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Anotace 

Ve své bakalářské práci se zabývám perimetrickou ochranou Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava z hlediska zajištění systémy technické ochrany. Úvodem jsem provedl rešerši 

právních předpisů v oblasti civilního letectví se zaměřením na požadavky kladené 

na zajištění perimetrické ochrany letiště. Následně jsou uvedeny technické možnosti 

jednotlivých systémů technické ochrany se specifikací jejich kladů a negativ k zajištění 

perimetrické ochrany letiště. V dalším kroku je specifikován současný stav ochrany 

perimetru letiště systémy technické ochrany. V závěrečné části mé práce je provedena 

bezpečnostní analýza s následným návrhem dvou variant technického zabezpečení 

perimetru a vyhodnocení jejich vhodnosti k realizaci. 
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Civilní letectví, letiště, perimetr, poplachové systémy, protiprávní činy, vyhrazený 

bezpečnostní prostor 

Summary 

In my thesis I deal with perimeter protection Leoš Janáček Airport in terms 

of providing technical protection systems. At the outset, I conducted a search of legislation 

in the field of civil aviation, with a focus on the requirements for securing the airport 

perimeter protection. The following are the technical possibilities of individual technical 

protection systems with specifications of positives and negatives to ensure the airport 

perimeter protection. The next step is specified by the current state of the airport perimeter 

security systems technical protection. In the final part of my work is done safety analysis 

followed by a design of two variants of technical security perimeter and assess their 

suitability for implementation. 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

Civilní letectví je moderním a rozvíjejícím se způsobem dopravy osob a zboží. 

Současně je letecká přeprava rovněž nejbezpečnějším způsobem dopravy, přičemž 

požadavky na bezpečnost jsou definovány množstvím mezinárodních smluv, evropských 

i národních právních předpisů a v neposlední řadě interními dokumenty provozovatelů 

a poskytovatelů služeb. Poskytovatelé služeb v oblasti civilního letectví jsou na základě 

právních předpisů povinni zpracovat a specifikovat v interních dokumentech přijatá 

bezpečnostní opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. 

 

Primárním cílem bakalářské práce je návrh kvalitativního zlepšení technického 

zabezpečení perimetru Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dále také „LLJO“) za účelem 

zvýšení úrovně ochrany civilního letectví před protiprávními činy. K dosažení tohoto cíle 

jsou v rámci této práce realizovány následující kroky: 

 Vyhodnocení stávající úrovně ochrany perimetru a definování jeho kritických míst. 

 Definování důležitosti jednotlivých částí perimetru a tomu odpovídající úrovně 

ochrany. 

 Výběr vhodných technologických řešení poplachových systémů k zajištění ochrany 

perimetru. 

 Ekonomické a kvalitativní zhodnocení jednotlivých způsobů ochrany perimetru. 

 

V rámci zpracování bakalářské práce jsou pro narušení perimetrické ochrany 

zvažovány protiprávními činy:  

 překonání oplocení perimetru a vniknutí na pozemky Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava; 

 neoprávněné vniknutí do prostoru SRA (mimo stavební objekty v hranici SRA) 

a následné vniknutí na letištní plochy (VPD, pojezdové dráhy apod.), případně na 

palubu letadel. 

 

Úkolem bakalářské práce je definovat optimální varianty zvýšení úrovně 

technického zabezpečení perimetru, které jsou limitovány zejména současným stavem 

perimetru a stávající infrastrukturou Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  
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2 REŠERŠE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V této kapitole je provedena rešerše základních právních předpisů v oblasti 

civilního letectví z hlediska vymezení povinností k ochraně perimetru. Seznam 

relevantních právních předpisů je uveden v příloze číslo 1 této práce. 

Společnost Letiště Ostrava, a.s., je provozovatelem civilního mezinárodního letiště. 

Z tohoto titulu ji ve vztahu k ochraně před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost 

civilního letectví vyplývá celá řada zákonných povinností. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (1). 

Provozovatel letiště je mj. povinen podle tohoto zákona: 

 zajišťovat ochranu před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního 

letectví [§ 26 písm. e)]; 

 provozovat letiště podle platného povolení k provozování letiště [§ 31 písm. b)]; 

 mít osvědčení způsobilosti letiště vydané ÚCL na základě žádosti a letištní příručky 

(§ 34a); 

 vydávat fyzickým osobám, které do prostor letiště vstupují nebo se tam zdržují, 

ústní nebo písemné příkazy (přiměřené jejich účelu) definující způsob chování, 

nebo zdržení se jednání v rozporu s ochranou civilního letectví před protiprávními 

činy, případně nařizující neprodlené opuštění místa. Fyzické osoby, vůči kterým 

příkaz směřuje, jsou povinny se jím řídit [§ 85c]; 

 mít schválený bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními 

činy a zajistit plnění opatření a postupů v něm uvedených (§ 85m). Bezpečnostní 

program musí obsahovat postupy zajišťující dostatečnou úroveň ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy; 

 rozdělit prostor letiště podle druhu uplatňovaných bezpečnostních opatření na 

jednotlivé oblasti (§ 85n odst. 1) a zajistit, aby osoby, které vstupují do jím 

určených prostoru letiště, byly podrobeny bezpečnostní kontrole [§ 85n odst. 2)]. 

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (2). 

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

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, kterou se provádí zákon 
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č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (3). 

Vyhláška č. 410/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje konkrétní 

požadavky na způsob zajištění ochrany perimetru letiště. Přílohou citované vyhlášky je 

obsah a struktura Bezpečnostního programu provozovatele letiště, která (ve vztahu 

k perimetru) zahrnuje v bodě III. Bezpečnostní opatření na letišti: 

3. Postupy pro vytyčené prostory: 

 (a) Systém letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení; 

  (c) Klíčový systém, zámky a visací zámky; 

4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru letiště: 

 (a) Vytyčení neveřejného prostoru letiště; 

 (b) Ochrana perimetru, hlídky; 

 (c) Kontrola vstupu do prostoru; 

5. Vyhrazený bezpečnostní prostor: 

 (a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru; 

 (b) Kontrola vstupu do prostoru; 

 (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru; 

6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru: 

 (a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru; 

 (b) Kontrola vstupu do prostoru; 

 (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru. 

 

Oblast civilního letectví je rovněž upravena předpisy Evropského společenství. 

Hlavním evropským předpisem pro oblast civilního letectví je Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008, o společných pravidlech 

v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se 

ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES. 

Tímto nařízením došlo k zásadnímu rozšíření kompetencí EASA  (4). 

Oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy je upravena Směrnicí 

Rady 2003/110/ES, o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou, a Směrnicí 

Rady 2004/82/ES, o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících. Dále se na tuto 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:079:0001:0049:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:079:0001:0049:CS:PDF
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oblast také vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 

11. března 2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 a Nařízení Komise (EU) 

č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

společným základním normám letecké bezpečnosti (5).  

Podle tohoto nařízení „hranici mezi veřejným prostorem letiště a neveřejným 

prostorem letiště tvoří fyzická překážka, která je jasně viditelná pro širokou veřejnost 

a která zabraňuje vstupu neoprávněných osob.“ Dále nařízení stanovuje, že: 

 dozor nebo hlídky se provádějí s cílem monitorovat hranice mezi veřejným 

prostorem letiště, neveřejným prostorem letiště, vyhrazenými bezpečnostními 

prostory, kritickými částmi a popřípadě vymezenými prostory, 

 četnost a způsoby zajištění dozoru a hlídek vycházejí z posouzení rizik, které 

provedl příslušný orgán, s přihlédnutím k velikosti letiště, včetně počtu a povahy 

činností, dispozičnímu plánu letiště, zejména návaznosti prostor vymezených 

na letišti, a možnostem a omezením způsobů zajištění dozoru a hlídek. 

Část důležitých předpisů tvoří letecké předpisy řady JAR a L. Stěžejním je 

předpis L17 - Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy (6). Tento 

předpis stanovuje pro provozovatele letiště následující povinnosti: 

 zajistit, aby vstupy a vjezdy do neveřejných prostor letišť nebo jejich částí, 

užívaných pro potřeby civilního letectví, byly kontrolovány za účelem předejít 

neoprávněným vstupům; 

 zajistit, že na letišti jsou určeny a vyznačeny veřejné, neveřejné a vyhrazené 

bezpečnostní prostory (SRA), stanovené na základě posouzení bezpečnostního 

rizika; 

 zajistit, aby byly zavedeny identifikační systémy a postupy pro vstup osob a vjezd 

vozidel do neveřejných a vyhrazených bezpečnostních prostorů. Vstupy a vjezdy 

do všech těchto prostorů musí být kontrolovány, přičemž tato kontrola musí být 

nepřetržitá, aby bylo zajištěno, že do těchto prostorů nevstoupí žádná neoprávněná 

osoba; 

 stanovit taková opatření, aby bylo zajištěno, že pohyb osob a vozidel do prostorů, 

v nichž jsou umístěna letadla, je kontrolován v rámci bezpečnostního vyhrazeného 

prostoru. 

 

Poslední oblastí, jež se dotýká problematiky civilního letectví, jsou mezinárodní smlouvy, 

jimiž je Česká republika vázána (7). 

http://www.ucl.cz/index.php?menu=61&mm=24&clanek=1507
http://www.ucl.cz/index.php?menu=61&mm=24&clanek=1507
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3 OBECNÝ POPIS PERIMETRICKÝCH SYSTÉMŮ 

PODLE DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKY 

 

Perimetrické systémy jsou speciální aplikací poplachového zabezpečovacího 

systému k uplatnění ve venkovním prostředí (zpravidla na hranici pozemku), aby spolu 

s mechanickými zábrannými prostředky vytvořily dostatečný časový prostor pro zákrok 

ostrahy. Hlavním úkolem perimetrického detekčního systému je vyhodnocování a indikace 

neoprávněného vniknutí do střeženého prostoru, vyrozumění a přivolání fyzické ostrahy 

v případě ohrožení předmětů chráněného zájmu. (8) 

K zajištění ochrany perimetru LLJO poplachovými systémy je možné využít 

následující systémy perimetrické ochrany: 

 detektory směru pohybu: 

o infrazávory; 

o mikrovlnné bariéry; 

o duální bariéry; 

 detektory pohybu: 

o pasivní infračervené (PIR) detektory; 

o mikrovlnné (MW) detektory; 

o laserové detektory; 

o duální detektory; 

 perimetrické radarové systémy; 

 plotové detekční systémy; 

 štěrbinové detekční systémy; 

 optické kabely; 

 systémy digitální videodetekce. 

 

Podrobná specifikace principu detekce jednotlivých systémů a obecných výhod 

a nevýhod jejich nasazení je uvedená v příloze č. 2 této bakalářské práce. 


