinky 

jako jsou CDP, BED a RPP ale i státní bezpečnostní složky, provozní složky 

handlingových partnerů, leteckých společností a v neposlední řadě ostatní organizačně 

nepodřízené složky působící na letišti. TPT pracuje v nepřetržitém provozu se dvěma 

dispečery, vedoucím směny a operačním technikem. 

Přijímaná hlášení: 

 Závady; 

o Dopravníků, Nástupních mostů, Eskalátorů, travelátorů; 

o Na elektrickém vedení, Osvětlení; 

o Bezpečnostních rentgenech, Bezpečnostních rámech; 

o Turniketech, Čteček ID karet; 

o CCTV, EPS, EZS; 

o Klimatizace, topení; [13] 



33 

2.17   Uživatelská podpora a helpdesk 

V organizační struktuře spadá pod TPT, mezi hlavní kompetence patří příjem, 

evidence a řešení poruch a výpadků IT služeb. IT se zabývá samostatný řídící dokument 

„řízení poruch v oblasti ITP“. Poskytuje telefonickou podporu, mění systémy a technologie 

dle požadavků, poskytuje servisní služby. 

Komunikuje jako ostatní dispečinky s Policí ČR, respektive s inspektorátem 

cizinecké policie, dalšími bezpečnostními a provozními složkami působícími na letišti 

a dále s dodavateli IT. Dispečink funguje v nepřetržitém provozu na třech pozicích, 

supervizor směny, operační technik IT a operační technik telefonní ústředny. 

Přijímaná hlášení: 

 Porucha / požadavek PC, notebooku, PDA, mobilního telefonu, telefonu, 

radiostanice; 

 Porucha / požadavek tiskárny, kopírky, serveru, skeneru, monitoru, diaprojektoru; 

 Porucha / požadavek CCTV, EPS, EZS; 

 Porucha / požadavek provozních aplikací, operačního systému, zabezpečení 

serveru; [13] 
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3 IBC Moravskoslezského kraje 

Integrované bezpečnostní centrum (dále jen IBC) je především jednotným 

operačním dispečerským pracovištěm, ve kterém jsou sdruženy pracoviště emergentních 

složek Moravskoslezského kraje (viz Obrázek 5). Najdeme zde základní složky IZS, tedy 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále HZS MsK), Policii České 

republiky a Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje (dále jen 

ZZS MsK). Tyto pracoviště jsou propojené jak fyzicky tak kyberneticky pro efektivnější, 

užší a rychlejší spolupráci na celém území Moravskoslezského kraje. Je zde umístěna také 

Městská policie Ostrava, která působí na území statutárního města Ostrava.[23] 

 

Obrázek 5: Budova Integrovaného bezpečnostního centra [12] 

Dispečeři plní především tyto úkoly: 

 Příjem tísňového volání; 

 Vyhodnocení zda se jedná o reálnou situaci; 

 Vyhodnocení zda je složka kompetentní k poskytnutí pomoci; 

 Založení mimořádné události v systému IBC; 

 Operační řízení; 

o Návrh sil a prostředků; 

o Vyslání sil a prostředků; 

o Koordinace sil a prostředků; 

o Podpora velitele zásahu; 

 Zpracování mimořádné událostí během celého zásahu; 

 Archivace mimořádné události; [23] 
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3.1 Centrum tísňového volání 

Předchůdcem IBC bylo Centrum tísňového volání. V té době jedinečné, účelově 

sdružené, operační dispečerské pracoviště, kde byli prostorově a technologicky propojeny 

základní složky IZS. Primárním nápadem bylo zefektivnit výměnu informací složek IZS 

při přípravě a řešení mimořádných událostí, které vznikají na území města Ostravy. 

Během 15-ti leté působnosti CTV prokázalo svůj přínos hned v několika případech, 

při řešení mnoha mimořádných událostí a krizových situací. Mezi nejzávažnější můžeme 

uvést: 

 Povodně – 1997; 

 Zřícení stropní konstrukce obchodního domu Ostravica – 2000; 

 Povodně – 2002; 

 Únik plynu v centru Ostravy 2004; 

 Povodně – 2007; 

 Orkán Kyrill – 2007; 

 Orkán Emma – 2008; 

 Tragická nehoda Tramvají Ostrava- Poruba – 2008; 

 Pád mostu na mezinárodní vlak ve Studénce – 2008; 

 Blesková povodeň na Novojíčínsku – 2009; 

 Povodně – 2010; [4]  

V Budově CTV nebylo jen dispečerské pracoviště, ale i administračně-provozní 

část, která zahrnovala kanceláře jednotlivých složek, sekretariát, archiv, sociální zázemí, 

technologické zázemí a v neposlední řadě operační místnost, která se dala využít jako 

zasedací místnost, pro školení, porady či pro její primární účel, zasedání krizového štábu, 

které při výše zmíněných mimořádných událostech potvrdilo svou efektivitu, především 

v roce 1997 u katastrofálních povodní. Velkou výhodou byli záložní systémy energie, které 

pro případ výpadku elektrické sítě měli za úkol udržet CTV v provozu. V budově již dříve 

sídlila Policie ČR, tudíž byla zajištěna i ochrana objektu proti potenciálním útokům. 

V provozu bylo od počátku osm dispečerských pracovišť, po dvou pozicích všechny čtyři 

složky. 

Podle ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 

č. 347/1997 Sb., bylo vytvořeno 14 krajů na území ČR. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 
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2000, o rok později vešli v platnost i zákony č. 238/2000 Sb. o HZS ČR, č. 239/2000 Sb. 

o IZS a tzv. krizový zákon č. 240/2000 Sb. a jejich prováděcí vyhlášky, které přidělili 

operačním a informačním střediskům (Dále jen OPIS) HZS plnit úlohu krajských 

operačních a informačních středisek HZS. Vzhledem k těmto změnám, zvyšujícímu se 

počtu tísňových hovorů, a zavádění linky TCTV 112 začaly být kapacity CTV na hranici 

možností. V roce 2003 byly k původním osmi dispečerským pozicím přiděleny další tři, po 

jedné k základním složkám IZS, městská policie Ostrava zůstala u dvou dispečerů. Ikdyž 

bylo CTV neustále modernizováno, kapacitní možnosti již byly vyčerpány, proto na konci 

roku 2008 byla zahájena výstavba Integrovaného bezpečnostního centra. [15] 

3.2 Integrované bezpečnostní centrum 

První myšlenky o tomto unikátním projektu začali kolovat v roce 2000, při vzniku 

krajů. Prostory CTV již byli kapacitně za hranicí únosnosti a pokrok informačních 

technologii nešel do nekonečna udržovat pouze modernizací. Po 5 letech zkušeností 

ostrého provozu CTV, byly vytvořeny solidní základy pro realizaci IBC jako CTV na 

krajské úrovni. Cílem bylo zefektivnit ještě více koordinaci složek IZS a tím tedy podpořit 

záchranné a bezpečnostní služby pro obyvatele kraje. Pro realizaci IBC byli všechny 

složky IZS, zastupitelstvo města Ostravy i Moravskoslezského kraje. 

Mezi prvními krůčky na dlouhé trati byla vytvořena koncepce budování Centra 

tísňového volání Moravskoslezského kraje, která byla schválena všemi zástupci složek IZS 

a odsouhlasena bezpečnostní radou Moravskoslezského kraje. 

Mezi roky 2003 a 2008 se táhla jednání ohledně prostorových požadavků, 

požadavků města a kraje. Dále se projednával způsob investičního zajištění a výběrové 

řízení na zhotovitele projektu. V průběhu realizace IBC se měnili političtí představitelé 

nejen města ale i ministerstva vnitra, magistrátu města, a samozřejmě i vedení jednotlivých 

složek IZS. Každá změna přinesla nové kolo jednání. Vzhledem ke komplexnosti projektu 

se název „Centrum tísňového volání kraje“ změnil na „Integrované bezpečnostní centrum“.  

Největší diskuze ovšem vzplály v otázkách financování budovy, prvotní nápad 

financovat projekt z rozpočtů ministerstva, kraje a města vzal za své při stanovení závazku 

okolo 664 miliónů korun. Nakonec bylo pro investici využito regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti NUTS II – Moravskoslezsko. Po dlouhém úseku příprav, 
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jednání, výběrových řízení a dalších administrativních úkonů, byla v roce 2008 stavba 

zahájena a 30. června 2010 byla předána do zkušebního provozu. 

Se spuštěním IBC, ukončily provoz nejen CTV, ale postupně všechna další 

operační a informační střediska okresních složek IZS v Moravskoslezském kraji. IBC tedy 

řídí činnosti jednotek požární ochrany (dále JPO), záchranných posádek a zásahových 

jednotek ve všech stanicích a sídlech po celém Moravskoslezském kraji z jediného místa. 

Všechny tyto jednotky a posádky zůstali na svých místech jako doposud. Stejně jako 

v CTV je v IBC společný dispečerský sál, operační sál a technologické sály. [4] 

3.2.1 Dispečerský sál  

Tento prostor je považován za „srdce objektu“ jsou zde prostorově a technologicky 

propojeny všechny čtyři dispečerské jednotky, které přijímají tísňové volání a provádí 

operační řízení, tedy reagují na nastalé mimořádné situace vysíláním sil a prostředků 

a jejich koordinací na místě zásahu. V sále nejsou žádné okna do okolí budovy, přísun 

vzduchu a regulace teploty je zajištěna dvouzónovou klimatizací.  

Díky špičkové technologii mohou dispečeři sbírat informace o mimořádné události, 

bez zbytečných zdržení vyslat zásahové jednotky, monitorovat a řídit jejich činnost. 

Veliteli zásahu poskytují okamžitou informační a odbornou podporu. Dispečerský sál je 

multifunkční, jednotlivé výhody budou popsány dále, každá dispečerská pozice je: 

 Funkčně zaměnitelná; 

 Vybavená stejnou technologií; 

 Umožňuje přístup ke stejným informacím; 

 Stejnou informaci lze zpracovat jen jednou; 

 Možnost vést mimořádnou událost po celou dobu trvání; 

V sále je umístěno 36 dispečerských pozic (viz Obrázek 6), z toho 31 stálých 

a 5 slouží pro posílení příjmu tísňového volání, což je o 20 pozic více než se kterými 

mohlo disponovat CTV. Osm pozic bylo přiděleno HZS MsK, tři Městské policii Ostrava 

a po 10 pozicích krajskému ředitelství Policie ČR a ZZS MsK. Každá pozice má tvar čtvrt 

kruhu a jsou umístěny po čtyřech do kruhových hnízd. Každý dispečer má k dispozici tři 

27palcové monitory a jeden dotykový displej. Každý monitor má svoji funkci, na 

monitorech se zobrazují softwary dané složky pro příjem tísňových volání (u HZS navíc 

TCTV 112), aplikace pro řízení, koordinaci a vysílání sil a prostředků pro danou operaci na 
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místo mimořádné události, a poslední z monitorů slouží pro geografický informační systém 

(Dále jen GIS), kde se dispečerovi zaměří místo mimořádné události. GIS také dispečerovi 

ukáže polohu vozidel JPO, díky GPS signálům z vozidel, či další důležité informace 

o inženýrských sítích, hydrantech, atd. Dotykový displej, má několik funkcí, slouží např. 

jako intercom, v jedné z aplikací má dispečer přehled o stavu ostatních pracovišť v sále, 

jednoduše tak může zahájit hovor s vybraným dispečerem pro spolupráci při řešení 

mimořádné situace. 

 

Obrázek 6: Dispečerský sál na IBC [12] 

Pro dispečery byla použita nejmodernější technologie a zabudována na jednotlivá 

ergonomicky uspořádaná pracovní místa. Významným prvkem je aplikace – middleware, 

který sjednocuje v reálném čase funkce a data z informačních zdrojů a interních systémů 

IZS. Dále lze uvést hardwarové zálohy radiostanic, tísňové i operační telekomunikace, 

bezdrátové propojení headsetů s mikrofonem. Pracoviště dispečerů lze využít, díky 

nastavitelnosti výšky stolů i monitorů, jak pro práci v sedě, tak ve stoje, kterou dispečeři 

využívají především při stresových situacích. [4], [12]  

Mezi další výhody lze zařadit integraci veškeré komunikace v dispečerském sále, 

pro potřeby IZS byl vyvinut integrovaný framework, využívající komunikační výhody 

webu, XML a dalších instalovaných aplikací. Dispečeři IBC tak mohou spolu komunikovat 

verbálně i nonverbálně a zastupovat se při velkém vytížení. Mezi integrované platformy 

můžeme zařadit: 



39 

 Komunikační: Telefony, radiostanice, brány GSM; 

 Informační: Databáze, GIS, Odvětvové aplikace; 

 Organizační: Zabezpečení provozu, dohled nad systémy IBC; 

 Technologické: Společné servery – informační, databázové; [27] 

K verbální komunikaci lze využít, mimo osobní kontakt, hardwarově-softwarový 

mixážní pult, dispečeři jej nazývají „želva“. Dispečer si díky němu může uživatelsky volit 

mezi všemi hovory, které chce mít v reproduktoru či v headsetu, pomocí dotykového 

displeje. Mohou si také předvolit schémata pro jednotlivé situace, které později při 

mimořádných situacích pouze aplikuje jediným dotykem, tyto schémata se ukládají pro 

daný profil dispečera, takže v případě změny pracoviště, se dispečer přihlásí přes svůj 

profil a jeho přednastavené role a práva se automaticky objeví i na daném pracovišti. 

Tyto „plovoucí profily dispečerů“ se ukládají na server a dispečer se k nim dostane 

kdekoli v sále, po přihlášení. S osobním nastavením se přenese i např. plocha, uživatelské 

soubory a rozložení aplikací. Dále je potřeba zmínit audiovizuální systém (dále jen 

AV systém), vytvořený pro spolupráci v informačním systému. AV systém je propojen do 

tzv. datavideoprojekčního prostoru IBC, který je vybaven videokonferenční jednotkou, 

díky které je možné poskytovat data-video vstupy v rámci různých prostor IBC a také 

propojit IBC s vnějším světem, např. při jednání krizového štábu. [4], [15] 

3.2.2 Operační sál 

Primárně slouží jako pracoviště krizového štábu města či kraje. Je umístěn nad 

dispečerským sálem, kde jediné okna z místnosti jsou směřovány právě na dispečery. 

Stejně jako dispečerský sál je přísun vzduchu regulován klimatizací. 

 

Obrázek 7: Operační sál pro zasedání krizového štábu [12] 
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Za normálních podmínek je sál využíván pro školení, briefingy, či zasedání 

zastupitelstva města, bezpečnostní rady města nebo bezpečnostní rady kraje. V sále je 

dostatek míst, vzhledem k tomu že prioritně je určen pro zasedání krizových štábů, je 

vybaven mikrofony a dalšími nezbytnými pomůckami (viz Obrázek 7). Na stěně v čele 

stolu je umístěna multifunkční obrazovka, kterou lze využít např. při prezentacích, v době 

jednání krizového štábu lze zobrazit GIS, na kterém jsou interaktivně zaznamenávány 

mimořádné situace z tísňových hovorů, které jsou přijaty o patro níže v dispečerském sále. 

Přes obrazovku lze vést konferenční hovory s krizovými štáby obcí, sousedních krajů, 

ústředním krizovým štábem, OPIS ministerstva vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR, 

dispečinkem Povodí Odry nebo Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. 

Konferenční hovory je možné vést i do zahraničí, např. při mimořádných událostech na 

hranicích s Polskem nebo Slovenskem, lze provést spojení se Slezským vojvodstvím 

v Katovicích či operačním střediskem hasičského a záchranného sboru Slovenské 

republiky v Žilině. [4], [15] 

3.2.3 Technologické sály 

Technologie, ačkoli si to lidé často neuvědomují, jsou dnes alfa omega veškerých 

systémů. To co činí právě IBC tak jedinečným, je společná technologická platforma všech 

složek IZS moravskoslezského kraje. Jedná se především o společné informační 

a databázové servery, a společnou zabezpečenou komunikační síť PEGAS. 

Technologické sály jsou v objektu dva, rozděleny na pět patrových místností, 

umístěny pod dispečerským sálem a jsou zde umístěny všechny nejdůležitějších 

technologické prvky pro zajištění chodu „srdce objektu“. Můžeme zde zařadit pracovní 

stanice dispečerů, rozvody kabeláže, IT a komunikační technologie, archivační stanice, 

trafostanice, rozvodny vysokého i nízkého napětí, moduly pro nepřetržité napájení včetně 

dieselagregátů. 

Neméně důležité jsou prostory pro chod těchto technologií, jsou zde parní stanice, 

kde jsou zásoby vody pro systém chlazení, vzduchotechnika pro zajištění příjemného 

pracovního prostředí dispečerského a operačního sálu. V případě výpadku proudu je 

potřeba zmínit i prostory se zásobou nafty pro zásobení dieselagregátů jako náhradního 

zdroje energie. Hlavní sály jsou chráněny systémy elektronické požární signalizace 

a stabilním hasicím zařízením. [4], [15]  
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3.2.4   Využití IBC 

IBC není pouze o dispečerském sále, v budově je umístěno téměř 50 kanceláří 

a dalších 32 operačních pozic složek IZS včetně pracoviště CCTV dohledu města Ostravy.  

Dále zde můžeme najít pracoviště: 

 Městské policie Ostrava 

 Územní středisko zdravotnické záchranné služby kraje 

 Policie ČR 

 HZS MsK 

 Armády ČR 

 Celního ředitelství Ostrava 

Všechny tyto složky zde slouží pro užší spolupráci při mimořádných událostech na 

území kraje. Samozřejmostí je vybavení budovy sociálním zázemím pro zaměstnance, jako 

šatny, sprchy, sociální zařízení, odpočinkové místnosti, kuchyňka s mrazákem, kde jsou 

uloženy zásoby pro krizové situace, jídelna, atd. Služebna Městské policie zajišťuje 

nepřetržitou ostrahu objektu. 

IBC je unikátním projektem operačního a krizového řízení nejen z hlediska využití 

nejmodernějších technologii ale i v rámci spolupráce IZS, zastupitelstva města a kraje. 

Ačkoli se na IBC jezdí podívat zástupci krajů, ministerstev, dokonce i zahraničních zemí, 

prozatím nikde srovnatelný projekt nevznikl. Snad jen budova Řízení letového provozu 

postavená na letišti Praha. [4] 
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4 Koncepce jednotného operačního dispečerského 

pracoviště na letišti 

Hlavní součástí diplomové práce je návrh koncepce jednotného operačního 

dispečerského pracoviště, v závislosti na sběru informací z mezinárodních konceptů 

a implementovaných projektů na mezinárodních letištích ve světě, jsem zvolil pracovní 

název pracoviště „Letištní dispečerské operační centrum“. V návrhu je uvedeno, které 

dispečerské jednotky budou sloučeny, výhody a nevýhody sjednocení těchto dispečinků do 

jednotného pracoviště. Dále je uvedena organizace tohoto pracoviště a úkoly supervizora 

nově vzniklého dispečinku. Následuje samotný návrh konkrétního pracoviště, včetně 

místností, nábytku se všemi potřebnými hardwarovými a softwarovými požadavky. 

V posledních podkapitolách jsou uvedeny některé zahraniční projekty související 

s touto problematikou. Nakonec jsem popsal vizuální podobu dispečerského, operačního 

a technologického sálu. Popis je doplněn grafickým znázorněním (viz Seznam přílohy). 

Současné a navrhované pracoviště je srovnáno metodou SWOT v závěru kapitoly. 

4.1 Stanovení potřebného počtu dispečerských pozic 

Důležitým prvek pro každé operační pracoviště je stanovení optimálního počtu 

dispečerů na směnu. Při stavbě Integrovaného bezpečnostního centra se při stanovení počtu 

pozic postupovalo podle disertační práce pana doc. Ing. Viléma Adamce, Ph.D. Na jiných 

operačních pracovištích se však postupovalo například metodou odborného posouzení, 

intuitivním posouzením nebo se potřebný počet stanovil z hodnocení zkušebního provozu. 

U složek IZS se počet dispečerů stanovuje na základě koeficientů navýšení dle počtu 

řešených událostí za rok a počtu obyvatel v obsluhovaném území. V Německu se např. pro 

operační středisko záchranné služby, stanoví dva dispečeři na 40 tisíc zásahů ročně, což je 

statisticky území s až 400 000 obyvateli. Existuje také teorie hromadné obsluhy, kde je 

podmínka, aby pravděpodobnost odmítnutí hovoru nepřesáhla zvolenou hodnotu, např. 

0,01%.  

Pro podmínky provozních dispečerů letiště lze využít následující řešení. Provoz na 

letišti je spojen s nejrůznějšími informacemi, které se podle obsahu dále řeší, proto lze 

využít teorii hromadné obsluhy. V obecném tvaru lze stanovit optimální počet dispečerů 

v jedné směně podle daného vzorce (viz rovnice 1): 
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                                           [2] 

 

kde: Nopr –  počet aktivních operačních pracovišť; 

 Kosl – množina parametrů operační situace daného letiště; 

 Koper – množina parametrů procesu řízení na operačním středisku; 

 Korg – množina parametrů ostatních činnosti na operačním středisku; 

 

Počet aktivních operačních pracovišť z rovnice 1, lze prakticky aplikovat (viz rovnice 2). 

 

                 

 

     

    

 
  

  

    
   

       [2] 

kde:  Nopr –  počet aktivních operačních pracovišť; 

         s= u*v – posuzovaná operace; 

         v – střední doba trvání operace; 

         u – střední počet řešených operací za daný čas; 

         k – počet současně řešených operací; 

         p – zvolená pravděpodobnost zpoždění řešení operací při počtu  Nopr; 

Při užití rovnice 2 je potřeba brát zřetel na tyto skutečnosti. Jeden dispečer může 

přijmout pouze jeden hovor a zároveň řešit maximálně dvě události. Tento výpočet byl 

primárně určen pro operační střediska HZS krajů. Na základě konzultace s odborníkem, 

v oblasti operačního řízení je možné tento model výpočtu využít i pro Letištní dispečerské 

operační centrum.[2]  

4.2 Vybudování Letištního dispečerského operačního centra 

Letištní dispečerské operační centrum bude zaměřeno především na sjednocení 

šesti nejvýznamnějších dispečerských středisek pro provozní a bezpečnostní zajištění 

letiště. V jedné místnosti bude umístěno 24 dispečerských pozic, které budou vybaveny 

nejmodernější technologií pro operační řízení. Oproti současnému rozložení dispečinků 

umožní toto integrované dispečerské pracoviště vyšší úroveň operačního řízení, účinnější 

a rychlejší řešení mimořádných událostí, jednoznačně zvýší přehled o situaci, nebude 

docházet k dezinformacím, informace budou k dispozici všem zúčastněným dispečerům, 
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každá událost bude zpracována pouze jednou, hlavním příslibem je úzká, přehledná 

a účinná interoperabilita mezi všemi integrovanými dispečinky. 

Důvodů pro vybudování Letištního dispečerského operačního centra je několik. 

Mezinárodní letecké úřady, jako jsou International Air Transport Association (Dále jen 

IATA), evropský Eurocontrol či americký Transport Research Board (Dále jen TRB), se 

snaží prosazovat např. projekty ACDM, TAM, či SESAR a ACRP, což jsou projekty nejen 

pro sjednocení dispečerských pracovišť, komunikačních a informačních systému 

a operačních řízení v rámci každého mezinárodního letiště. Tyto projekty jsou na 

některých letištích již implementovány a prozatím lze říci, že nedošlo jen k lepšímu 

a účinnějšímu dispečerskému řízení, ale i k úspoře nemalých finančních prostředků, 

leteckého paliva a ke snížení emisí CO2.  

Dalším důvodem je u nás spuštěné, Integrované bezpečnostní centrum 

moravskoslezského kraje. Kde jsou sjednoceny operační řízení a příjem tísňových linek 

základních složek IZS a městské policie Ostrava. IBC prokazuje např. skvělý přínos 

sjednocení dispečerských pracovišť, rychlejší reakční časy, úsporu financí, využití 

propojených informačních systémů, atd. především při řešení následků MU. 

Integrace dispečerských středisek - Výhody a nevýhody 

Výhody: 

 Sdílení stejných dat a informací bez prodlení; 

 Jednotné technologické vybavení; 

 Možnost implementace projektů jako ACDM, TAM či SESAR; 

 Využití zkušeností ze zahraničních letišť; 

 Vzájemná zastupitelnost na jednom pracovišti; 

 Osobní kontakt dispečerů; 

 Osobní znalost dispečerů; 

 Časová úspora veškerých procesů; 

Nevýhody: 

 V případě výpadku pracoviště, může nastat dočasné ochromení služeb; 

 Potřeba zvláštních bezpečnostních opatření; 

 Potřeba záložního pracoviště dispečerských středisek; 

 Velká počáteční finanční investice; 
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4.3 Organizace Letištního dispečerského operačního centra 

Na základě rozhovorů se zaměstnanci letiště, prostudováním směrnice [13], která 

popisuje systém dispečerského řízení letiště, osobními pochůzkami po dispečerských 

pracovištích a Integrovaném bezpečnostním centru, navrhuji pro Letištní dispečerské 

operační centrum tyto pozice. 

 Supervizor Letištního dispečerského operačního centra 

 Bezpečnostní dispečink 

o Dispečer – Ostraha letiště 

o Dispečer – Bezpečnostní kontrola 

o Dispečer – Dohled CCTV 2x  

 Řízení provozu ploch 

o Dispečer – Řízení provozu ploch 

o Dispečer – Údržba ploch 

o Dispečer – Biologická ochrana 

 Centrální dispečink provozu terminálů 

o Dispečer – Check-in 

o Dispečer – BUS 

o Dispečer – GATE 

o Dispečer – APRON 

o Dispečer – GAV 

 Technický provoz terminálů 

o Dispečer – Technický dispečink 

o Dispečer – Dozor třídírny 

o Dispečer – KPT T1 

o Dispečer – KPT T2 

o Dispečer – EPS a EZS 

 Inspektorát cizinecké policie 

o 3x Dispečer  

 Operační středisko HZS letiště 

o 3x Dispečer 
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Ze sedmi provozně-bezpečnostních dispečinků (podkapitoly 2.11 - 2.17) navrhuji 

sloučit do čtyř stěžejních. Tedy došlo by k začlenění dispečinku General Aviaton pod 

Centrální dispečink provozu terminálů, Uživatelská podpora a helpdesk a Dozor 

a koordinace provozu terminálů by byly zařazeny pod Technický provoz terminálů. Takto 

by tedy vznikly čtyři „hlavní“ dispečinky CDP, TPT, BED a RPP. Pro komplexní 

schopnost řešit LMU dle letištního pohotovostního plánu je potřeba Letištní dispečerské 

operační centrum doplnit o další dva dispečinky. Jsou to dispečink Hasičského 

záchranného sboru letiště Praha a dozorčí služba Inspektorátu cizinecké policie. 

Supervizor Letištního dispečerského operačního centra bude plnit úkoly především: 

 Koordinace operačního řízení v rámci letištních provozně bezpečnostních služeb 

v souladu s platnými směrnicemi letiště. 

 V případě mimořádných událostí a krizových situací bude koordinovat a řídit 

opatření pro zvládnutí dané situace, do doby než velení převezme kompetentní 

osoba z krizového štábu. 

 Koordinovat a řídit opatření podle pokynů krizového štábu, velitele zásahu, 

či zpracovávané dokumentace, jako např. Plán krizové připravenosti či letištní 

pohotovostní plán. 

 Zodpovědnost za řešení situace v případě uzavření gatů, nástupních mostů, 

terminálů, např. v případě nevlídného počasí. 

 Zodpovědnost za obsahovou správnost vydávaných informací 

 Provádět odborný dohled nad činností integrovaného dispečerského pracoviště 

 Řídit a koordinovat činnosti pracovníků ve směně 

 Soustřeďovat podstatné informace pro rozhodující proces vyššího kompetentního 

subjektu 

 Plnit další úkoly vyplývající z příslušné směrnice 

4.4 Návrh místností Letištního dispečerského operačního centra 

Nová dispečerská pracoviště musí být pro své potřeby vybavena moderními 

technologiemi, aplikacemi a informačním systémem. Vybavení pro dispečinky jsou 

převážně dělaná na míru podle specifických potřeb subjektu. Ačkoli současná společnost 

preferuje nízkou cenu, u dispečerských pracovišť je třeba volit kvalitu a spolehlivost před 



47 

cenou. Cílem této podkapitoly bude popis zařízení potřebného pro každou takto 

koncipovanou pozici včetně hardwarových a softwarových aparátů zejména pro účelnou 

komunikaci s okolním světem, především se složkami pro řešení daných událostí. 

Podstatou nového dispečinku je, aby informace byly předávány co nejrychleji a co 

nejefektivněji. 

Při návrhu vizualizace místnosti je účelné vycházet z již zaběhlých dispečerských 

pracovišť, příkladů je více než dost, dispečerský sál na Integrovaném bezpečnostním 

centru, či dispečerské sály z mezinárodních letišť ve Stuttgartu, Atlantě, Římě, 

Birminghamu či Ženevy nebo Frankfurtu. 

Možností vybavení dispečinku je v dnešní době mnoho, proto záleží především na 

kladných zkušenostech s danými výrobci, podle mého názoru není příliš účelné vybírat 

každý komponent od jiné firmy. Důvodů může být mnoho, za ten nejdůležitější považuji 

kompatibilitu jednotlivých prvků v rámci celého systému. Při návrhu byla využita 

práce [25]. 

4.4.1 Místnosti a nábytek 

Pro potřeby dispečerů, je nejdůležitější jako první volit dostatečně prostornou 

místnost, bohužel někdy, např. v případě IBC se muselo dispečerské pracoviště 

přizpůsobovat místnosti, v tomto případě však lze navrhnout místnost dle potřeb dispečerů. 

Každé pracoviště, podle příručky [18] vydanou ministerstvem vnitra, by mělo mít na 

jednoho zaměstnance 2 m
2 

nezastavěné plochy a 12 m
3
 vzdušného prostoru, tedy 

připočteme-li pracovní pozici, stůl a židli, vyjde nám přibližně 4m
2
 plochy v místnosti na 

jednu pozici. Po jednoduchém přepočtu zjistíme, že místnost musí mít alespoň 104 m
2
. 

Dále jsou potřeba vyčlenit tyto prostory: 

 Operační místnost pro krizový štáb (30 m
2
) pro 12 osob 

 Technologický sál (50 m
2
) 

 Sociální zařízení a odpočinková místnost - Šatny, sprchy, toalety, kuchyňka (70 m
2
) 

Celková podoba pracoviště včetně přidružených místností by měla být následující. 

Dispečerský sál propojený s operačním sálem, technologický sál umístěn přímo pod 

dispečerským sálem a místnosti pro personál pod zbylým prostorem dispečerského sálu. 

Dispečerský sál se stane kritickým místem pro fungování letiště, proto je potřeba 

zajistit jeho maximální bezpečnost proti narušení především před protiprávními činy. 
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Navrhuji, stejně jako prochází palubní personál před vstupem do letadla bezpečnostní 

prohlídkou, aby tuto prohlídku absolvovali před započetím směny všichni dispečeři 

Letištního dispečerského operačního centra. 

Z praktického pohledu a zkušeností lze využít mnoho stavebních prvků, jako jsou 

podhledy, dvojité podlahy pro kabeláž a technologie, osvětlení, klimatizace, žaluzie, rolety, 

a neposlední řadě požárně bezpečnostní prvky, atd. 

Dalším důležitým prvkem na dispečerském pracovišti jsou samotné pracovní stoly, 

lze volit mezi nabízenými produkty na trhu či vyrobit na zakázku. Na Obrázek 8 je 

grafické provedení dispečerského stolu, který nabízí nastavitelnou výšku pracovní plochy 

stolu, lze jej využít pro práci v sedě i ve stoje, v různých rozměrových variantách. Stoly se 

dají sestavovat do libovolných celků či doplnit o další skříňky. Doporučuji pro všechny 

dispečery využít stejné pracovní stoly, ve stejném barevném provedení. Navržený stůl je 

možné doplnit až osmi monitory, dále telefonním aparátem, uživatelskými pomůckami 

(klávesnice, myš, headset, stolní lampa) hardwarovým vybavením, potřebnou kabeláží 

a technologií pro 24 hodinový provoz. Důležitým aspektem je ergonomie stolu. 

 

Obrázek 8: Navrhovaný stůl pro dispečerské pracoviště [22] 

4.5 Pracovní stanice 

Základem pro IT podporu každého dispečerského pracoviště je moderní pracovní 

stanice. Navrhuji stanici umístit do technologického sálu, který je přímo pod dispečerským 

sálem. Pracovní stanice tak mohou být lépe udržovány, chlazeny a servisovány. Skříně 
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budou vybaveny oproti sériové výrobě uzamykatelným krytem, speciálními prachovými 

filtry, a technologií pro nepřetržitý provoz. Opět je na trhu několik druhů možností mezi 

hlavní kandidáty pro dodávku pracovních stanic bych zařadil společnosti s mnohaletými 

zkušenostmi jako např. Hewlett-Packard, IBM, Compaq, Samsung, Apple Inc. V této 

kapitole je potřeba zmínit dotykový tablet, který bude umístěn uprostřed stolu. Doporučuji 

pro kompatibilitu s ostatními systémy zvolit stejného výrobce jako PC. 

4.6 Monitory 

Grafický výstup ze všech systému dispečerovi zajišťuje požadovaný počet 

monitorů. Více monitorů využívají dispečeři pro snadnější a rychlejší přehled 

o požadovaných informacích. Navrhuji využít moderních LED monitorů s rozlišením 

FullHD. Hlavní výhodou těchto monitorů je výdrž a životnost obrazovek. Při 

požadovaném provozu, tedy 24 hodin, udává výrobce životnost 20 až 30 let. LED 

technologie se může pyšnit minimálními provozními náklady a bezporuchovostí. 

4.7 Interaktivní tabule  

Interaktivní tabule je v současnosti využívána ve všech větších dispečerských 

střediscích. Tabule může být použita především pro zobrazování důležitých informací pro 

všechny v sále. Lze na ni přepojit videokonferenční hovor, požadované data ze kterékoli 

dispečerské pozice, přenos z CCTV kamer, projekce z dataprojektoru, atd. Samozřejmostí 

je dotykové ovládání a dá se využit i pro ruční psaní. Tabule je ideálním řešením pro 

nepřetržitý provoz. 

4.8 Komunikace 

Jednou z hlavních činností dispečera je komunikace, v případě Letištního 

dispečerského operačního centra je výhodou interpersonální komunikace, avšak 

komunikace pomocí telekomunikačních sítí stále zůstává prioritou, proto je potřeba, aby 

nedocházelo k žádným výpadkům. Nutností dispečinku je kvalitní a rychlý přenos. 

V dnešní době se již nevyužívá klasických telefonů, ale dotykových displejů 

s integrovanou aplikací propojenou s headsetem uživatele. Díky možnostem tabletu jako 

přednastavení, importování či propojení kontaktů v databázi, je komunikace o mnoho 

rychlejší než s klasickým aparátem. Klasický telefon ovšem na pozicích dispečerů zůstává 
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pro případ poruchy dotykového displeje. Díky bezdrátovému headsetu se tak může 

dispečer vzdálit od pracoviště a přesto jednoduše přijmout hovor. 

4.9 Servery 

Servery (viz Obrázek 9) jsou umístěny stejně jako pracovní stanice 

v technologickém sále umístěným přímo pod dispečerským sálem. Jsou využívány pro 

ukládání a archivování důležitých dat, dříve se pro tento účel využívaly disková pole. 

Datové servery mají oproti diskům několik výhod, není třeba skladová místnost, 

pohodlnější a rychlejší přenos dat. Na servery se ukládají záznamy hovorů, činnost 

dispečerů, potřebné soubory potřebné pro výkon dispečera, atd. Komunikace se serverem 

probíhá pomocí pevné linky nebo GSM/CSD. Data jsou přenášeny pomocí FTP protokolů 

dle potřeb letiště. 

 

Obrázek 9: Serverové skříně [21] 

4.10 Software 

Pro dispečerská centra se využívají nejmodernější operační systémy, v současnosti 

jde především o softwary společnosti Microsoft. Posledním modelem je operační systém 

Windows 8.1. Jedná se o nejrozšířenější operační systém, který je finančně dostupný, 

spolehlivý, bezpečný, jednoduchý a komplexní. Součásti operační systému je balíček 

Microsoft Office 2013, který nabízí několik různých aplikací pro práci s dokumenty. Dále 

lze využít operační systémy Linux či Unix nebo OS X. Doporučuji však systém 

Windows 8.1, který je uzpůsoben i pro dotykové tablety.  
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Základní úlohou dispečerů je sběr dat a informací, které se dále vyhodnocují 

a provádí se další konkrétní činnosti. Informační systémy pro tyto potřeby je většinou 

dělaný na míru pro potřeby daného pracoviště. Obecně se tento systém nazývá SCADA.  

SCADA se dá přeložit jako dispečerské řízení a sběr dat. Obsahuje software, 

databáze, potřebné sítě, komunikaci a vstupně-výstupní hardware. Nejedná se o řídicí 

systém jako takový, zaměřuje se pouze na úroveň dispečera. 

Datový systém využívaný na Letištním dispečerském operačním centru musí být 

navržen, tak aby byly propojeny všechny dispečerské složky, a byl tak zajištěn neomezený 

přístup k potřebným informacím o dané situaci. Hlavním cílem je zautomatizovat 

a zjednodušit veškeré rutinní činnosti. Stejný informační systém pro všechny složky také 

znamená možnost připojit se na uživatelský profil na kterémkoli PC v dispečerském sále. 

Systém dále musí podporovat řídící a rozhodovací procesy a musí umožňovat sběr 

informací z jednoho pracoviště a vedení akce z dalšího. Zároveň je potřeba mít možnost 

řídit více záležitostí z jednoho pracoviště. Struktura systému by mohla být převzata ze 

zkušeností z jiných letišť např. systémy firem: 

 Zetron 

 Siemens 

 IBM 

Americká firma Zetron navrhuje komunikační systémy především pro ochranu 

obyvatelstva a krizové řízení. Na konci roku 2013 vydala systém Acom EVO, který dnes 

využívají letiště například v Torontu, Londýně, Oslu a Ženevě. Systém slouží pro 

integrované letištní operační centra a dispečerským pracovištím při dohledu nad 

bezpečností, technickým provozem a provozem terminálů. Zajišťuje rádiovou komunikaci 

mezi dispečery a bezpečnostními a technickými pracovníky. [32] 

Německá firma Siemens je technologickou špičkou v navrhování operačních center, 

nejen na letišti. Několik příkladů můžeme najít po celém světě např. dispečerská centra na 

letištích v Madridu, Bangkoku, Mnichově, Pekingu či Miláně nebo dispečinků metra 

v New Yorku, Hannoveru či Taiwanu, atd. Siemens navrhuje nejen operační systémy ale 

i celá pracoviště, včetně vybavení místností. Lze zmínit dva softwary, SIAMOS a UFIS. 

Mimo informační systém propojí dispečerům i komunikaci, což umožní využívat její různé 
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formy, od textových zpráv až po videokonference. Siemens navrhl informační systém pro 

projekt „Total Airport Management“ (viz Evropské projekty). [17] 

Americká firma IBM vyrobila systém pro spolupráci několika letištních systémů, 

lépe řečeno složek. Letištní složky neumí včasně a uspokojivě jednat při mimořádné 

události, jelikož je předávání informací zpožděno. Se systémem od IBM „Airport 

operations management system“ (dále jen AOMS) lze informace sdílet mezi potřebnými 

složkami a poskytne také základ pro kontinuální zlepšování, snižování nákladů, atd. Kromě 

jednotného systému AOMS nabízí zvýšení efektivity procesů a možnost jednotného 

zpracování a vedení události, a mnoho dalších výhod. [3] 

V rámci výše zmíněných mezinárodních projektů by mohli být využity pro Letištní 

dispečerské operační centrum některé z nich. Dříve se již objevili náznaky spoluúčasti, 

bohužel ze spolupráce sešlo, avšak pro potřeby navrhovaného pracoviště, navrhuji se 

k tomuto projektu vrátit, či využít i jiných projektů, které jsou plně integrovány na 

mezinárodních letištích po celém světě. Tyto projekty můžeme dělit podle úřadů, které je 

zaštiťují: 

 IATA 

o „Simplifying the business“ 

 Eurocontrol 

o Single european sky ATM research (SESAR) 

o Airport collaborative decision making (ACDM) 

 Evropská unie 

o Total airport management (TAM) 

 TRB 

o Airport cooperative research program (ACRP) 

Některé tyto projekty zavádějí jednotné dispečerské pracoviště právě pod názvem 

„Letištní dispečerské operační centrum“. Pro všechny letištní dispečinky jsou nejdůležitější 

tři ukazatele: 

 Nákladová efektivnost 

 Bezpečnost – osob a majetku, provozní i environmentální 

 Pohodlí cestujících 
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Spokojenosti lze dosáhnout jen spoluprací všech zúčastněných stran. Letištní 

dispečerské operační centrum poskytuje všem dispečerům stejné informace a výsledkem je 

lepší komunikace a rozhodovací činnost. Přirozeně každá dispečerská složka má jiné 

priority a zájmy. Avšak aby chod letiště probíhal co nejefektivněji, je potřeba, aby 

dispečeři spolupracovali na co nejužší úrovni. Do nedávna byla úzká spolupráce letištních 

složek velmi vzácná, to v důsledku znamenalo někdy i velké zpoždění letů, což stojí 

obrovské peníze a zdroje. Podle statistik úřadu EUROCONTROL, tato zpoždění ročně 

stojí v Evropě až 1,5 miliardy Euro. Předpokládá se, že zbytek světa na tom nebude lépe.  

Proto se projekty začaly zajímat o organizační změny v dispečerských složkách 

a vznikla koncepce Letištního dispečerského operačního centra (Dále jen LDOC). 

Příslibem je především rychlé a organizované řešení nestandardních situací v co nejkratším 

čase. 

V LDOC jsou umístěny všechny dispečerské složky, které zajišťují důležité 

provozní či bezpečnostní služby na letišti, aby měli přístup k nejnovějším relevantním 

informacím a mohli tak provádět operační řízení. V LDOC musí fungovat co nejefektivněji 

vzájemná komunikace a rozhodovací činnost mezi relevantními složkami. 

Největší výhodou fyzické integrace dispečinků je možnost osobní komunikace, 

která je nejefektivnější v případě co nejrychlejších řešení situace. Některé projekty se 

zaměřují na úsporu financí, snížení dopadů na životní prostředí, zvýšení letové kapacity 

vzdušných prostorů, atd. [8] 

4.10.1 IATA – „Simplifying the business“ 

Mezinárodní úřad pro civilní letectví v roce 2004 spustil projekt „Simplifying the 

business“, v překladu tedy zjednodušení činností. Cílem bylo změnit tehdejší koncepci 

vývoje letecké dopravy. Hlavní snaha byla zaměřena na snížení nákladů, snížení 

liberalizace od vlád, zavedení nového způsobu financování a zjednodušení činnosti 

letištních složek. Celý projekt byl rozdělen na čtyři části, každá zaměřena na specifickou 

část letiště. Podprojekty jsou: 

 Bar-Coded boarding passes; 

 E-freight; 

 Baggage improvement programme; 

 Fast travel; 
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Bar-Coded boarding passes  

Tento podprojekt byl zaměřen na odbavovací proces. IATA vydala nové normy 

a nabídla tak nové služby cestujícím. Stávajícím problémem bylo, že odbavovací služby 

jsou nákladné a ne zrovna jednoduché. Proto byly nově cestujícím nabídnuty 

samoobslužné odbavovací služby. Jednalo se například o Kiosky, které slouží jako 

automatické check-in přepážky, možnost internetového odbavení, či odbavení 

elektronickou formou, tedy že cestující bude odbaven pomocí SMS či jiného bezdrátového 

připojení. Pomocí těchto nových procesů se na letišti podstatně urychlí odbavení, 

bezpečnostní kontrola a ostatní záležitosti. IATA předpokládá úsporu v rámci 1,5 miliardy 

Dolarů ročně. V roce 2010 přistoupilo, alespoň z části tomuto projektu 50% členů IATA. 

E-freight 

Tento projekt se zabývá potřebou papírové dokumentace ke všem Cargo 

záležitostem. Zpoždění vzniklá kvůli papírování snižuje konkurenceschopnost letecké 

dopravy oproti jiným dopravním možnostem. E-freight proto nahrazuje papírování za 

elektronickou dokumentaci, což by mělo urychlit dopravní řetězec Cargo. Díky zavedení 

tohoto projektu se ušetří až 7,8 tun papíru ročně a mezi další výhody lze uvést lepší 

informovanost o převáženém nákladu a menší zatížení životního prostředí. 

Baggage improvement programme 

Projekt zaměřený na zavazadla, tedy na zjednodušení procesu odbavení zavazadel 

a také zjednodušení procesu při ztrátě zavazadel. Tento koncept by měl ušetřit až 

3,8 miliardy Dolarů ročně. Při odbavování zavazadel se považuje za nejdůležitější aspekty 

identifikace zavazadla a informace o zavazadle. Nejčastějším důvodem ztráty zavazadla je 

nedokonalý systém předávání informací mezi systémem odbavování zavazadel 

a přiřazování gatů pro dané letadlo. S náležitými informacemi a identifikací by byl celý 

proces jednodušší. Proto IATA navrhuje využívat RFID identifikačních systémů. 

Fast Travel 

Typické pro odbavení cestujících k letadlu jsou dlouhé fronty kvůli formalitám. 

Podobně jako projekt BCBP je tento projekt zaměřen na rychlejší a samostatnější 

odbavení. IATA si slibuje úsporu v rozmezí 0,8 – 1,6 miliardy Dolarů ročně, proto rozjelo 

šest dalších mini-projektů pro zlepšení odbavovacího procesu, týkají se především: 

 Check-in – samoobslužné odbavení pro cestující; 

 Zavazadla to-go – možnost cestujícím připravit jejich batoh pro rychlejší odbavení 

check-in pracovníkem; 
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 Pasová a jiná kontrola – umožní cestujícím své cestovní dokumenty zkontrolovat 

elektronicky u Kiosku, aby se tak vyvarovali dlouhých front u běžných kontrol; 

 Přebookování letenky – V případě zpoždění, zrušení či jiného důvodu umožní 

cestujícím jednoduše, samoobslužně přebookovat svou letenku; 

 Nástupní gaty – umožní cestujícím nastupovat do letadla stejně jako do metra 

či vlaku; 

 Ztráta zavazadla – cestující může nahlásit ztrátu přes kiosek, místo čekání ve 

frontě; 

4.10.2 Evropské projekty 

V Evropě jsou projekty rozděleny na projekty zaštítované úřadem 

EUROCONTROL a Evropskou Unií. EUROCONTROL založil dva významné projekty 

SESAR a ACDM. Evropská Unie ve spolupráci s Německým centrem pro letectví 

nastartovala projekt Total airport management. 

Single european Sky ATM Research 

Single european Sky ATM Research (Dále jen SESAR) je obrovským 

a ambiciózním projektem pro modernizaci infrastruktury letiště. Hlavním cílem je zlepšit 

organizaci řízení provozu letišť v Evropě pro zvýšení letové kapacity a snížení emisí pro 

dopad na životní prostředí. SESAR je novou koncepcí řízení letecké dopravy, která by 

měla zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti a efektivity letecké dopravy na dalších 30 

let. 

Do projektu je zapojeno několik evropských leteckých úřadů a společností: 

 Letecké úřady 

o Francie; 

o Německa; 

o Itálie; 

o Severní Evropy a Rakouska; 

o Španělska; 

o Velké Británie; 

 Letecké nadnárodní firmy 

o Honeywell; 

o SELEX; 
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o Indra; 

o Frequentis; 

o Airbus; 

o Alenia Aeronautica; 

Projekt byl rozdělen do tří hlavních fází zaváděcí, vývoj, provozní. Do První fáze 

bylo investováno přes 60 miliónů Euro a probíhala do roku 2008, do roku 2014 je určeno 

2,1 miliardy Euro na vývoj a Poslední fáze pojme předpokládaných 20 miliard Euro, 

ukončena by měla být v roce 2020. Základem projektu je společné dispečerské pracoviště 

pro zajištění efektivního plánování a řízení. 

Airport collaborative decision making 

Do projektu ACDM bylo v úvodních fázích zapojeno i letiště Praha, bohužel 

nedošlo k realizaci až do konečné fáze. V současnosti je ACDM plně implementován na 10 

mezinárodních letištích v Evropě, jako poslední byl na začátku března 2014 spuštěn rutinní 

provoz na letišti v Římě. Cílem projektu je zajistit efektivnější rozhodovací proces a tím 

zredukovat zpoždění letů a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými dispečery. Jde tedy 

o sdílení důležitých informací pro všechny zainteresované složky působících na letišti. 

Výsledkem je zpracování každé informace pouze jednou, čímž nedojde k dezinformacím 

způsobených několika stupňovým předáváním informací. Zajistí se tak kratší časová 

odezva a mnohem lepší komunikace při řešení dané situace, sníží se náklady, zdroje 

a odpady při přemísťování nástupních mostů, popojíždění letadel a plánování dalších 

činností na letišti. 

Důležité tedy je zavést takový informační systém, který propojí všechny relevantní 

letištní složky, aniž by vznikali nedorozumění a dohadování mezi jednotlivými pracovišti.  

Total airport management 

TAM je odezvou na projekt ACDM, který pracuje na operační úrovni. TAM je 

snaha o vytvoření informačního systému, kde spolupracují letištní složky na společném 

plánu pro dosažení dohodnutých cílů v rámci celé organizace. TAM zahrnuje k operační 

úrovni navíc i úroveň taktickou a strategickou (viz Obrázek 10). Siemens spolupracoval na 

vývoji TAM s německým ministerstvem financí a technologií.  

Hlavním cílem je samozřejmě zvýšit efektivitu dispečerských složek letiště, 

především provozních. Usnadní vytváření letištního operačního plánu a zjednodušuje 
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rozhodovací proces pro řešení nastálých situací. Nejdůležitější součástí tohoto projektu je 

společný informační systém pro všechny provozní dispečerské složky na letišti. 

TAM byl testován na letišti ve Stuttgartu, které se dá počtem přepravených 

cestujících přirovnat k letišti Praha. Výsledky byli nad očekávání skvělé, důsledkem byli 

také finanční úspory na palivu a snížení emisí. [8] 

 

 

Obrázek 10: Struktura projektu Total Airport Management [8] 

4.11 Dispečerský sál 

Všechna dispečerská pracoviště budou identická od stolů, počítačů, IT doplňků, 

monitorů až po židle. Šest dispečerských středisek zde bude technologicky a systémově 

propojeno. Budou tedy zastupitelné, každá dispečerská složka však může využívat různé 

aplikace či hardwarové úpravy. Většina složek využívá dvoucestné radiokomunikace 

s pracovníky v terénu. Proto bude součástí integrace dispečinků i výstavba jednotného 

komunikačního kanálu pro všechny složky letiště, aby nedocházelo k přetížení linek 

jednotlivých složek. Příkladem pro tento komunikační kanál je radiokomunikační síť 

Pegas, kterou využívá IZS. V dispečerském sále bude umístěna velká interaktivní tabule, 

která bude využívána především při řešení letištní mimořádné události, pro přehlednost 

všech zainteresovaných složek. Interaktivní tabuli bude možné využívat pro konferenční 
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hovory, zobrazování GIS informací, požadovaných dat z monitorů jakékoli dispečerské 

pozice, kamerových záznamů, či videosignálu z dataprojektoru umístěného v předepsané 

vzdálenosti, atd. Každé pracoviště bude vybaveno jak sadou headsetu pro dispečera tak 

reproduktory, které budou napojeny na interaktivní tabuly. 

Stejně jako na IBC bude Letištní dispečerské operační centrum využívat 

komunikační framework skrze web, XML a vlastní aplikace. Ovládaný bude jednoduše 

skrze aplikaci dotykového tabletu umístěného v centru dispečerského stolu.  Výše zmíněný 

pult „želva“ navrhuji také integrovat do softwaru dispečerského pracoviště. Díky těmto 

rychlým komunikačním vazbám nebude potřeba ani verbálně komunikovat s pracovníkem 

např. údržby, k oznámení problému a jeho specifikaci dojde jednoduchým založením 

události, systém upozorní automaticky, formou SMS, přes chytrý telefon či tablet údržbáře, 

který tak získá přístup přes aplikaci do systému, kde zjistí všechny potřebné informace 

a provede opravu. 

Dotykový tablet lze využít pro předávání datových informací, sledování jejich 

průběhu, nahrávání hovorů, jednoduché ovládání nejrůznějších aplikací potřebných pro 

výkon služby, atd. Mimo interaktivní tabule, umístěné uprostřed před konferenčním 

stolem, bude v buňce bezpečnostního dispečinku, na stěnách před stoly dispečerů umístěno 

19 LED monitorů pro zachování stejných podmínek jako na současném pracovišti. Ostatní 

pracoviště budou vybaveny 8 monitory. 

Součástí dispečerského sálu bude uprostřed umístěný konferenční stůl, pro 10 osob. 

Bude využíván především ke krátkým poradám, při vzniku různých událostí. Pro případy 

řešení LMU podle letištního pohotovostního plánu a pro potřeby krizového štábu bude 

využíván operační sál, umístěný ve vedlejší místnosti. 

4.12  Technologický sál 

Technologická podpora bude zajištěna v místnosti přímo pod dispečerským sálem. 

Součástí technologického sálu bude silnoproudý rozvaděč pro jednotlivá pracoviště, zdroj 

zálohového napětí, skříně rozhraní pro telefonní, signálová i datová vedení. PC skříně 

nebudou umístěny v dispečerských stolech, ale budou vedeny také do technologického 

sálu, což umožní lepší správu těchto zařízení a snadnější přístup pro údržbu. Dále zde 

budou umístěny servery a routery, trafostanice, rozvodny vysokého i nízkého napětí, 

moduly pro nepřetržité napájení, atd. 
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Počítače musí být vybaveny takovým hardwarem a softwarem, aby byla zajištěna 

kompatibilita s požadovanými aplikacemi, jako telekomunikace, informační systém, GIS, 

atd., pro zajištění koordinace a řízení veškerých letištních služeb. Dále musí být vybaveny 

grafickou kartou, pro schopnost propojení požadovaného počtu monitorů. 

Pro zajištění chlazení pracovních stanic budou v technologickém sále parní stanice, 

se zásobou vody pro chlazení. V neposlední řadě je v tomto sále umístěna 

vzduchotechnika, náhradní zdroje energie pro udržení pracovních stanic v neustálém 

chodu, pro případ výpadku elektrické energie. Pro dlouhodobější výpadek energie bude 

možné využít dieselagregát, který zajistí dostatek energie pro běžný chod celého 

dispečerského sálu, podmínkou jsou dostatečné zásoby pohonných hmot – tedy nafty. 

Požární bezpečnost je zajištěna systémy EPS a SHZ. 

4.13   Operační sál 

Operační sál bude dislokován ve vedlejší místnosti dispečerského sálu. Navrhuji 

propojit tyto místnosti velkými prostornými a snadno otevíratelnými dveřmi s panickým 

kováním. Pro snadný prostup v případě potřeby při řešení LMU. Vybavení místnosti je 

velký stůl pro alespoň 16 osob (viz Obrázek 11), u každého místa bude přidělený mikrofon 

s reproduktorem a ergonomická kancelářská židle. Na stěně, kolmé k čelu stolu bude 

umístěna interaktivní tabule. Tabule bude využívána pro zobrazování důležitých informací, 

potřebných k činnosti krizového štábu, např. konferenční hovory, CCTV záznamy, data 

z místa nehody, atd. 

Operační sál může být využíván také pro pracovní porady, konference, přednášky. 

Jeho primárním účelem je však sloužit jako pracoviště krizového štábu.  

 

Obrázek 11: Konferenční stůl [6]
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4.14   SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexní metoda, která kvalitativně hodnotí čtyři stěžejní 

oblasti. Jedná se o silné a slabé stránky pracoviště a stanoví příležitosti a hrozby, které 

vyplývají z koncepce pracoviště. SWOT je zkratka zmíněných čtyřech základních oblastí, 

respektive jejich anglických ekvivalentů. 

Může být využita jak pro skupinu analytiků, tak pro jednotlivce, výstup bývá využit 

jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových aktivit, identifikaci kritických 

míst či jako podklad pro podrobnější analytické metody. Analýza je velice jednoduchá, 

rychlá, výstižná a objektivní. Nelze ji aplikovat na každou problematiku. 

Níže jsou uvedeny dvě tabulky (viz. Tabulka 1 a Tabulka 2) ve kterých je SWOT 

analýza pro stávající a navrhované pracoviště. Celá analýza byla schválena a provedena 

pod dohledem bezpečnostního experta letiště Praha – Ruzyně, Ing. Maršálka. 

Tabulka 1: Současné pracoviště 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zaběhlý systém  Zastaralé technické prostředky 

 Spokojenost zaměstnanců  Větší investiční náklady na údržbu 

 Kladné zkušenosti  Špatná vnitřní komunikace 

 Příznivé pracovní podmínky  Nedostatečná motivace zaměstnanců 
  Neosobní kontakt s ostatními pracovišti 

  Nedokonalé předávání informací 

  Nevyužitý potenciál dispečinků 

  Velké náklady na zabezpečení 
jednotlivých pracovišť (EPS, EZS) 

  Rozmístění současných pracovišť  

  Při LMU nedokonalá spolupráce 
s krizovým štábem 

Příležitosti Hrozby 

 Nové pracovní postupy  Stereotyp 

 Účast na projektech  Překonání současných systémů 

 Jednotný komunikační a 

informační systém 

 Teroristický útok 

 Nedostatek financí pro modernizaci 

 Modernizace stávajících 
technických prostředků 

 Sabotáž 

 Časem nedostatečné prostory 

 Zisk dotací na modernizaci 
podle projektů 

 Velké finanční náklady na modernizaci 
systémů 

 Při účasti na projektech, úspora 
financí, 
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Tabulka 2: Navrhované pracoviště 

Silné stránky Slabé stránky 

 Jednoduché předání informací  Potřeba záložního pracoviště 

 Jednotný informační systém 

 Jednotné zpracování informace 

 Osobní komunikace mezi dispečery 

 Velké bezpečnostní riziko 

 Při výpadku dočasné ochromení složek 

 Přísnější bezpečnostní opatření 

 Moderní pracoviště  

 Nový software a hardware  

 Osobní znalost všech dispečerů  

 Osvědčené centralizované pracoviště  

 Příznivé pracovní podmínky  

 Užší spolupráce mezi dispečery  

 Užší spolupráce s krizovým štábem  

 Znalost potřeb ostatních pracovišť  

 Vhodnější využití synergie procesů  

 Sdílení dat a informací 

 Účinnější a rychlejší řešení MU  

 

Příležitosti Hrozby 

 Snadnější implementace nových 

postupů 

 Sabotáž 

 Špatné interpersonální vztahy 

 Možnost využít fondy EU pro 
finanční zabezpečení projektů 

 Teroristický útok 

 Nedostatek financí 

 Nižší investice do modernizace  Nekompatibilita nových zařízení 

 Nové prostory pro každé pracoviště  

 Přerozdělení kompetencí mezi 
dispečinky 

 

 Využití zkušeností ze zahraničí 

 Využití zkušeností z IBC 

 

 Časově efektivnější procesy 

 Nižší náklady pro zabezpečení 

provozu 

 

 

Závěr - porovnání pracovišť 

Při komparaci těchto dvou pracovišť analýzou SWOT, jednoznačně vyplývá kladný 

přínos nového pracoviště. Největší rozdíl můžeme najít ve výčtu silných stránek, kdy nové 

pracoviště nabízí patnáct oproti čtyřem současným. U slabých stránek je poměr opačný, 

navrhované pracoviště nabízí čtyři oproti deseti současným. Příležitosti i hrozby jsou 

v mnohém podobné. Příležitostí však u navrhovaného pracoviště najdeme o několik více 

a naopak hrozeb méně. Hrozby se shodují u obou pracovišť, jedná se především o sabotáž, 

teroristický útok, či nedostatek financí. U současného pracoviště je několik příležitostí, 

které jsou u navrhovaného silnými stránkami.  
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Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na provozně bezpečnostní dispečerské složky na 

Letišti Praha. V úvodu jsou vymezeny důležité pojmy a právní předpisy zabývající se 

bezpečností civilního letectví. Dále jsou rozebrány provozně bezpečnostní složky operující 

na letišti a popis jejich činností. V následující kapitole je podrobně rozepsána činnost 

Integrovaného bezpečnostního centra, jako inspirace pro splnění cíle této diplomové práce. 

Tedy pro návrh jednotného operačního dispečerského pracoviště. 

Sjednocená dispečerská pracoviště nejsou prozatím, nejen na letištích, běžnou věcí. 

Důvodu je několik, především bych zmínil nedávnou světovou finanční krizi. Avšak je 

třeba si uvědomit, že letecká doprava se neustále rozšiřuje a je třeba v rámci udržitelného 

rozvoje investovat především do bezpečnosti. Nejde jen o technologickou modernizaci 

provozních a bezpečnostních systému. Je potřeba neustále zlepšovat, zkvalitňovat 

a modernizovat i postupy pro podporu řízení. V případě této práce operačního řízení. 

V návrhu je sjednoceno šest dispečerských složek. Jedná se o sloučení dispečerů 

Hasičského záchranného sboru letiště, Bezpečnostního dispečinku, Technického provozu 

terminálů, Centrálního dispečinku provozu terminálů, Řízení provozu ploch a dozorčí 

služby Inspektorátu cizinecké policie. Pracovní název jednotného dispečinku je Letištní 

dispečerské operační centrum. 

Navrhované pracoviště zvýší personální obsazení ze současných 20 na 24 pozic. 

Další výhody navrhovaného pracoviště jsou moderní technologie, jednoduší, rychlejší 

a přímější předávání informací, jednotné sdílení dat, užší spolupráce mezi jednotlivými 

složkami při řešení LMU a v neposlední řadě výrazně nižší finanční náklady na provozu 

jediného pracoviště. Všechny výhody, ale i nevýhody, jsou uvedeny v porovnání současné 

a navrhované koncepce pomocí SWOT analýzy. 

V rámci návrhu, práce obsahuje vše potřebné pro dispečery. Jedná se o prostorové 

potřeby osob, ergonomické pracoviště (pracovní stůl, kancelářská židle), softwarové 

a hardwarové vybavení usnadňující práci. Uvedl jsem v rámci návrhu i některé 

mezinárodní projekty, které jsou zaměřeny na užší spolupráci letištních složek, především 

provozních a bezpečnostních. Výsledky těchto projektů přináší pozitivní informace 

o redukci zpoždění letů, a např. ušetření paliva, z čehož plyne nižší zatížení přírody a tedy 

obrovské finanční úspory. 
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V diplomové práci je návrh pracoviště včetně dispečerského, operačního 

a technologického sálu, samozřejmostí jsou podpůrné místnosti pro zaměstnance, jako 

sociální a odpočinková místnost. 

Letištní dispečerské operační centrum plní potřebné požadavky na kvalitnější, užší 

a rychlejší spolupráci při řešení především letištních mimořádných událostí podle letištního 

pohotovostního plánu.  
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