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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

JAKŮBEK, J. Jednotný postup odbavování cestujících na letištích v rámci Schengenského 

prostoru, Ostrava: VŠB  Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, institut dopravy, 

2015. 61 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D  

 V této diplomové práci se zabývám problematikou odbavovacího procesu na 

letištích, která je v dnešní době stále větší otázkou v průběhu letecké dopravy z důvodu 

zefektivnění a především zrychlení odbavení cestujících, které souvisí s plynulostí 

leteckých společností a jejich letů do vybraných destinací. První část práce se zabývá 

především legislativou a právními předpisy souvisejícími s přepravou leteckých cestujících 

a jejich zavazadel. V druhé částí se zabývám odbavením cestujícího samotného a průběhu 

bezpečnosti při kontrolách odbavení. V třetí části jsem probíral moţnosti vhodného 

odbavovacího procesu a vhodných technologií v letecké přepravě, které se jiţ objevují na 

větších a vyspělejších letištích v Evropě i ve světě. Poslední kapitolou je vyhodnocení 

mého návrhu, kde jsem probral moţnosti moderního odbavovacího procesu. 

 

  



 

 

MASTER THESIS ANNOTATION 

JAKŮBEK, J. Unified Procedure of Air Passenger Check-In at Airports within Schengen 

Area. Ostrava: VŠB  Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Insitute of Transport, 2015, 61 p. Thesis head: doc. Ing. Ivana Olivková, 

Ph.D  

This master thesis deals with the topic of airport check-in process, a process of ever 

growing importance in air transportation emphasizing improvement of efficiency and 

acceleration of passenger check-in related to streamlining airline carriers and their flights 

to select destinations. 

The first part analyses legislation and directives related to passenger and passenger 

baggage transportation. The second part deals with the check-in and check-in security 

process. The third part describes options available for a suitable checking process and 

suitable technologies in air transportation that are emerging in larger and more advanced 

airports throughout Europe and globally. The last chapter presents an assessment of my 

suggestion of options of a modern check-in process. 
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CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 Cílem mé diplomové práce je obeznámit širokou veřejnost s novými moţnostmi 

v odbavovacím procesu letecké přepravy, která se neustále vyvíjí a umoţňuje rychlé, 

komfortní odbavení zavazadel a cestujících, pomocí automatizovaných systémů a kiosků 

na letištích, coţ velmi zpříjemní a hlavně zrychlí cestování kaţdého takového cestujícího, 

který vyuţije této nové techniky na letištích.  
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ÚVOD 

 Letiště jako podnik působí v oblasti civilní letecké dopravy jako provozovatel 

v daném státu. Tento podnik má významné závazky k zajištění plynulosti odbavení 

cestujících a bezpečnosti civilního letectví, které vyplývají z mezinárodních i národních 

legislativních poţadavků. V tomto ohledu je úroveň odbavovacího procesu vnímána jako 

úroveň, kterou zajišťuje letiště.  

 Bezpečnostní postupy a jejich strategie se vztahuje na všechny významné činnosti 

a poskytované sluţby, které mají vliv na bezpečnost cestujících, zaměstnanců a ostatních 

uţivatelů daného letiště, jakoţ i na vytváření bezpečného prostředí pro podnikání dalších 

subjektů, především leteckých dopravců, poskytovatelů leteckých sluţeb a obchodních 

organizací působících na letišti. 
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1 LEGISLATIVA 

 Největší rozmach, zaţilo civilní letectví v počátcích 20. let minulého stolení. 

Přepravováni byli cestující, kteří se řadili především do vyšších vrstev, a to na vzdálenosti 

pár desítek kilometrů. Největší rozvoj letecké dopravy se datuje ke konci druhé světové 

války, kdy probíhal největší vývoj nových pohonných jednotek (obzvláště turbínových 

motorů), pouţitých materiálů a technologie stavby letadel. 

 Rozvoj ve výrobě a počtu vyrobených letadel sebou nesl v 70. letech několik únosů 

letadel. Palestinští teroristé se v Izraeli pokusili o zmocnění letadla pomocí zbraní, které 

přenesli palubními zavazadly. Důvodem byla nedostatečná kontrola zavazadel na letišti.  

 Tento incident měl za následek to, ţe zvedl pozornost všech úředníků pracujících 

pro národní úřady pro bezpečnost civilního letectví. Byly tedy razantně zpřísněny 

poţadavky na kontrolu cestujících a zavazadel a celkovou bezpečnost na letišti.  

 Další a nejspíše hlavním důvodem, který vedl pro zpřísnění bezpečnostních kontrol 

na letištích, se staly teroristické útoky dne 11. září 2001 v USA, kdy teroristé pouţili 

unesené letadlo jako prostředek k hromadnému zabíjení civilistů a ničení správních budov 

v New Yorku (útok na světové obchodní centrum). 

1.1 Předpisy obecně 

 Základními poţadavky bezpečnosti civilního letectví je legalizace postupů 

a opatření bezpečnostních sloţek prostřednictvím mezinárodních a národních právních 

předpisů hlavně zákonů, které upravují nebo mají zcela konkrétní vztah k problematice 

letiště, je celá řada, ať se jiţ jedná o mezinárodní úmluvy nebo normy a doporučení 

mezinárodních organizací (ICAO, ECAC) a Evropské Unie. Nejdůleţitější základní 

dokumenty bezpečnosti na letištích jsou: Bezpečnostní program letiště, Národní 

bezpečnostní program, Bezpečnostní program provozovatele leteckých sluţeb, Poţadavky 

EU na bezpečnost a nakonec Letištní pohotovostní plán. 

 Velmi důleţitým a podstatným mezinárodním předpisem pro oblast civilního 

letectví je Úmluva o mezinárodním civilním letectví, která byla přijata v Chicagu 7. 12. 

1944 a označovaná jako Chicagská úmluva, ze které vychází první zákon o civilním 

letectví v ČSR č. 147/1947 Sb. Jako dalším právním předpisem je Úmluva o trestných 

a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, která byla uzavřena v Tokiu 14. 9. 
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1963 známá jako Tokijská úmluva. Tato úmluva se k ochraně integrity letadla, jeho 

posádky a cestujících. Na vlnu únosů v civilním letectví koncem šedesátých let minulého 

století reagovala Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsaná 

v Haagu 16. 12. 1970 neboli Haagská úmluva. Velmi významná je Úmluva o potlačování 

protiprávních činů proti bezpečnosti civilního letectví označovaná jako Montrealská 

úmluva sjednaná v Montrealu 23. 9. 1971. Zde se všechny smluvní strany zavázaly, 

ţe učiní vše pro potlačení protiprávních jednání v úmluvě označených jako trestné činy.  

 Z mezinárodního hlediska je pro leteckou dopravu významný program pro řízení 

bezpečnosti (Safety Management System), ICAO DOC 9859. Náleţitostmi zřizování 

a provozu poţární a záchranné sluţby se zabývá zejména "ICAO Annex 14, hlava 9" 

a "ICAO Doc 9137 - Airport services manual, part 7". Tento dokument stanoví 

provozovateli letiště sestavení "Letištního pohotovostního plánu" (LPP). Jeho úkolem je 

definovat chování útvarů letiště i mimo něj, jejich spolupráci a koordinaci s jednotlivými 

sloţkami. 

 Hlavním z cílů bezpečnostního programu ICAO je zajistit bezpečnost cestujících, 

posádek, pozemního personálu a široké veřejnosti tím, ţe zamezí vniknutí pachatele 

do letadla. Shromáţdění ICAO schválilo jako hlavní priority tohoto programu: komplexní 

přepracování Annexu 17, zlepšení bezpečnosti civilního letectví zavedením směrnic 

„ICAO Security Manual", zhodnocení technického rozvoje týkajícího se výroby, značení 

a detekce výbušnin, pokračování ve vývoji Výcvikového programu pro bezpečnost 

v civilním letectví, zavedení mechanismu pro efektivní zavedení standardů a doporučení 

obsaţených v Annexu 17, zrychlení vytvoření celosvětové sítě výcvikových středisek 

pro bezpečnost civilního letectví, spolupráce států, organizací a soukromých subjektů 

na zaloţení Společnosti pro regionální bezpečnost civilního letectví. 

 Příloha Úmluvy o mezinárodním civilním letectví č. 17. Tento předpis, který 

obsahuje závazné standardy a doporučení pro ochranu civilního letectví před protiprávními 

činy byl od svého vzniku několikrát doplňován doporučeními. Doporučeními evropské 

konference pro civilní letectví (ECAC), tzv. Dokumentem 30, částí II. Doporučení např. 

stanoví rozdělení odpovědnosti za jednotlivá bezpečnostní opatření, povinnost zpracovat 

národní bezpečnostní program, letištní bezpečnostní programy a popisuje jednotlivá 

bezpečnostní opatření (bezpečnost letišť, bezpečnost letadel, atd.). 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2320/2002 stanovují společná pravidla 

v oblasti bezpečnosti civilního letectví. K tomuto nařízení byly postupně vydávány další 

předpisy upravující realizaci bezpečnostních opatření a vynucování jejich dodrţování. 

 Směrnice číslo 300/2008 Evropského parlamentu a Rada zřizující společenská 

práva v EU pro ochranu civilního letectví proti nezákonným zásahům. Tato opatření 

směrnice se uplatňují pro všechna letiště, nebo části letišť, umístěné ve státech EU, které 

nejsou vyuţívány výhradně pro armádní účely. Opatření také platí pro všechny 

provozovatele, včetně všech leteckých dopravců, poskytujících sluţby na jiţ zmíněných 

letištích. Také to platí pro všechny subjekty, umístěné uvnitř nebo vně letištního areálu, 

poskytující sluţby na letišti. Normy směrnice 300/2008 jsou implementovány regulační 

komisí EU č. 2320/2002 z roku 2002 představující nároky na bezpečnostní prohlídky 

pro všechny pasaţéry letu, včetně vnitrozemních. Některé státy EU neměly tyto prohlídky 

pro vnitrozemské lety zhruba do roku 2005 z důvodu rozšiřování vlastních terminálů 

na vnitrozemních letištích. 

1.2 Schengenská dohoda 

 Nejzákladnější svobodou občanů EU je právo volně cestovat z jedné země do druhé 

a také si zvolit zemi, ve které chtějí pobývat. Dne 31. prosince 2007, resp. od konce března 

2008 v případě letišť se Česká republika (společně s dalšími státy) zapojila do 

tzv. schengenské spolupráce a připojila se ke skupině států, které neprovádějí kontroly na 

svých společných hranicích. Podstatou volného pohybu v rámci schengenského prostoru je, 

ţe se kontrola hranic soustředí na tzv. vnější schengenské hranice (pozemní hranice sdílené 

s tzv. třetími státy, mezinárodní letiště a mořské přístavy) a je doprovázena úzkou 

spoluprací členských států v řadě dalších oblastí (policejní a justiční útvary, vízová 

problematika nebo ochrana osobních údajů) a řadou bezpečnostních opatření, z nichţ 

nejvýznamnějším je Schengenský informační systém (SIS). Schengenský prostor je 

v současné době tvořen státy, kterými jsou Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 

Švédsko, a také dvě země, které nejsou členy EU: Norsko a Island. Zvláštním případem je 

Andorra, která není součástí Schengenu a na jejích hranicích zůstaly kontroly. Občanům 

Evropské unie ale stačí pro vstup do země pouze občanský průkaz, zatímco ostatní 
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cestující musí mít ke vstupu do země platný pas. Vstup České republiky do tzv. Schengenu 

má vliv na odbavovací proces letiště, kdy na rozdíl od cestujících z EU musí ostatní projít 

celní a pasovou kontrolou a tedy celý odbavovací proces musí být proveden odděleně. 

 Úkoly spojené s ochranou civilní letecké dopravy na letištích v České republice, 

vyplývají zejména z Národního programu ochrany civilního letectví České republiky před 

protiprávními činy. Další národní předpisy, které je nutno zmínit v souvislosti s ochranou 

civilního letectví, jsou Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 

předpisů. Ten mimo jiné stanoví, ţe provozovatel letiště a provozovatelé leteckých činností 

mají povinnost před zahájením provozu zpracovat program ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy, v němţ stanoví opatření a postupy k ochraně civilního letectví 

a zabezpečí jeho plnění. Tento zákon stanoví, ţe cestující, letecký personál a ostatní osoby, 

kteří chtějí vstoupit nebo vstoupili do prostor určených provozovatelem letiště nebo 

provozovatelem leteckých činností, jsou povinni strpět osobní prohlídku a prohlídku 

zavazadel za účelem zjištění, zda u sebe nemají předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo 

ţivot osob, poškodit letadlo nebo letecké zařízení nebo jinak ohrozit bezpečnost leteckého 

provozu. 

1.3 Předpisy řady „L" 

 V České republice byly vydány národní předpisy řady „L" týkající se civilního 

letectví. Aplikují se v nich mezinárodní normy a doporučení ICAO (mezinárodní smlouva 

civilního letectví), které vycházejí z předpisů Annex a obsahují podrobnou úpravu 

jednotlivých oblastí a institutů v civilním letectví podle předmětu úpravy. Jedná se 

o předpisy L1 aţ L18. Obsahují předpisy L1 - způsobilost leteckého personálu civilního 

letectví, L2 - pravidla létání, L3 - meteorologická sluţba v civilním letectví, L4 - letecké 

mapy, L5 - pouţívání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu, L6 - provoz 

letadel, L7 - poznávací značky letadel, L8 - letová způsobilost letadel, L9 - zjednodušení 

formalit, L10 - letecká telekomunikační sluţba v civilním letectví, L11 - letové provozní 

sluţby, L12 - pátrání a záchrana v civilním letectví, L13 - odborné zjišťování příčin 

leteckých nehod a incidentů, L14 - letiště, L14H - letiště pro vrtulníky, L15 - letecká 

informační sluţba, L16 - ochrana ţivotního prostředí - letecký hluk, emise letadlových 

motorů, L17 - bezpečnost mezinárodního civilního letectví - Ochrana před protiprávními 

činy, L18 - bezpečná přeprava nebezpečného zboţí vzduchem. 
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1.4 Ochrana před protiprávními činy  

 Na aktivity spojené s ochranou letiště před protiprávními činy lze aplikovat i jiné 

obecně platné předpisy, zejména Zákon č. 283/1001 Sb., o Policii České republiky. 

Zejména ustanovení § 2 týkající se úkolů policie a dále speciální oprávnění policistů 

při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy. Patří zde také prováděcí vyhláška 

410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky 

Ministerstva dopravy a spojů č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví 

a dále prováděcí vyhláška č. 17/1966 Sb. Sb., o leteckém přepravním řádu,  

 Významnými nařízeními jsou interní pokyny pro řešení mimořádných opatření 

na letišti a při vzniku krizových situací. Tyto bezpečnostní postupy jsou blíţe 

rozpracovány v Bezpečnostním programu letiště, který má za cíl zamezit vnesení všech 

předmětů a látek, které by mohly ohrozit bezpečnost civilního letectví do vyhrazených 

bezpečnostních prostor letiště a na paluby letounů. Pro splnění tohoto cíle je na letišti 

zajištěno provádění bezpečnostních prohlídek veškerého materiálu a osob vstupujících 

do vyhrazeného prostoru na pracovištích bezpečnostní kontroly. Bezpečnostní prohlídky 

provádějí zaměstnanci letiště úseku bezpečnosti letiště, kteří absolvovali předepsaná 

školení a jsou drţiteli předepsaného certifikátu Ministerstva dopravy ČR. Dále se 

na provádění bezpečnostních prohlídek podílí Policie ČR a Celní správa ČR. 

 Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je komplexní soubor opatření, 

zahrnující například kontrolu vstupu do prostor letiště, bezpečnostní kontroly cestujících, 

zavazadel, nákladu, zboţí a pošty; kontroly zavazadel; předletové bezpečnostní prohlídky 

letadel, pohotovostní plánování pro případy únosů, vyhrůţek bombou a jiných zvýšených 

hrozeb. 

 V působnosti provozovatele letiště je zejména nastavení reţimů vstupu do 

neveřejných prostor letiště a správa letištních identifikačních průkazů; kontrola vstupu, 

střeţení perimetru letiště, detekční kontroly veškerého personálu, cestujících, zavazadel, 

nákladu, zboţí, pošty při vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostor letiště (SRA), 

pohotovostní plánování letiště (celo letištně platný koordinační dokument „Letištní 

pohotovostní plán", nastavení vazeb na krizové plánování a činnost IZS), základní členění 

prostorů s reţimem vstupu odpovídajícím druhu prostoru na veřejný prostor (bez omezení 
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přístupu), neveřejný prostor (kontrola vstupu, pouze personál a cestující), vyhrazený 

bezpečnostní prostor SRA (detekční kontrola osob i věcí). 

1.5 Předpisy odbavovacího procesu 

 Odbavovacím procesem se řídí několik zákonů a vyhlášek, z nichţ jsou některé 

popsány zde. Vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č.17/1966 Sb., o leteckém 

přepravním řádu, ve znění vyhlášky stanovuje povinnosti cestujících, je zde například 

uvedeno mimo jiné, ţe cestující jsou povinni zachovávat zvýšenou opatrnost úměrnou 

zvláštní povaze leteckého provozu a uposlechnout pokynů pracovníků letiště (podávané 

na vývěsních tabulích, rozhlasem nebo jiným způsobem). Dále se cestující musejí 

vyvarovat všeho, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit či narušit bezpečnost 

a plynulost dopravy a pořádek v letadle. Ţádný z cestujících nesmí svým chováním 

ohroţovat ostatní spolucestující, poškozovat jejich majetek, tak i majetek dopravce. V této 

sbírce je také uvedena povinnost cestujících, odevzdat dopravci ještě před nástupem 

do letadla do úschovy věci, které by mohly ohroţovat bezpečnost leteckého provozu 

a zároveň s tímto se podrobit detekční kontrole, aby bylo zjištěno, zda veškeré tyto 

předměty nepřepravuje.  

 V § 40 tohoto zákona se definuje přeprava věcí ohroţujících bezpečnost leteckého 

provozu, tzv. „Dangerous goods“. Letecká přeprava věcí ohroţujících bezpečnost 

leteckého provozu, zejména výbušnin, zbraní, střeliva, ţíravin, radioaktivních materiálů 

nebo předmětů snadno zápalných, je dovolena pouze s předchozím souhlasem dopravce 

a za podmínek jím stanovených. Jsou zde uvedeny i povinnosti dopravce, ţe dopravce je 

povinen při přepravě dbát na bezpečnost cestujících a letového provozu. [2  

 IATA vydává kaţdým rokem předpis „Dangerous Goods Regulations“, kterému 

podléhá přeprava nebezpečného zboţí ve vzduchu. Tento předpis se liší od předpisu, který 

vydává ICAO tím, ţe má jinou strukturu a odráţí provozní specifikace dopravců. Pokud 

dojde na náhradní leteckou přepravu po silnici, tak musí být dodrţovány předpisy ADR 

a IATA současně. 
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Rozdělení nebezpečného zboţí v letecké dopravě: 

 zboţí, které je všeobecně povoleno přepravovat, 

 zboţí, které je povoleno přepravovat jen za zvláštních opatření, 

 zboţí, které není povoleno přepravit za ţádných okolností. 

Nebezpečné věci lze přepravovat v letadle těmito způsoby: 

 v civilních letadlech jako dokládka kapacity nákladového prostoru, 

 v nákladních letadlech. 

 Zboţí, které je více nebezpečné, nebo má vyšší mnoţství na obalovou jednotku lze 

přepravovat pouze v nákladních letadlech s větší kapacitou pro náklad, neţ mají letadla 

civilní. Existuje však také zboţí, které se letadlem přepravovat nesmí nebo zboţí, které je 

moţno přepravit pouze s povoleními zúčastněných států, mezi které se řadí i země přeletu. 

Přepravují se zásilky komerční, servisní i vlastní. 

 Kaţdý dopravce, který chce přepravovat nebezpečné věci letecky, musí mít 

oprávnění od kompetentního úřadu. Dále musejí být vytvořeny takové podmínky, kdy 

se budou dodrţovat přísné bezpečnostní postupy a standardy, bude fungovat technická 

infrastruktura a bude proškolený personál. Zboţí doprovází kromě faktury a dalších 

dokladů také deklarace pro přepravu nebezpečných věcí, za jejíţ korektní vyplnění 

zodpovídá odesílatel. 

Obsah deklarace: 

 příjemce, odesílatel, 

 typ letu (pasaţérský nebo cargo), 

 letiště odeslání, letiště určení, 

 informace o eventuelní radioaktivitě, 

 název nebezpečné věci, třída nebezpečnosti, UN kód, 

 náleţitosti ohledně balení. 
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 Kaţdý stát IATA můţe svá opatření zpřísnit, obecná pravidla ohledně přepravy 

se pak mohou lišit. Přepravci většinou spolupracují s takovými firmami, které se v této 

problematice vyznají. U přepravy nebezpečného zboţí je základem korektně vyplnit 

deklaraci, pouţití správného typu obalu při zabalení zboţí a v neposlední řadě označení 

štítky. 

 Potíţ můţe nastat v případě tzv. skrytého nebezpečného zboţí. K tomu můţe dojít 

tehdy, kdyţ si odesílatel nemusí uvědomit, ţe věc, kterou chce nechat přepravit, můţe být 

nebezpečná. Např. autobaterie nebo lepidla. Speditéři se proto snaţí odesílatelům 

s vyplněním deklarace pomoci. 

 Hlavní slovo ohledně přepravy nebezpečné věci má velitel letadla. Ten můţe určit, 

zda zboţí bude nebo nebude přepraveno. V případě, ţe velitel uzná, ţe by zásilka mohla 

jakýmkoliv způsobem ohrozit bezpečnost letu, můţe zásilku z přepravy vyloučit a své 

zdůvodnění ohlásí v reportu. Pokud dojde na případ nouze, pilot se řídí zvláštním check 

listem. 

 K nejspolehlivějším spedičním firmám patří ty, které mají IATA licenci. V tom 

případě firma musí mít minimálně dva pracovníky, vlastnící certifikát na odbavování 

a přepravu nebezpečných věcí. Tento certifikát se pak musí kaţdé dva roky obnovovat, 

z čehoţ vyplývá, ţe pracovník je vţdy dokonale proškolený.  

Speditéři v ČR, zajišťující přepravu nebezpečných věcí v letecké dopravě: 

 ČSA Cargo, 

 Expeditors International ČR, 

 Kuehne + Nagel, 

 Panalpina Czech, 

 Roth cargo. 

1.6 Přeprava zavazadel 

 Dalším předpisem, z pravidla pro přepravu zavazadel cestujících jsou uvedena 

v § 12 vyhlášky, kdy se zavazadla rozdělují na zapsaná a nezapsaná. Taková zapsaná 

zavazadla předá cestující před svým odletem na Check-in, kde je převezme odborný 

pracovník letiště a označí jej zavazadlovým štítkem, v mezinárodní přepravě také 

zavazadlovým lístkem a pošle na pásovém dopravníku do třídírny zavazadel, kde se 
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jednotlivá zapsaná zavazadla podrobují detekční kontrole. Dalším oddílem jsou nezapsaná 

zavazadla, nazývána také kabinová nebo příruční, která si cestující nechává u sebe 

po celou dobu letu a sám si je opatruje a zodpovídá za něj. Na takové zavazadlo dopravce 

tedy nenese ţádnou odpovědnost. 

 Kaţdý cestující má právo na bezplatnou přepravu zavazadel aţ do určité váhy 

stanovené v podrobných přepravních podmínkách dopravce (tzv. volná zavazadla). Váha, 

rozměry, obal včetně obsahu jednotlivých zavazadel musí splňovat jednotlivá ustanovení 

přepravního řádu a podrobné přepravní podmínky. Obsah zavazadel, který ukládá vyhláška 

§ 15, ţe předměty, které by svými vlastnostmi nebo pouţitím mohly způsobit škodu, 

ohrozit bezpečnost přepravy nebo být na obtíţ cestujícím, lze v zavazadlech přepravovat 

pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených. 

1.7 Detekční kontrola a ochrana před protiprávními činy 

 Podmínkami detekční kontroly, jeţ je uvedena v § 16, který se týká přezkoumáním 

zavazadel, podle kterého je cestující povinen na poţádání dopravce uvést obsah svého 

zavazadla. Dopravce je také oprávněn obsah zavazadla přezkoumat za přítomnosti 

cestujícího, pokud tento cestující není přítomen, musí být přezkoumání přítomen aspoň 

jeden svědek, který není pracovníkem dopravce. Pokud se zjistí, ţe v zavazadle jsou 

předměty, které nejsou dovoleny v zavazadlech přepravovat či předměty neodpovídající 

svou povahou nebo obalem ustanovením přepravního řádu anebo dalších podrobných 

přepravních podmínek, můţe být takové zavazadlo před letem nebo během cesty 

vyloučeno z přepravy daného letu. 

 Zákon č.439/2006 Sb., o civilním letectví, část osmá, jenţ se zabývá Ochranou 

civilního letectví před protiprávními činy, tak se v § 85c tohoto zákona uvádí, 

ţe provozovatel letiště (letecký dopravce) je povinen zajistit při provádění kontroly, 

aby předměty zakázané předpisem Evropských společenství, které byly zjištěny během 

bezpečnostní kontroly, nebyly vneseny na palubu letadla. Způsob provádění bezpečnostní 

kontroly pak stanoví prováděcí právní předpis. Dále je uvedeno v části d tohoto zákona, 

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

způsobilosti. Tato osvědčení vydává na ţádost osoby Ministerstvo dopravy České 

republiky. Ţádost můţe podávat po úspěšném absolvování bezpečnostního školení. Toto 

osvědčení je platné 5 let od jeho vydání. Také jednotlivé technické prostředky pouţívané 
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při bezpečnostní kontrole musí mít osvědčení o technické způsobilosti, na které dohlíţí 

provozovatel letiště. [1]  

 Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy Ministerstva dopravy 

České republiky č.410/2006 Sb., se zabývá jednotlivými způsoby v provádění 

bezpečnostní kontroly. Tato kontrola se podle zákona provádí zejména jako detekční 

kontrola. Detekční kontrola se skládá z hlavních 3 částí jako je fyzická kontrola osob, 

fyzická kontrola věcí a kontroly technickými prostředky podle přímého pouţitelného 

předpisu Evropských společenství. Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví 

(muţ-muţ a ţena-ţena) vizuální prohlídkou a pohmatem rukou na oblečeném těle 

kontrolované osoby, následně na volných a odloţených částech jejího oděvu. Pro 

usnadnění fyzické kontroly se uţívá také ručního detektoru kovů. Pro věci, se tato fyzická 

kontrola provádí vizuálně a hmatem ruky a zahrnuje kontrolu vnitřního prostoru věcí, 

včetně obalu a pomocných konstrukcí a kontrolu všech vloţených předmětů a jejích částí. 

Fyzická kontrola osob a věcí se provádí s pouţitím ochranných hygienických (většinou 

bavlněných) rukavic. Zapsaná zavazadla se po provedení bezpečnostní kontroly označí 

značkou obsahující nápis „Security checked", pořadové číslo a místo provedení kontroly. 

 Mezinárodní letiště s vnější hranicí je povaţováno za hraniční přechody coţ 

pro cestující znamená, ţe jsou povinni se bez prodlení po příletu dostavit k hraniční 

kontrole, při které se zjišťuje, zda splňuje podmínky pro vstup a pobyt na území. 

Od března 2008 toto platí pouze pro lety s územím mimo schengenský prostor. 

 Obecně platí, ţe tyto právní předpisy, které se zabývající ochranou civilního 

letectví před protiprávními činy, bývají obvykle zpracovány ve smyslu dlouhodobého 

vývoje v oblasti leteckého terorismu a pirátství. Vzhledem zvyšujícího se ohroţením 

letecké dopravy z hlediska terorismu je vhodné, aby však byly tyto předpisy obnovovány 

častěji, tak aby v nich byla zachována plynulost s vývojem vědy a techniky. Ovšem 

s kaţdým obnovením můţe také docházet ke sníţení ochrany soukromí a osobních dat vůči 

posílení bezpečnosti. Samozřejmě s kaţdým posílením ostrahy a prohlídek, se odbavovací 

procesy budou prodluţovat, čímţ ztrácí letecká doprava jednu ze svých hlavních 

a podstatných výhod, kterou je úspora času, navíc se současně zvýší i ceny letenek, 

ve kterých se odrazí vyšší počet bezpečnostních opatření.  
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 S tímto i souvisí ekonomika dopravců, kteří takto mohou nepřímo nutit 

bezpečnostní pracovníky k co nejniţším časovým limitům kontroly, coţ můţe mít 

za následek nepozornost. Řešením můţe být zvýšení počtu odbavovacích pracovišť letiště 

a zakoupení kvalitnější techniky. Právní úprava týkající se bezpečnostních kontrol bude 

také směřovat ke sniţování limitů látek, ze kterých lze vyrobit výbušninu, vnášených 

na palubu letadla. 

  



 

  24   

 

2 TECHNOLOGIE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ 

DOPRAVĚ 

 Technologií při odbavovacím procesu, můţe být celá řada, ale vţdy záleţí na typu 

dopravy. Ať uţ se jedná o ţelezniční, silniční, nebo leteckou jako v našem případě, mají 

mnoho společných částí. Nicméně letecká doprava se řadí k tomu nejsloţitějšímu procesu 

z důvodu mnoha kroků a hlavně bezpečnostních postupů, které jsou nezbytné pro plynulost 

a bezpečnost letecké dopravy jako celku.  

 Většina procesů odbavení cestujících v letecké dopravě a jejich zavazadel probíhá 

v určitém pořadí, které začíná odbavovací přepáţkou, následuje pasová kontrola cizinecké 

policie a bezpečnostní kontrola, kterou zajišťuje personál provozovatele (letiště), kdy 

kontrolu provádění těchto bezpečnostních kontrol doplňují policejní a bezpečnostní sloţky. 

Kontrola, která je namátkou, tak je prováděna vedením či oprávněnou osobou Státního 

úřadu pro civilní letectví, popřípadě pověřenými orgány mezinárodních institucí. 

Na některých letištích můţe být tato bezpečnostní kontrola řazena před pasovou kontrolu. 

Proces odbavení cestujícího a jeho příručního zavazadla pokračuje nadále do tranzitní haly 

a odletové čekárny, odkud se nastupuje přes gate do letadla. Na některých letištích se jiţ 

můţeme setkat s novým prvkem bezpečnostní kontroly, kdy před odbavením jsou 

na některých letištích bezpečnostní pracovníci, tzv. „Behavior Detection Officers“, 

v překladu civilní stráţci sledující chování cestujících. Tito pracovníci sledují „mikro 

výrazy" a mimiku pasaţérů, za účelem odhalení jejich podezřelého chování s cílem 

potenciálního protiprávního jednání. 

2.1 Bezpečnost 

 Z bezpečnosti se stal v současné době stav, který jen stěţí dokáţeme úplně přesně 

definovat. Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví, která se zaměřují především 

na bezpečnost zaměstnanců, se v odvětví sluţeb, kam letecká doprava patří, jedná 

o bezpečnost celkového provozu a především zákazníků - cestujících. Bezpečnost je 

nejčastěji vnímána jako charakteristika provozu, která vypovídá o správné funkci systému. 

Jedná se o charakteristiku systému, která je velmi těţce měřitelná a z velké části ji lidé 

vnímají, aţ kdyţ dojde k nehodě, tedy v situaci kdy bezpečnost selţe. 
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 Cílem strategie týkající se bezpečnosti je definovat, jakým způsobem a jak je 

zajišťována ochrana zaměstnanců, cestujících a ostatních uţivatelů letiště, dále pak 

ochrana zdrojů, informací, celistvosti a pověsti podniku před potenciálními hrozbami. 

Součástí strategie je hodnocení bezpečnostního prostředí a analýza rizik, která by mohla 

dané letiště ohroţovat. 

Bezpečnost cestujících - je zajišťována různými bezpečnostními sloţkami 

a monitorovacím systémem umístěným v letištních halách. Cestující a zavazadla jsou 

podrobováni bezpečnostní kontrole při průchodu přes rentgenová zařízení různých typů. 

Těmito opatřeními můţou bezpečnostní sloţky letiště alespoň částečně sníţit riziko 

napadení cestujících.  

Bezpečnost letadel – bezpečnost letadel na letištní ploše je zajištěna především ochrannou 

sluţbou a zamezením přístupu do prostor odbavovací plochy neoprávněným osobám. 

Bezpečnost letištních budov a infrastruktury – je zajištěna vymezením bezpečnostních 

zón na letišti, samotným architektonickým řešením a zejména bezpečnostními sloţkami. 

Letiště chápe bezpečnost jako celek, který zahrnuje především následující oblasti: 

 Ochranu civilního letectví před protiprávními činy 

 Ochrana osob, majetku společnosti a jejích zaměstnanců 

 Ochrana veřejného pořádku a prevence kriminality  

 Administrativní bezpečnost a bezpečnost informací  

 Bezpečnost IT  

 Poţární ochranu 

 Provozní bezpečnost 

 Bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Safety vs. security 

 Čeština pro označení dvou poměrně odlišných pojmů pouţívá shodné slovo 

bezpečnost, v anglické literatuře se ale setkáváme s pojmy „safety" a „security". „Safety“ 

je ochrana proti zranění člověka, poškození letadla, vozidla nebo infrastruktury následkem 

lidského pochybeni či selhání techniky.  
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„Security“ je ochrana před protiprávními činy, úmyslně způsobených na letišti. Tohoto 

cíle se dosáhne kombinací bezpečnostních opatření, lidských a materiálních prostředků. 

Bezpečnostní procedury jsou navrţeny tak, aby zabránily nedovolenému vniknutí 

do leteckého systému. Těmito protiprávními činy se myslí především narušení plynulého 

provozu, případně úmyslné poškození zařízení či zabití. Největším rozdílem tedy je, 

ţe v případě „security" jde o úmyslné způsobení nehody. Provozní bezpečnost se zabývá 

především vyhodnocováním a analyzováním rizik vyplývajících z běţného provozu 

bez úmyslného zavinění. 

2.2 Odbavení cestujících z pohledu „Security“ 

 Odbavení cestujících na letišti je nezbytný proces, při kterém dochází ke kontrole 

údajů cestujících a bezpečnostní kontrole osob, zvířat a věcí. Proces odbavení 

na letištích umoţňuje cestujícím odbavit zavazadla k letu a získat palubní vstupenku. 

Odbavovací proces je zahájen zpravidla 2 hodiny před plánovaným odletem a končí zhruba 

30 minut před plánovaným časem odletu, který je uveden v letovém řádu letiště, ať uţ 

na internetu, informačních tabulích nebo v tištěné podobě.  

 Tento proces je stále jedním z hlavních a obvyklých odbavovacích procesů 

na většině letišť po celém světě. Ovšem nové technologie a přístupy k odbavování 

cestujících na letištích stále umoţňují větší efektivnost a od těchto starších postupů 

se pomalu upouští, ale pro některá odvětví jsou i tak nezbytnou součástí. Těmito 

moderními technologiemi a postupy se zabývám v kapitole číslo 3.  

V následujících krocích je popsáno, jak obecně probíhá odbavovací proces cestujících 

v civilní letecké dopravě klasickým (tradičním) způsobem: 

Odbavovací přepáţka 

 U společného odbavení cestujícího a zavazadla se cestující můţe nechat odbavit 

u jakékoliv přepáţky, která je řádně pro tento stav odbavení označena, většinou souvisí 

s daným letem. Na tomto místě je nutno dodrţovat zásady oddělených přepáţek 

pro ekonomickou a obchodní třídu, popřípadě třídu první. Další dělení je moţné podle typu 

letu, kdy je kaţdý let odbaven jen u předem určených přepáţek. Takové označení 

se vyuţívá z důvodu bezpečnostního hlediska také u letů do oblastí ohroţených konflikty 

či u leteckých společností, které jsou cílem protiprávního jednání a je tedy důleţité věnovat 
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odbavení vyšší pozornost a zabezpečení. Tento způsob dělení je vhodný také pro personál 

letiště protoţe není nutné třídit navíc dokumentaci a zavazadla na jednotlivé lety. Proces 

odbavení u přepáţky na letištích umoţňuje cestujícím odbavit své zavazadlo do letadla 

a získat na základě předloţení letenky, svého ID (občanský průkaz, cestovní pas) pokud 

se vyţaduje vízová povinnost, tak pak i vízum. Kaţdé letiště má odbavovací přepáţku, 

abychom odbavili zapsaná zavazadla cestujícího. Cestujícímu jsou převzata k přepravě 

jeho zavazadla a popřípadě je mu nabídnuto místo odpovídající zaplacené letence 

a osobním preferencím (v případě volných míst). Cestující dostává palubní vstupenku 

a zavazadlový lístek.  

 Kaţdý cestující by měl být obeznámen s bezpečnostními předpisy. Zaměstnanci 

úseku bezpečnostní kontroly mu poloţí otázky související se zajištěním bezpečnosti 

obsahu jeho zavazadel. Dále přechází cestující k bezpečnostní kontrole, kde předkládá 

pracovníkovi svoje ID (pas) a palubní vstupenku a odkládá své věci včetně příručního 

zavazadla na pás, aby tyto věci byly zkontrolovány přes rentgenové zařízení, po té je 

vyzván, aby přešel přes rám detektoru kovu. U této činnosti jsou stejná pravidla jak pro 

cestující v rámci Schengenského prostoru tak i vně. 

 Maximální hmotnost odbavených zavazadel je u pravidelných letů v ekonomické 

třídě 23 kg a v ,,bussines“ třídě 30 kg. Při překročení limitu je moţnost sníţení váhy 

zavazadla nebo návrat k přepáţce letecké společnosti a zaplacení doplatku za nadváhu. 

Cena 1 kg nadváhy vychází z ceny letenky. Na palubu letadla je moţno si vzít jen příruční 

zavazadlo o rozměrech 55 x 40 x 20 cm o maximální hmotnosti 5 kg. Z bezpečnostního 

hlediska se doporučuje opatřit kaţdé zavazadlo visačkou se jménem a adresou trvalého 

bydliště a místa kam let směřuje. 

Pasová kontrola 

 K pasové kontrole přistupují cestující, kteří cestují mimo Schengenský prostor, kde 

předkládají celní správě své palubní vstupenky, pasy, popřípadě i víza. Předchází se tak 

tomu, aby letecké společnosti musely platit pokuty za cestující, kteří by bez platných 

dokumentů mohli být transportováni do místa odletu na náklady leteckých společností 

a současně prověřují identitu kaţdého cestujícího na přepravním dokladu se jménem 

v cestovním pase. Cestující v rámci Schengenského prostoru pokračují do čekací haly ke 
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„gate“ určeným pro lety v schengen a naopak cestující, kteří letí mimo schengenský 

prostor do prostor pro non-schengen lety. 

Bezpečnostní kontrola detailně  

 Letecká doprava je doprava, která se stala jedním z nejvyhledávanějších cílů 

teroristických akcí. Abychom eliminovali moţné hrozby a nebezpečí, zpřísňují se neustále 

pravidla regulující zejména kontrolu zavazadel a cestujících. Jsou přesně definovány 

předměty, látky a zařízení, které nesmějí být převáţeny v kabinových neboli nezapsaných 

zavazadlech. Pro zapsaná zavazadla, to jsou zavazadla, která se převáţí v nákladovém 

prostoru letadla, existují samozřejmě také jakási omezení, která však nejsou, tak přísná jak 

u zavazadel příručních. Rozsah omezení se postupně upravují, většinou zpřísňují tak, 

aby odpovídala nejnovějším znalostem o taktikách a prostředcích plánovaných 

teroristických akcí. 

 Tato kontrola se skládá vţdy z detekční a fyzické kontroly. Cestující je upozorněn 

většinou při samotném odbavení na zákaz přepravy vybraných předmětů, látek a zařízení. 

Posádky letadla či letištní personál a ostatní osoby, které sice necestují, ale procházejí 

do oblasti s bezpečnostní kontrolou, musí být kontrolovány stejným způsobem jako 

cestující. Zároveň i jejich a jimi vnášená zavazadla a ostatní předměty musí být 

kontrolovány stejně jako kabinová zavazadla cestujících. Co se týče zapsaných zavazadel, 

tak je bezpečnostní kontrola prováděna obvykle při jejich pohybu v dopravním 

zavazadlovém systému, kdy jsou zpravidla všechna zavazadla rentgenována. Provozovatel 

letiště je povinen zajistit, aby všechna zavazadla, podléhající bezpečnostní kontrole byla 

předloţena fyzické nebo právnické osobě, provádějící bezpečnostní kontrolu v souladu 

s postupem uvedeným v Bezpečnostním programu letiště. Provozovatel letiště je povinen 

zajistit, aby všechna doprovázená zapsaná zavazadla s výjimkou zapsaných zavazadel 

transferových cestujících, byly před naloţením do letadla podrobeny bezpečnostní kontrole 

(pokud nebyla jiţ dříve podrobena bezpečnostní kontrole v některé z členských zemí 

EU).[2]  
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 Kontrola cestujících společně s jejich kabinovými zavazadly je prováděna 

buď centrálně, hned po pasové kontrole před vstupem do odbavovacího terminálu, nebo 

na oddělených bezpečnostních prohlídkách před vstupem do nástupních gate. 

Při bezpečnostní kontrole osob a jejich kabinových zavazadel jsou vyuţívána rentgenová 

zařízení, rámové detektory kovů, ruční detektory kovů a detektory výbušnin a 

nebezpečných chemických látek, nebo sluţební pes. 

  

Obrázek 1- bezpečnostní kontrola 

2.3 Smlouvy a dohody pro bezpečnost mezinárodního civilního letectví 

1. Annex 17 – v České republice je uveden jako úprava předpisu L-17. Řeší ochranu 

civilního letectví před protiprávními činy. Jako příloha č. 17 je vydána k úmluvě 

o mezinárodním civilním letectví v Chicagu 7. Prosince 1944 známá jako 

Chicagská úmluva, která je v ČR platná od 4. Dubna 1947. 

2. L-17 - Letecké předpisy jsou v České republice označovány písmenem L jsou 

uveřejňovány Ministerstvem dopravy České republiky a to přes Leteckou 

informační sluţbu, kterou spravuje státní podnik: Řízení letového provozu ČR. 

Návrhy na znění předpisů připravuje Úřad pro civilní letectví, a to podle standardů 
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a doporučení, které vydává organizace ICAO. Předpis L-17 nám definuje 

bezpečnost a ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. 

3. Tokijská úmluva - byla podepsána 14. 7. 1964, a to jako Úmluva o trestných 

a některých jiných činech. Velitel letadla můţe navrhnout přiměřená opatření, 

včetně omezení osoby, která spáchala trestný čin na palubě letadla, porušila kázeň 

nebo pořádek na palubě, nebo ohrozila bezpečnost letu. Velitel letadla je oprávněn 

postupovat v souladu s Tokijskou úmluvou i tehdy, pokud je závaţný důvod 

se domnívat, ţe se osoba k výše uvedeným činům teprve chystá. Velitel letadla má 

pravomoc předat tuto osobu státním orgánům dané země.  

4. Haagská úmluva - byla podepsána 16. 12. 1970, jako Úmluva o potlačení 

protiprávního zmocnění se letadel. Týká se především zajištění trestních postihů 

pro únosce a jim pomáhající osoby ve smluvních státech a vztahů k uneseným 

letadlům, posádce a cestujícím. V české republice platná od 6. května 1992. 

5. Montrealská úmluva - Úmluva o potlačování protiprávních činů ohroţujících 

bezpečnost civilního letectví - úmluva byla podepsána v 23. září 1971 Montrealu. 

Podle úmluvy je povaţován za trestný čin takový čin, který je spáchán jako akt 

násilí proti osobám na palubě letadla, dále pak pokud tento čin ohroţuje bezpečnost 

na palubě letadla, tedy včetně uloţení výbušniny na jeho palubě nebo pokusu 

takovýto čin spáchat, nebo se na něm jakoukoliv měrou podílet. 

6. Schengenská smlouva - neboli Smlouva o postupném rušení kontrol na společných 

hranicích je součást práv EU, která umoţňuje společný hraniční reţim a společnou 

imigrační politiku. Smlouva byla bází pro všeobecné zrušení celních a pasových 

kontrol na vnitřních hranicích Evropské Unie. Tím vznikl Schengenský prostor. 

Mezi státy, které uzavřely dne 14. června roku 1985 Schengenskou smlouvu jako 

první patří Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. 

Doposud ji podepsalo 26 zemí. Všechny tyto země jsou členy EU, kromě Irska, 

Rumunska, Bulharska a Velké Británie, Islandu, Norska a Švýcarska. 
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2.4 Organizace týkající se bezpečnosti civilního letectví 

ICAO - International Civil Aviation Organization.  

 ICAO je mezinárodní organizace, která je přidruţená k OSN. Pomáhá spravovat 

mezinárodní civilní letectví. Tato organizace vznikla, výše zmiňovanou Chicagskou 

úmluvou roku 1944, podepsalo ji 52 států, mezi kterými bylo také Československo, 

úmluva nabyla platnosti roku 1947, tohoto roku se stalo ICAO specializovanou organizací 

Spojených národů. 

 Mezi základní dohody o vzniku ICAO patří 18 příloh, tzv. Annex. Annexy nám 

definují standarty mezinárodního civilního leteckého provozu. Můţeme říci, ţe Annexy 

jsou jakási doporučení mezinárodního civilního letectví, která jsou později přebírána 

jednotlivými státy jako zákonná norma, tzv. Letecký zákon. 

 Cílem organizace ICAO je rozvoj mezinárodního letectví bezpečným a správným 

způsobem tak, aby byla mezinárodní doprava koncipována na rovnosti příleţitostí a mohla 

být provozována plynule a hlavně bezpečně. Má velký vliv na úřady členských zemí, jejich 

ministerstva a letecké úřady. 

EASA – European Aviation Safety Agency 

 EASA je evropská agentura pro bezpečnost letectví a je nápomocná Evropské 

komisi při přípravách opatření, která musí být akceptována pro provedení nařízení. 

 Společná pravidla v oblasti civilního letectví, byla přijata dne 28. Září 2003 

na území Evropského parlamentu a Rady. 

ECAC - European Civil Aviation Conference (Evropská konference pro civilní letectví) 

 Byla zaloţena v roce 1955 v Paříţi a sdruţuje orgány státní správy pro civilní 

letectví ve 42 evropských států. V čele jsou ministři, kteří jsou odpovědni za chod civilního 

letectví. Česká republika je členem konference od roku 1991. Konference se zaměřuje 

na harmonizaci politiky členských států v civilním letectví a na prosazování uplatnění mezi 

členské státy navzájem a taktéţ nachází porozumění pro celý tento systém i v sousedních 

regionech, jako například v severoatlantickém, africkém nebo arabském regionu a hlavně 

v ICAO. ECAC se zaměřuje na trvale udrţitelný rozvoj evropské letecké dopravy 

za přítomnosti takřka všech evropských států. Podporuje tedy pokračující rozvoj bezpečné, 

efektivní civilní letecké dopravy a udrţuje evropský systém letecké dopravy. Přitom 
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se snaţí harmonizovat politiky pro civilní letectví a postupy mezi členskými státy a 

podporovat porozumění o politických otázkách mezi členskými státy i zbylým světem. 

Strategickými prioritami jsou bezpečnost a ţivotní prostředí. 

 Mezi ECAC nepatří státy Bělorusko a Ruská federace. Role ECAC se neustále 

mění s  rozšiřováním Evropské unie, protoţe odborníci jsou čím dál, tím více zapojování 

do orgánů Evropské komise, tudíţ dochází k dělbě práce mezi Evropskou komisí a ECAC, 

která je neformální, předchází se tak duplicitám. 
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3 NÁVRH VHODNÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU A PROCESU 

ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ 

3.1 Situace po zavedení Schengenského prostoru 

 Cílem celé úvahy Schengenského prostoru, je minimalizovat vnitřní kontroly. 

Součást tohoto trhu je svoboda volného pohybu občanů, kterou tvoří a popisují právě 

schengenské dohody. Vytvoření zóny volného pohybu osob bez hraničních kontrol je však 

pouze jedna část celé spolupráce v rámci Schengenského prostoru. 

 

Obrázek 2 - Schengenský prostor 
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3.2 Výhody a nevýhody společného prostoru 

 Schengen, schengenský prostor, schengenská spolupráce nebo schengenské právo 

(soubor právních předpisů tvořících základ schengenské spolupráce), to všechno jsou 

definice pro název společné spolupráce států, které se sdruţili, za účelem, aby chránili své 

vnější hranice, to znamená, hranice, které nejsou členskými státy.  

 Nejen pozemní hranice spadají pod ochranu, ale také mezinárodní letiště a mořské 

přístavy. V dnešní době je tedy moţné procestovat Evropu z jihu Španělská aţ na sever 

Norska bez jediné pasové kontroly. 

 Schengenskou dohodu podepsala většina evropských států a to zejména států 

Evropské unie. Jsou to státy: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. 

Schengenskou dohodu podepsali i státy, které nepatří do Evropské unie a jsou to tyto tři: 

Island, Norsko, Švýcarsko. Švýcarsko není členem EU, a proto není součástí celní unie 

Evropské unie, jsou tedy i nadále na hranicích s tímto státem vykonávány kontroly zboţí. 

Další tři země, které neprovádějí na svých hranicích kontroly a tvoří tak výjimku, jsou 

Monako, Vatikán a San Marino i přesto, ţe nejsou členy schengenského prostoru. Jsou zde 

však i země, které si zachovaly své celní a hraniční kontroly, jsou tedy součástí dohody jen 

částečně, jsou to Velká Británie a Irsko. Jako zvláštní případ, o kterém se ještě můţeme 

zmínit, je Andorra, která si na svých hranicích kontroly zachovala, neúčastní se tak aktivit 

Schengenu a přesto udělila občanům států EU výjimku. Ke vstupu do země jim stačí pouze 

občanský průkaz, nikoli pas. Další státy, které usilují o vstup do Schengenu, jsou 

Bulharsko, Kypr, Lichtenštejnsko a Rumunsko, ale zatím nesplnili přísná kritéria pro jejich 

vstup. 

 Před koncem roku 2007 se ČR podle mnohých odborníků a politiků, ale i podle 

většiny obyvatel stala plnohodnotným členem Evropské Unie a to právě vstupem 

do Schengenského prostoru. Tato událost se stala, jak za podpory široké veřejnosti, tak 

prakticky schválením Parlamentem ČR, které bylo jednoznačné. Tento souhlas naprosté 

většiny všech dotázaných přinesl otevření zhruba dva tisíce kilometrů hranic půl miliardě 

lidí a s tím spojený konec přepravních kontrol, předkládání identifikačních průkazů 

na pozemních i vzdušných hranicích, omezil nekonečné fronty automobilů a kamiónů 
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na hraničních přechodech a hlavně to znamenalo konec rozdělování Evropy na Západ 

a Východ. To s sebou neslo samozřejmě i určitou daň. 

 Mezi nevýhody patří nejen volný pohyb trestně stíhaných osob a obavy z nich, ale 

je třeba brát v potaz, ţe na otevření hranic a administrativu s tím spojenou včetně kampaně 

„Evropou volnou cestou“, která informuje obyvatelstvo, musely být vynaloţeny určité 

nemalé finanční prostředky. Vstup do Schengenu klade mnohem větší poţadavky na práci 

policejních sloţek, na technologické zajištění správného fungování a pouţívání SIS 

(Schengenský informační systém), rozvrţení povinností Celní správy na Sluţbu cizinecké 

policie a jejich zaškolování, která jsou s tímto asociována. Nutné byly taktéţ výdaje 

na jednání se sousedními zeměmi o vzájemném zajištění bezpečnosti. Pro bezpečnost jsou 

nezbytné provozně stavební úpravy na mezinárodních letištích ČR. Vláda České republiky 

vyčlenila na celý tento projekt přes půl miliardy korun. 

 Ať uţ chápeme tyto věci jako výhodu či nevýhodu, základní věcí je naplnění pilíře 

Evropské Unie a to volného pohybu osob. Větší policejní spolupráce, širší moţnosti sdílení 

informací prostřednictvím SIS hlavně mezi státy navzájem s sebou přináší i moţné 

omezení trestné činnosti na celém území Schengenu. Policejní a justiční sloţky tak mají 

přístup i k informacím jiné zahraniční policejní sloţky. Automatický přístup k informacím 

například o vydávání víz a udělování povolení k pobytu zprostředkovává SIS. 

Tento systém, respektive jeho inovace SIS II je dokonce schopen zpracovat taková data 

jako otisky prstů či DNA hledaných osob. Velké plus pak vyplývá i pro zahraniční turisty 

cestující do ČR, které zbavuje celních a pasových formalit. Nabízí se prostor pro společné 

řešení imigrační politiky v rámci EU.  

 Aby Schengenský prostor mohl plně, a bez problémů fungovat musí být všichni 

členové s vnější hranicí na stejné úrovni. Týká se to hlavně schopnosti kontrolovat 

propustnost cizích státních příslušníků a nelegálních imigrantů do tohoto prostoru, které 

láká moţnost volného pohybu. Tato spolupráce tedy funguje na principu nejslabšího 

článku, to znamená, ţe Schengen je tak odolný vůči vstupu neţádoucích osob, jak odolný 

je jeho nejslabší člen. 
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3.3 Opatření přijatá členskými státy v rámci schengenské spolupráce  

Pravidla přijata v rámci vstupu do Schengenu:  

 odstranění kontrol osob na vnitřních hranicích;  

 společná soustava pravidel vztahujících se na osoby, přecházející vnější hranice 

členských států Evropské Unie;  

 sjednocení podmínek vstupu a pravidel pro víza pro krátkodobé pobyty;  

 posílená policejní spolupráce (včetně práv na hraniční ostrahu a bezprostřední 

přeshraniční pronásledování);  

 silnější soudní spolupráce prostřednictvím rychlejšího systému vydávání osob 

a přesunu výkonu trestních soudních rozhodnutí;  

 vytvoření a rozvoj Schengenského informačního systému (SIS).  

3.4 Začlenění schengenského práva do rámce EU  

 K Amsterdamské smlouvě je spjat protokol, který začleňuje agendu Schengenské 

dohody do právního rámce EU. Schengenský prostor tak spadá pod parlamentní a soudní 

kontrolu Evropské Unie, tím je naplněn cíl „Single European Act“ (Jednotného 

evropského aktu) z roku 1986 o volném pohybu osob. Protokol dále zajišťuje 

demokratickou parlamentní kontrolu a poskytuje občanům dostupné opravné prostředky 

při narušení jejich práv (Soudní dvůr nebo vnitrostátní soudy, podle oblasti práva).  

 Pro zajištění realizace této integrace přijala Rada EU řadu rozhodnutí. Rada 

nahradila výkonný výbor vytvořený podle Schengenských dohod, Rada dále zavedla 

postup pro začlenění Schengenského sekretariátu do generálního sekretariátu Rady včetně 

opatření týkajících se pracovníků Schengenského sekretariátu. Byly vytvořeny nové 

pracovní skupiny, aby Radě pomáhaly s řízením práce. 

 Jedním z nejdůleţitějších úkolů Rady při začlenění schengenského prostoru bylo 

zvolit ta ustanovení a opatření přijatá signatářskými státy, která tvořila skutečné acquis, 

neboli soubor práva, a která by mohla slouţit jako základ další spolupráce. Seznam prvků, 

jeţ tvoří toto acquis a jejichţ odpovídající právní základ vychází ze Smluv (Smlouva o ES 

nebo Smlouva o Evropské unii). Od té doby se schengenské právní předpisy dále rozvíjely. 

Některé články Schengenské dohody byly nahrazeny novou legislativou EU (např. 

Schengenský hraniční kodex).  
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3.4.1 Vztahy se třetími zeměmi - společné zásady  

 Vzhledem k tomu, ţe postupné rozšiřování Schengenského prostoru vedlo 

k postupnému členství všech nynějších členských států Evropské Unie, třetí země, které 

mají s EU mimořádné vztahy, se začaly účastnit schengenské spolupráce. Podmínkou 

pro přidruţení zemí mimo Evropskou Unii k schengenskému acquis, je dohoda o volném 

pohybu osob mezi těmito státy a EU (to zajišťuje Dohoda o Evropském hospodářském 

prostoru v případě Islandu, Norska a Lichtenštejnska a Dohoda o volném pohybu osob 

v případě Švýcarska).  

V případě těchto zemí účast zahrnuje:  

 součást prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích  

 uplatňování ustanovení schengenského práva a všech schengenských textů 

přijatých podle něho  

 zapojení do rozhodování v souvislosti s rozhodnutími, které se týkají 

schengenských textů  

 V praxi má toto zapojení formu smíšených výborů, které se setkávají společně 

s pracovními skupinami Rady EU. Tyto výbory tvoří zástupci vlád členských států, 

Komise EU a vlád třetích zemí. Přidruţené země se účastní diskusí o rozvoji 

schengenského práva, ale neúčastní se hlasování. Byly stanoveny postupy pro oznamování 

a přijímání budoucích opatření či aktů. [3] 

3.5 Změna po zavedení Schengenského prostoru na letištích 

 Schengen je vyhrazená část letiště, která je určena k pohybu nebo transferu 

cestujících, kteří přilétají nebo odlétají v rámci země, která je členem EU a má podepsanou 

Schengenskou dohodu. 

 Volný pohyb osob v rámci členských států zaručují Schengenské dohody a to bez 

kontrol dokladů totoţnosti na státních hranicích. Toto pravidlo se aplikuje i na non 

schengenská letiště, avšak je poţadováno fyzické oddělení toku cestujících na non-

schengenských a schengenských letech. Kaţdé letiště si prostory upravilo a rozdělilo jinak. 

Níţe je popsán jako příklad dvě letiště v České republice a to Letiště Václava Havla 

v hlavním městě Praha a  Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, obec Mošnov. 
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3.5.1 Letiště Václava Havla Praha 

 Na Letišti Václava Havla Praha je tento poţadavek řešen rozdělením provozu mezi 

dva terminály a to Terminál 1  a Terminál 2. Terminál 1 je určen pro non schengenské lety, 

kde je nutná kontrola cestovních dokladů a pro schengenské lety Terminál 2. [4] 

Obrázek 3 - rozdělení vnitřních prostor na letišti Václava Havla 

3.5.2 Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

 Po průchodu bezpečnostní a pasovou kontrolou vchází cestující do prostor 

(čekáren) s označením A1, A2 a A3. Tyto prostory slouţí jako vyčkávací místa 

pro cestující před začátkem nástupu do letadla směřujícího do zemí mimo Schengenský 

prostor. Najdeme zde sociální zařízení, obchod s bez celní zónou obecně znám jako duty 

free a malou kavárnou s kuřáckou místností. Z těchto čekáren pokračují cestující pěšky 

přes odbavovací halu k letadlu, nebo nastoupí do letištního autobusu pro cestující a jsou 

přepraveni aţ ke schodům letadla. 

 První patro budovy je rozděleno do tří čekáren pro odlet s označením B1, B2 a B3. 

Všechny tyto prostory slouţí k čekání pro cestující, kteří budou nastupovat do letadel, 

která mají cílové destinace v rámci Schengenského prostoru. I tyto čekárny jsou vybaveny 
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sociálním zařízením, kavárnou, dětským koutkem a VIP salónkem. Cestující musí 

sestoupit po schodech dolů do přízemí a odtud pak probíhá nástup cestujících do letadla. 

Pokračují buď pěšky po odbavovací ploše k letadlu, nebo nastoupí do autobusu. 

Samozřejmostí obou pater je jejich bezbariérový přístup, také je zajištěno, aby nedocházelo 

k záměně cestujících v Schengen a non-Schengen prostoru. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - rozdělení vnitřních prostor na letišti Leoše Janáčka 

3.6 Automatizace odbavení 

 V letecké dopravě je typickým rozdílným procesem odbavení cestujících a jejich 

bagáţe, neţ je tomu třeba u ostatních druhů přepravy, jako je ţelezniční či autobusová 

doprava. Tento proces odbavení vychází z principů vyplývajících z charakteru 

v mezinárodním měřítku v letecké dopravě, ale i současně z velkých a náročných 

poţadavků, které jsou kladené na provozování daných prostředků, kterými se myslí letadla. 

Takový proces odbavení v systému letecké dopravy musí probíhat v souladu 

s mezinárodním, a národními předpisy daných zemí. Zároveň by tento proces měl být 

z hlediska provozu plynulý, technický a organizačně nenáročný a hlavně ekonomický. 

Z pohledu cestujících by měl proces odbavení probíhat rychle, efektivně, bez čekání 
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ve frontách, při dodrţování vysoké úrovně sluţeb a současně bez zbytečných formalit, 

které cestující při cestování značným způsobem ovlivňují a obtěţují. I při tomto ohledu 

na všechny okolnosti jsou v systému odbavení cestujících a jejich zavazadel stanoveny 

velmi vysoké nároky na bezpečnost, hlavně ve vztahu k protiprávním činům proti 

civilnímu letectví (Security). 

 Významným pokrokem pro uskutečnění těchto poţadavků přineslo zavedení 

elektronických letenek. Dnes tak jiţ můţe přicházet cestující na letiště s elektronicky 

vybavenou letenkou, doma vytištěnou palubní vstupenkou nebo odpovídajícím kódem 

na mobilním telefonu či tabletu. Mezi nejčastější způsob nákupu letecké dopravy dnes patří 

elektronická letenka, jejíţ uplatnění lze na letišti dosáhnout buď ohlášením u odpovídající 

přepáţky check-in, nebo individuálně na letištním samoobsluţném kiosku. 

3.6.1 Letištní samoobslužné kiosky 

Samoobsluţné kiosky jde rozdělit do několika kategorií: 

 označované jako CUSS (Common Use Self Service) tyto kiosky jsou 

ve vlastnictví letiště a slouţí pro odbavení cestujících všech leteckých 

společností odlétajících v daném dni coţ znamená, ţe jsou schopné připojit se 

do letištního odbavovacího systému  

 express check-in kiosky, které jsou určeny pro cestující, kteří nemají zapsaná 

zavazadla, z čeho vyplývá rychlejší odbavení, ale také takový cestující můţe 

mít pouze příruční zavazadlo do kabiny letadla 

 kiosky patřící jedné letecké společnosti, coţ znamená, ţe mají určité omezené 

vyuţití pouze pro určité specifické lety 

 Gate check-in kiosky ve vyhrazených prostorech gate u vstupu do letadla 

můţou být pouţity, jen pokud cestující včetně jeho zavazadla byl odbaven uţ 

předem (vlak, nádraţí apod.) 
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Obrázek 5- self check-in kiosek 

 U CUSS kiosků se identifikace cestujících provádí ručním zadáním čísla letenky 

nebo rezervačního kódu pomocí klávesnice u kiosku a načtením cestovního pasu, 

občanského průkazů nebo platební karty s magnetickým prouţkem dané osoby, také 

ručním zadáním čísla letenky vytištěné při internetovém odbavení. Kiosek umoţňuje 

i odbavení načtením čísla karty věrnostního programu, kterou poskytují některé letecké 

společnosti nebo aliance. 

Při odbavení tabletem či mobilem zašle prodejce cestujícímu na přístroj nebo e-mailem 

čárový kód, kterým se pak cestující prokáţe při odbavení na letišti. Při odbavení se kód 

odečítá přímo z obrazovky mobilu, tabletu nebo z vytištěného dokumentu. Například 

u společnosti Air France se lze odbavit v době od 30 hodin před odletem podle letového 

řádu (ale jen 24 hodin pro lety mezi Francií a Mauritiem nebo Maďarskem) do stanovené 

mezní doby pro odbavení. Po tomto přihlášení cestujícího se hned objeví palubní lístek 

na mobilu nebo podle poţadavku jej lze získat na základě přiděleného kódu 

v samoobsluţném kiosku, nebo u check-in letiště. 

Dobrou a výhodnou moţností je přímé odbavení cestujícího na vlastním počítači. 

V takovém případě jiţ můţe přijít na letiště s palubní vstupenkou vytištěnou doma 

na tiskárně. Při tomto způsobu odbavení, stejně jako odbavení na samoobsluţném kiosku je 

pak na letišti třeba řešit pouze odbavení zavazadel. Pro takové cestující se zapsanými 

zavazadly jsou proto zřizována místa pro jejich předání dopravci formou samoobsluţného 

odbavení BAG DROP (Baggage Drop Off point- jako na obrázku), která se jiţ snaţí 

některá letiště zavádět. Jedná se o jednoduchý systém, při kterém cestující po samo 
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odbavení načte pomocí čárového kódu u Bag drop pultu svou palubní vstupenku, uloţí 

do samoobsluţného systému zavazadlo, zapíše jeho váhu a případný počet na dotykové 

obrazovce a následně mu systém vytiskne zavazadlový štítek k zavazadlu (bag tag). Tím je 

celý proces odbavení ukončen. Kvůli snadné identifikaci a dohledání při ztrátě zapsaných 

zavazadel byl i u těchto štítků zaveden systém čárových kódů. 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 6 - bag dropp off 

 Touto technikou se zabývá firma Alstef, která jiţ představila taková zařízení, 

zaloţená na principu automatického systému odbavení zapsaných zavazadel (Automatic 

Baggage Drop off), který si nechalo patentovat letiště Paris-Orly. Tento systém by měl 

splnit poţadavek cestujících, kteří takto cestují a aby bylo odbavení zavazadel 

co nejjednodušší a rychlé. Systém od firmy Alstef má dva základní kroky při odbavování  

První krok: při osobním odbavení si cestující u samoobsluţného kiosku nebo u check-in 

vyzvedne palubní lístek. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - první krok 
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Druhý krok: Takový cestující přiloţí ke čtecímu zařízení Baggage drop-off palubní lístek, 

toto zařízení zajistí odbavení zavazadla cestujícího, kdy zváţí zavazadlo a označí 

zavazadlovým štítkem, vytiskne doklad o odbavení zavazadla.  

 

Obrázek 8 - druhý krok I. 

 

Obrázek 9 - druhý krok II. 

 Takovéto řešení při procesu samo odbavování zapsaného zavazadla, které se skládá 

ze dvou snadných kroků, pak umoţňuje cestujícímu plně vyuţívat a organizovat si tak svůj 

volný čas v průběhu procesu odbavení na letišti a zjednodušit si průchod terminály. 

Veškerá zařízení musí odpovídat evropským poţadavkům certifikace v oblasti „safety“ 

a „security“ dle dokumentu 2006/42/CE. Bylo dokázáno, ţe takový to typ odbavení 

výrazně zkracuje dobu celkového odbavení cestujícího. U systému od firmy Alstef je 

průměrná doba odbavení menší neţ 30s, nejkratší doba odbavení činí 12s a moţná kapacita 

pro odbavení zavazadel 60 aţ 100 cestujících s jedním zavazadlem je do hodiny. 

 Firma Alstef jiţ není jedinou společností nabízející tyto sluţby a zařízení, ale 

na podobné řešení se podílí i společnost ICM Airport Technics ve spolupráci se společností 

Qantas. Také se jedná o plně automatické zařízení, které nevyţaduje standartní odbavení 

check-in u přepáţky. I u tohoto systému je dvoufázový postup odbavení, cestující 
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na samoodbavovacím kiosku obdrţí palubní vstupenku a štítek na zavazadlo. 

Dle zkušeností cestujícího toto odbavování zabere pouze 15 sekund. Systém umoţňuje 

práci s čárovým kódem, papírovou palubní vstupenkou, elektronickou palubní vstupenkou. 

Odbavovací terminál kontroluje hmotnost a rozměry zavazadel, jestliţe zavazadlo překročí 

poţadovanou hmotnost či rozměr společnosti, tak vypočítá automaticky navyšující 

poplatek za zavazadlo. Jakmile takto odbaví zavazadlo, tak jej automaticky odešle 

do třídírny zavazadel, pokud je třeba, tak zaregistruje i druhé zavazadlo cestujícího. 

 

Obrázek 10 - kiosky společnosti Quantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 11 - samoobslužné odbavení zavazadla 
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 Postupem času se začíná přecházet na integrovaný odbavovací systém zavazadel, 

který vyuţívá moţnost identifikace a sledování pohybu zavazadel pomocí rádiových vln. 

Jedná se opět o část programu „Simplifying the business“, kdy se jedná o Program 

zlepšující zacházení se zavazadly tzv. BIP (Baggage Improvement Program). 

 Tento program BIP je zaměřen na všechny případy, kdyţ se ztratí zavazadlo, 

kterému napomáhá projekt RFID (radio frequency Identification) coţ je technologie 

automatické identifikace. Data ohledně zavazadla jsou ukládána digitálně do čipů neboli 

tagů, které jsou dále přepisovatelné pouţitím právě rádiových vln. Takové zavazadlo je 

označeno právě miniaturním rádiovým čipem (etiketou) a jeho obsah lze hlavně 

bezkontaktně číst pomocí speciálního přístroje čtecího rádiového zařízení. Při odbavování 

a manipulaci se zavazadly tato čtečka odesílá dotazovací signály, kdy se všechny čipy 

(tagy a etikety) ozývají a odpovídají na dotazy čtečce ohledně informací uloţených v čipu. 

Údaje zachycené čtečkou, čtečka zpracuje a odesílá do informačního systému, který 

zaznamená, kde se dané zavazadlo zrovna nachází. 

 

Obrázek 12 - princip činnosti RFID 

 Tyto technologie vedly k uskutečnění „inteligentního zavazadla“ Airbus Bag2Go. 

Toto zavazadlo je řešeno tak, ţe můţe být automaticky vyhledávacím systémem letecké 

společnosti či letiště nalezeno a spojeno s průběhem cesty jeho majitele. Toto zavazadlo 

umoţňuje spojení přes GPS coţ má za příčinu sledování jeho polohy během cesty. Takové 

zavazadlo ve spojení s aplikacemi na mobilní telefony či tablety pro vyhledávání svého 

zavazadla (find my bag) umoţnuje cestujícímu kontrolovat, jestli jeho zavazadlo bylo 

naloţeno do jeho letu a zároveň sledovat jeho trasu pohybu. Samozřejmě toto nese úskalí 
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s cenou zavazadla, ale společnost Airbus uvádí, ţe by cena tohoto zavazadla neměla 

přesáhnout cenu o moc vyšší 20%, neţ je cena konvenčního zavazadla. 

 

Obrázek 13 - zavazadlo Airbus bag2go 

 V některých zemích jiţ existuje i odbavení mimo letiště, kdy se lze odbavit po 

ukončení cesty vlakem na některých vybraných nádraţích. Ve Švýcarsku se to týká 

například okolo 50 nádraţí pro odlety společnosti Swiss. Toto technické zázemí musí 

na velkých letištích spolupracovat se zaměstnanci letiště a handlingovými agenty, aby byl 

zajištěn plynulý provoz leteckých společností. Tímto se zabývá koncept CUTE (common 

use terminal equipment), který zajištuje obsluhu různých uţivatelů ohledně displejů, 

tiskáren palubních vstupenek a tiskáren zavazadlových štítků po softwarové stránce. 

 

Obrázek 14 - Check-in kiosky na nádraží u společnosti CAT (City Airport Train) 
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3.7 Systémy pro automatické odbavení cestujících a zavazadel 

 Příchody cestujících k jednomu odletu tvoří náhodný proces, z hlediska celého 

systému odbavení na letišti pak probíhají podle daného plánu odletu s určitými 

odchylkami. Tento systém tvoří hlavně tři typy linek obsluhy, jakými jsou check-in 

přepáţky, kontrola letenek včetně zavazadel a na závěr bezpečnostní kontrola, kdy tyto tři 

systémy jsou řazeny sériově.  

 Automatické odbavovací systémy DCS (Distributed Control Systems) jsou dnes na 

většině letišť většího významu a velikosti samozřejmostí. Hlavními nároky se nyní kladou 

právě na propojení jednotlivých systému s DCS a jinými, které se zabývají rezervací 

a prodejem samostatných letenek a současně také odbavovacími systémy přestupních 

letišť. 

 Dnešní moderní odbavovací systémy jiţ obsahují potřebné nástroje k zajištění 

hlavních činností týkajících se odbavení, kterými zejména jsou: 

a) propojení DCS z místa odletu s DCS do cílových destinací a záloţních letišť, 

včetně vazby na rezervační a odbavovací systémy přestupních letišť  

b) pracovníci odbavovací přepáţky letiště mohou odbavit cestující aţ do finální 

destinace pomocí Through chcek-in, tito cestující pak při přestupech přichází pouze 

k letadlu navazující linky, ale jejich zavazadla jiţ jsou odbavena přímo do cílové 

destinace 

c) jednou z důleţitých informací je stéle aktualizování o počtu cestujících, kteří jsou 

na daný let rezervování a jsou uţ před GATE či uţ jsou přímo v letadle kvůli 

párování nakládaných zavazadel se seznamem cestujících  

d) vyváţení letadla dle souladu s příručkou daného typu letadla, délka letu, počet 

cestujících, mnoţství zavazadel nebo zboţí, ale i hmotnost leteckých pohonných 

hmot 

 Tyto automatické odbavovací systémy nesou i rozsáhlé databáze s jednotlivými 

konfiguracemi spousty typů letadel a jejich vyvaţovacími charakteristikami. Ze systému 

jde díky těmto údajům získat i kontrolu nakládaných zavazadel a včetně informacím 

o počtu odlétávajících cestujících a posádky lze doporučit nejvhodnější rozsazení 

cestujících a rozloţení na palubě letadla. Jestliţe se dodrţí všechny tyto zásady 
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pro vyváţení letadla, tak je zajištěna jeho snadnější ovladatelnost, ideální chování 

a zároveň minimální spotřeba paliva během letu. 

Hlavními zdroji dat jsou tyto systémy:  

 odbavovací systémy jiných letišť-slouţí v komunikaci o cestujících 

na transferových letištích 

 databáze e-letenek 

 inventární systémy- seznamy cestujících, kteří mají rezervaci na konkrétní 

linku 

 systémy kontroly nakládky a vykládky zavazadel- podávají informace 

o aktuálně naloţených a vyloţených zavazadlech 

 Veškeré procesy odbavování cestujících se musí provádět v souladu s mezinárodně 

platnými předpisy a standardy organizace IATA. U kaţdého odbavení musí být přítomen 

supervisor, který dohlíţí na celý průběh tohoto odbavení nebo zástupci dané letecké 

společnosti, kteří většinou řeší vzniklé problémy. Pro zahájení odbavení je nutné 

do systému zavést daný let a do něj vloţit seznam cestující PNL (Passenger name list).  

 Zejména systém vyuţitelný v odbavovacím procesu Amadeus Altéa Departure 

Control, je vhodný pro automatizaci procesů na letišti, pro vlastní cestující letiště, tak pro 

cestující leteckých společností od počáteční fáze odbavení aţ do okamţiku odletu. Tento 

systém poskytuje 100% sluţby samo odbavovacího procesu a nabízí třeba moţnosti 

poskytovat předností sluţby vybraným skupinám zákazníků. Ve spojení s dalšími 

programy a systémy od společnosti Amadeus umoţňuje letecké společnosti odstranit jistá 

omezení v provozním cyklu. Například Amadeus Altéa Departure Control poskytuje široký 

rozsah automatických činností a funkcí, které umoţňují zefektivnit práci jak při procesu 

odbavení cestujících (customer management) jejím zjednodušením v organizaci pohybu 

cestujících po letišti, tak i při procesu naloţení a vyváţení letadla pro dosaţení 

maximálních hodnot naloţeného nákladu. 
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Obrázek 15 - ICCI Airline Systems 

 Lehce zvládnutelné systémy pro odbavení v rámci customer managementu 

představují novou generaci komplexního řízení procesu odbavení cestujících. Pomocí 

vnitřní check-in interface zařízení, tak lze zajistit vhodné podmínky pro odbavení na všech 

místech check-in a zároveň poskytování rychlé orientace pro cestující. Díky grafickému 

zobrazení uspořádání sedadel tak jde vhodně nabídnout cestujícímu své místo anebo jej 

změnit podle poţadavků daného zákazníka, jestliţe to ovšem dovolí kapacita letadla 

a poţadavky na vyváţení a bezpečnost letadla, takovým uzpůsobením místa se zabývá 

„seat selection“. 

 

Obrázek 16 - rozmístění pasažérů 
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3.8 Třídění odbavených zavazadel 

 Po odbavení na přepáţce check-in nebo automatickém odbavení, jsou tato 

zavazadla uloţena na dopravníkový pás a následně putují do třídíren zavazadel, kde 

se provede bezpečnostní kontrola a následně roztřízení, přesun a identifikace zavazadel 

všech cestujících podle letů do jednotlivých určených destinací. Na velkých letištích tato 

třídění zavazadel probíhá automaticky z důvodu časového omezení nakládky do letadel, 

takové roztřízení zavazadel musí být připraveno na náklad 10-15 minut před odletem 

letadla. Velké nároky na takový automatizovaný systém se ještě zvyšují z důvodu 

rostoucího počtu destinací, letů z čehoţ vyplývá i větší počet leteckých cestujících. 

Z tohoto důvodu je hlavní a téměř jediným řešením plně automatizovaný systém odbavení 

zavazadel. Takový systém musí hlavně odstranit či eliminovat velké chyby v třídění 

zavazadel, které většinou vznikají právě ruční manipulací lidí v těchto třídírnách, jeţ vedou 

dokonce ke ztrátě zavazadel. Pokud by takový systém ale selhal, tak by mohlo dojít aţ 

ke kolapsu a zablokování letiště. 

 

Obrázek 17 - třídírna zavazadel 

 Systém třídění a přesunu zavazadel právě podle destinací tak umoţňuje jednotlivý 

přesun kaţdého identifikovaného zavazadla, které je vybaveno určitým kódem, z místa 

jeho odbavení přes bezpečnostní kontroly (rentgeny), do místa sběru zavazadel pro jejich 

nakládku do určené destinace, kde mám cestující i se svým zavazadlem namířeno. 

 Transport zavazadel na letišti aţ k letadlu vyuţívá více systémů. Zavazadlo můţe 

být naloţeno na speciální vaničku, která se pohybuje na pojezdovém systému sloţeném 

z jednotlivých modulů přepravníku (tubtrax) nebo na vozíku, který se pohybuje po dráze 
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realizované lineárním motorem (bagtrax). Právě tyto systémy jsou většinou kombinovány 

hlavně z provozních důvodů, čímţ vzniká určitý hybridní systém. Taková třídírna právě 

představuje sloţitý systém vzájemně nakombinovaných dopravníkových pásů a hlavně 

čtecích zařízení čárových kódů a RFID čipů na zavazadlech. Systémy pro snímání 

jednotlivých identifikačních údajů musí být zabudovány tak, aby umoţňovaly identifikaci 

zavazadla v jakékoliv poloze na páse pro další třídění podle místa určení a vyzvedávání 

cestujícím. Podle výrobců automatické skenery mají úspěšnost okolo 90% ve čtení 

čárových kódů, ale podle leteckých společností je jejich praktická spolehlivost ve čtení 

čárového kódu ještě menší neţ 80%. Hlavní nevýhodou laserových snímačů čárových kódů 

je jejich sekvenční řazení, kdy vlastně mohou přečíst jen jeden čárový kód a tento kód 

musí být v přímém zorném poli snímačů (jako u pokladen supermarketů). Proto se jiţ 

uplatňují radiofrekvenční tagy, které disponují spolehlivosti více neţ 90%. RFID snímače 

mohou souběţně číst více čipů najednou a nepotřebují přímou viditelnost čipu, coţ 

efektivně zvyšuje rychlost třídění. Jakmile se tento čip načte, tak počítačový systém je 

neustále informován o pohybu zavazadla, ale pokud se systému nepovede tento kód 

na visačce načíst, tak ho třídička automaticky vyklopí někam mimo dopravníkový systém 

pro ruční kódování člověkem. 

 Celé třídění a proces tohoto automatického odbavení je řízeno a kontrolováno 

ze speciálního pracoviště daného letiště. Proces přepravy a třídění zavazadel řídí hlavní 

počítač, který zároveň optimalizuje cestu pohybu kaţdého zavazadla tak, aby vše proběhlo 

co nejrychleji a nejefektivněji. Zavazadla s problémem nečitelnosti kódu či další 

neidentifikovaná zavazadla jsou pak třízeny ručně. Veškerá zavazadla jsou pak nakládány 

do přepravních vozíků nebo přímo kontejnerů a následně dopraveny k letadlu. Podobným 

procesem probíhá zároveň i vykládka letadla. Větším problémem je pak řešení 

nadrozměrných zavazadel (sportovní vybavení-lyţe, snowboardy, surfová prkna), kdy 

se standardní cestou nejsou schopny automaticky dopravit do letadla. Taková zavazadla je 

nutno dát na vybranou přepáţku odbavovacího terminálu Nadměrná zavazadla, kdy 

cestující musí počítat s tím, ţe taková zavazadla jsou pak započítána do kusového 

či váhového limitu cestujícího. 
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4 VYHODNOCENÍ NÁVRHU 

4.1 Průběh letecké přepravy cestujících 

 Současná letecká doprava je jako systém charakteristická vysokým stupněm 

začlenění informačních technologií. To přímo souvisí s IT systémy pouţívanými 

v globálních distribučních systémech.  

 Průběh letecké přepravy cestujících je znázorněn na obrázku (číslo obrázku), který 

je tvořen segmenty, jako jsou: zajištění a rezervace elektronické letenky, palubní lístky 

(vstupenky), zavazadlové lístky, pasová kontrola. 

 

Obrázek 18 - průběh letecké přepravy cestujících 

Elektronické letenky 

 Dlouhou dobou byla klasickým výstupem letecké společnosti pro cestující papírová 

letenka s vypsanými či vytištěnými údaji potřebnými pro přepravu. Tento doklad dostal 

cestující jiţ při zaplacení v cestovní kanceláři či u letecké společnosti a po příchodu 
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na letiště odevzdal na odbavovací přepáţce společně s cestovními doklady k identifikaci 

a registraci. Po tomto zaregistrování, zváţení zavazadel a označení kabinových zavazadel 

dostal cestující palubní vstupenku zavazadlový lístek na své zavazadlo. Aţ při nástupu 

na palubu letadla probíhala osobní kontrola palubní vstupenky a odtrţení její části 

pro registraci. Tato evidence cestujících byla velmi komplikovaná a také cenově náročná. 

 Organizace IATA aţ od roku 2004 začala rozvíjet aktivity v oblasti zvyšování 

efektivity pro proces odbavení letadel. Touto činností se stal produkt s označením 

„Simplifying the business“ a jednou jeho částí se stal program IATA e-services EMD 

(Electronic Miscellaneous Document Implementation), který umoţňuje zavedení 

elektronického obecně pouţitelného dokumentu pro proces odbavení cestujících. 

Výsledkem je ta moţnost, ţe si lze samostatně doma na základě předešlé objednávky 

vytisknout e-letenku (tzv. web-check-in) nebo takto získat i víceúčelovou letenku, palubní 

vstupenku z letištního kiosku nebo tabletu či mobilu, vybavenou pro potřeby identifikace 

v procesu odbavení speciálním čárovým kódem, který nese důleţité a poţadované údaje. 

Od roku 2011 by měli mít všichni členové IATA zaveden program čárových kódů pro 

palubní vstupenky. Tento přechod na elektronické letenky přinesl pro cestující další nové 

moţnosti při nákupech letenek, zjednodušeným procesem odbavení nebo rezervací míst. 

Jednou z těchto moţností je rezervace takových letenek pomocí rezervačních portálů jako 

je třeba www.pelikan.cz, přímo od leteckých dopravců zaplacením pomocí e-bankingu, 

credit cards a vytištění dokumentu (elektronické letenky) s potřebnými údaji pro vykonání 

dané cesty. 

Zajištění a rezervace elektronické letenky: 

 rezervace a zaplacení letenky prostřednictvím webů leteckých společností  

 rezervace a zaplacení letenky na internetových vyhledávačích  

 cestovní kanceláře 

 U všech variant se provádí platba ve formě buď platební kartou či pomocí 

internetového bankovnictví, v případě cestovní kanceláře můţeme i hotově a následně nám 

bude obvykle internetem zaslána letenka, cestovní kancelář rovněţ za poplatek odpovídá 

za zajištění letenky z místa odletu do místa příletu. V případech, kdy si cestující zajišťuje 

tuto letenku sám jako v bodech a) a b), tak si zodpovídá za veškeré transakce a zajištění 

letenek sám. U všech typů rezervací letenek se často nabízí v jednotlivých systémech 
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hotely, půjčovny aut, pojištění letenek pro storno a další příplatkové sluţby v daných 

cílových destinacích. 

Palubní vstupenky 

 Jedním ze zmiňovaných činností programu Simplifying the business bylo hlavně 

dosaţení lepší úrovně sluţeb pro cestující v letecké dopravě a současně také sníţení 

nákladů pro letecký průmysl, konkrétně letecké dopravy. Plánem bylo ušetřit okolo téměř 

15 miliard USD za rok. Tento program má pět základních skupin. 

 První z těchto skupin se řadí IATA e-services, která měla za úkol zavedení 

elektronického, obecně vyuţitelného dokumentu na prodej letecké přepravy cestujících. 

To vedlo k zavedení Programu čárových kódů pro palubní vstupenky. Standardem se začal 

vyuţívat čárový kód pro palubní vstupenky, průmyslový 2D čárový kód. Tento speciální 

typ systému v celku snadného označení daného dokumentu pak můţe být pouţit kdekoliv, 

jak na papírový dokument, ale také třeba u tabletu a mobilů, jenţ je pro cestující i dopravce 

značnou výhodou. Dnes je toto pouţívání čárového kódu běţnou součástí, coţ umoţňuje 

registrovat potřebné údaje o cestujícím a podmínkách letu, stejně jako různé další číselné 

informace nebo označení na všech typech palubních vstupenek nebo letenek. 

Takový čárový kód se pouţívá pro: 

 letenku a palubní vstupenku 

 samostatně tištěnou elektronickou letenku 

 víceúčelovou letenku- z kiosku či mobilu a tabletu 

Palubní vstupenka s čárovým kódem, ale slouţí pouze jen pro jednoho cestujícího. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 - palubní vstupenka s čárovým kódem 
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 Díky přechodu leteckých společností, které jsou členy ve sdruţení IATA na e-

letenky, od roku 2008 došlo k významnému a výraznému posunu v odbavení cestujících 

a jejich zavazadel na letišti. Tento způsob odbavování umoţnil propojení existujících 

rezervačních, distribučních, ale i moderních odbavovacích systémů, které vedou 

ke sniţování celkových nákladů na přepravu. Ovšem tyto moderní metody a technologie 

se neobejdou bez nejsofistikovanější aplikace výpočetní a informační technologie. Pomocí 

strojově čitelných čárových kódů, komunikačních technologií a internetu, nyní existuje 

moţnost odbavení cestujících v letecké dopravě přes jejich weby a tisk palubní vstupenky 

nebo nahrání na mobilní telefon nebo na některých místech přímo přes kiosek na letištním 

terminálu. 

Vystavování palubních vstupenek se získává mnoha způsoby, jako jsou například: 

 Odbavovací přepáţky (check-in) letiště odletu- u velkých letišť se dostává 

do ústraní  

 Internet- většinou 24 hodin do odletu. Po vystavení elektronické letenky si cestující 

na webu dané letecké společnosti si vybere místo v letadle. Při této činnosti je 

moţné si u některých leteckých společností vybrat i místo vedle nouzového 

východu pro lepší komfort a pohodlí cestujících, coţ přímo souvisí se zdravotní 

způsobilostí cestujícího, jelikoţ je povinen na tomto místě umoţnit bezproblémový 

únik spolucestujících z havarovaného letadla v případě nehody či katastrofy.  

 Tablety a mobilní telefony- pro tuto sluţbu je potřebný přístroj s moţností připojení 

k internetu buď za pomocí operátora či wi-fi sítě. Odbavení u vybraných leteckých 

společností můţe být realizována tato sluţba pomocí právě zmíněného tabletu či 

mobilního telefonu, za pomocí zaslaného dvojrozměrného čárového kódu 

do daného přístroje. Cestující poté na daném místě odletu (letišti) jiţ pouze přikládá 

tento kód k obrazovce speciálního přístroje. Tento systém je moţno jiţ vyuţít 

od 15. 2. 2014 i na letišti Václava Havla v Praze u 19 leteckých společností. 

 Odbavovací kiosky- tyto kiosky jsou instalovány i mimo terminály jednotlivých 

letišť jako jsou například nádraţní budovy a terminály (Švýcarsko, Rakousko-

konkrétně Vídeň střed, odkud jezdí vlaky přímo na letiště Vienna International 

Airport) 
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 Nadrozměrná zavazadla- nadrozměrnými zavazadly je myšleno zavazadlo větší neţ 

standardizovaná bagáţ jako jsou třeba golfové bagy, lyţe, surfová prkna apod. Tato 

zavazadla jsou přes dopravníkové pásy dopravovány do třídíren nebo k přepáţkám 

nadrozměrných zavazadel (oversized bags). 

 Zavazadlový lístek a odbavené zavazadel se zatím v největší míře odbavuje přímo 

na přepáţkách check-in, kde cestující s palubní vstupenkou rovnou získá 

po odbavení i zavazadlový lístek, dále se vyuţívají zatím v malé míře bezobsluţné 

boxy například společností KLM v Amsterdamu. Ve spojených státech amerických 

se vyuţívají před odbavováním na přepáţkách před vstupem na letištní terminál. 

 

Další kroky v logistickém procesu letecké přepravy cestujících dle obrázku představuje: 

 Gate (odbavení před nástupem do letadla) odbavení v mimořádných případech, 

nebo kdyţ navazující letecká společnost nemá Through check-in se společností, 

která provádí odbavení na odletovém letišti. V některých zemích (Singapour) 

se před nástupem do letadla provádí další bezpečnostní kontrola. Při tomto 

odbavení u gate se většinou provádí i kontrola cestovního dokladu. 

 Imigrace- tato část se netýká Schengenského prostoru. Například u nejvíce 

známeho případu cestování do USA, při příletu do USA musí cestující vyplnit 

bílý imigrační formulář a modrý fomrulář  celní deklarace a zároveň s pasem 

ukázat na imigrační přepáţce tyto formuláře předloţit. Obdobné formuláře 

se vyplňují i při imigraci do jiných zemí, třeba jako je jiţ zmíněný Singapour. 

 Celní kontrola- v tomto případě cestující prochází zelenou zónou, jestliţe nemá 

nic k proclení, ale i tak můţe být cestující vyzván k podrobnější celní kontrole. 

Některá letiště jsou vybavená i v zelené zóně zařízením pro náhodný výběr 

cestujících pro podrobnější kontrolu. V případech, ţe cestující chce něco 

proclít, tak prochází červenou zónou. 

 Další vazby na odbavovací systémy všech částí letů-Through check-in 

 Rozdíl mezi nízkonákladovými společnostmi a tradičními leteckými 

společnostmi je ten, ţe nízkonákladové společnosti létají hlavně z bodu A do 

bodu B, kdeţto tradiční společnosti létají pomocí vzájemných smluv 

a propojením globálních distribučních a rezervačních systémů a odbavovacích 

systémů, umoţnují zrealizovat nákup vícesegmentové letenky (např. PRG – 
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DXB – SIN), tak i odbavení na výchozím letišti, coţ znamená, ţe cestující 

získá palubní vstupenky, taktéţ pro všechny segmenty cesty. Tento postup se 

nazývá zmíněným Through check-in. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat stávající předpisy, které se týkají 

odbavovacího procesu cestujících v letecké dopravě a zároveň brát v potaz náleţitosti 

bezpečnosti, která s leteckou dopravou a přepravou cestujících přímo souvisí pro zavedení 

moţnosti samostatného odbavení cestujících pomocí předem daných samoobsluţných 

kiosků a linek, které vyuţívají nejmodernějších technologií a systémů na letištích. 

 Stěţejním byl pro tuto práci Annex 17, který je v České republice uveden jako 

úprava předpisu L-17 jenţ řeší ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Jako 

příloha č. 17 je vydána k úmluvě o mezinárodním civilním letectví v Chicagu 7. Prosince 

1944 známá jako Chicagská úmluva, která je v České republice platná od 4. Dubna 1947. 

Dále byly brány v úvahu sbírky zákonů a předpisů vydány ve spolupráci s organizacemi 

ICAO, IATA, EASA a ECAC, které přímo řídí a nařizují podmínky pro stanovení 

jednotných předpisů jak v Evropě, tak ve světě. V neposlední řadě byl brán ohled 

na začlenění České republiky do Schengenského prostoru, kdy dne 21. prosince 

2007 se Česká republika plně zapojila do schengenské spolupráce. V noci z 20. na 21. 

prosince byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích. Na mezinárodních letištích v rámci 

letů uvnitř rozšířeného Schengenu zmizely hraniční kontroly 30. března 2008. 

 Celosvětový vliv leteckých společností a organizací, které se v leteckém průmyslu 

a odvětví pohybují, má za následek stálé sniţování cen letů respektive letenek a dále čím 

dál větší náročnost na personál coţ přímo souvisí s ekonomikou letišť, která se pak zpětně 

odráţí opět v cenách letů a letenek. Proto jednotlivá místa odbavení, v našem případě 

letiště, se snaţí pomocí nemodernějších samoobsluţných terminálů a kiosků sniţovat tuto 

pro ně ekonomickou zátěţ. 
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