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Vašek, P.: Studie letištního pohotovostního plánu. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, 2010,  

62 stran, 9 příloh 

 

Diplomová práce popisuje leteckou dopravu jako součást dopravního systému České 

republiky, popisuje jednotlivé subjekty a prvky dopravní infrastruktury. Vymezuje působnost 

a úkoly provozovatele letiště v oblasti bezpečnostního plánování, vycházející z požadavku 

právních a technických předpisů v letecké dopravě, krizovém řízení a havarijního plánování. 

Popisuje implementaci managementu rizik a krizového managementu letiště, při řešení 

mimořádných událostí v souvislosti s leteckým provozem. Výsledkem je navržení možnosti 

komplexního systému plánování v oblasti krizového řízení, s pohledem zajištění řízení 

kontinuity činnosti letiště a plánování obnovy. 
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This diploma thesis describes an airport transportation as a part of the Czech traffic 

system and describes the individual subjects and components of transport infrastructure. It 

defines activity and tasks for airport operators in the area of security planning which arrives 

from legal and technical regulations in aviation. It also describes the implementation of the 

risk and crisis management during incidents connected to the air traffic. An aim of the thesis 

is to design a complex system planning in the field of crisis management with respect to 

ensure continuity operations and planning of recovery airport. 
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1. Úvod 

 
Letecká přeprava v posledních 20-ti letech zaznamenává významný nárůst, který byl 

zpomalen po 11. září 2001 způsobený útoky na WTC (World Trade Center), kdy některé 

letecké společnosti zaznamenaly finanční potíže, které ve svých dopadech vedly k poklesu 

letecké dopravy a ukončení podnikání některých leteckých dopravců. V současné době 

letecký provoz neustále roste ve snaze uspokojit poptávku po tomto odvětví dopravy, a to i 

v prostředí regionálních letišť na území České republiky. 

Provozovatelé těchto letišť odpovídají za provozování letiště podle zákona o civilním 

letectví a úzce spolupracují s Ministerstvem dopravy ČR, Úřadem pro civilní letectví ČR, 

Řízením letového provozu, s.p., Ústavem pro odborně technické zjišťování příčin leteckých 

nehod, leteckými dopravci a přepravci, s neleteckými instituty státní správy, s uživateli letiště, 

se  statutárními městy a obcemi a s podnikatelskými subjekty působícími na letišti. 

Růst letecké dopravy se sebou přináší nejenom ekonomický přínos, ale i společensko – 

politický význam, který je spojen s technickým a technologickým rozvojem. Rovněž se zde 

uplatňují mechanismy trhu, konkurence a ekonomiky, které ve svých konsekvencích výrazně 

ovlivňují i bezpečnost civilního letectví. Proces letecké dopravy je vzájemně provázán 

nejmodernějšími informačními technologiemi, jejíchž případný výpadek může znamenat 

kolaps celého systému.  

Letecká doprava je velice citlivá na řadu faktorů, které mají negativní vliv na její 

bezpečnost (mj. mezinárodní politická situace, terorismus, šíření nakažlivých onemocnění, 

vulkanická činnost atd.). Z těchto důvodů je třeba dbát na zajištění komplexní bezpečnosti 

leteckého provozu, a to s ohledem na ochranu osob, zdraví a materiálních hodnot.  

Pro potřebu řešení mimořádných událostí na letišti a v jeho blízkosti, je provozovatel 

letiště povinen zpracovávat Letištní pohotovostní plán, který by měl být nástrojem letištních a 

mimo-letištních složek při přípravě a reakci na nastalou mimořádnou událost. Tento 

dokument je potřeba průběžně validovat a aktualizovat. 

Cílem diplomové práce je provedení studie Letištního pohotovostního plánu, cestou 

vzájemného srovnání platné právní úpravy a metodik v oblasti bezpečnosti civilního letectví 

ČR a součastného stavu bezpečnostní dokumentace, ve vazbě na implementaci managementu 

rizik a krizového managementu letiště. Ze získaných poznatků jsem následně provedl návrh 

doporučení vedoucí ke zlepšení daného stavu v oblasti bezpečnostního plánování na letišti.  
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2. Rešerše literatury 

 
Koverdynský, B.: Bezpečnost civilního letectví - historie, organizace, standardy, postupy,     

1. vydání, Odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Praha 2007 

Příručka poskytuje základní pohled do problematiky bezpečnosti civilního letectví 

před protiprávními činy. Dále vymezuje právní rámec pro danou oblast, definuje organizace 

působící v civilním letectví a jejich odpovědnosti za bezpečnost civilního letectví. Stanovuje 

principy řešení mimořádných událostí (dále jen MU) a možnosti realizace preventivních 

bezpečnostní opatření. 

 

ICAO, Manuál letištních služeb (Doc 937-AN/898), 7. část, Letištní pohotovostní plán, 

2. vydání, Montreal 1991, ISBN 92-9194-635-4 

Manuál se zabývá záležitostmi, které se týkají tvorby Letištního pohotovostního plánu 

(dála jen LPP) pro případ řešení MU na letišti. Dále obsahuje materiály, které se zabývají typy 

MU, popisem organizací, jejich odpovědností a rolí, které sehrávají při řešení jednotlivých 

MU. Manuál dále popisuje činnosti řídicích a koordinačních pracovišť, tvorbu 

souřadnicových map, informační toky, třídění zraněných a lékařskou péči, vzájemnou 

komunikaci zúčastněných, přípravu a realizaci cvičení a možnosti aktualizace LPP. 

 

Opatření MD č.j. 641/2009-220-SP/4, Předpis L 14 – Letiště, Hlava 9 – Letištní provozní 

služby, zařízení a instalace, Úřad pro civilní letectví,  Praha, 2009 

Tento předpis je aplikací Přílohy 14 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví  

a obsahuje ustanovení, jejichž cílem je zvýšení úrovně ochrany na letištích. Popisuje letištní 

pohotovostní plánování jako proces přípravy letiště na zvládnutí MU. Pojímá ochranu 

civilního letectví jako integrální součást plánování provozu letišť. 

 

Vnitřní norma LO-VN- 055/07, Letištní pohotovostní plán Letiště Ostrava, a.s., 2. vydání, 

Mošnov, 2008 

Vnitřní norma Letištní pohotovostní plán Letiště Ostrava, a.s. stanovuje a popisuje 

možné druhy MU ohrožující bezpečnost letecké dopravy, jejich řešení, dále stanovuje postupy 

vyrozumění a spolupráce jednotlivých bezpečnostních a ostatních složek letiště pro stanovené 

MU (letecké nehody a incidenty, protiprávní činy proti civilnímu letectví a nestandardní 

události) s cílem odstranit nebo v co nejvyšší míře eliminovat jejich negativní dopad  
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na cestující a necestující veřejnost, majetek, životní prostředí, podnikatelské subjekty na letišti 

a okolí. Rovněž vymezuje působnost a úkoly krizového managementu letiště. 

 

Katalog typových činností, č.j. PO-1292-8/IZS-2005, Typová činnost složek integrovaného 

záchranného systému  při   společném zásahu „Letecká nehoda“ STČ-04/IZS, MV-GŘ HZS 

ČR, Praha, 2005 

Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému (dále jen 

IZS) při záchranných likvidačních pracích v případě letecké nehody nebo vážného incidentu 

v leteckém provozu. Tyto postupy nejsou určeny pro leteckou nehodu v ohraničeném prostoru 

letiště, který je vymezen LPP a na těch letištích, kde zasahuje jednotka Hasičské záchranného 

sboru podniku. 

 

HOLOMUCKÝ, V. : Letištní pohotovostní plán se zaměřením na krizový štáb. Bakalářská 

práce. VŠB – TU Ostrava, 2008. 

Práce řeší letištní pohotovostní plán a jeho obsahovou stránku se zaměřením  

na kapitolu Krizový štáb. Jsou zde uvedeny základní pojmy, organizace a dokumenty řešící 

oblast bezpečnosti v civilním letectví. 

 

GEBAUEROVÁ, R.: Letištní pohotovostní plán se zaměřením na bombové útoky. Bakalářská 

práce. VŠB – TU Ostrava, 2008. 

Hlavní náplní bakalářské práce je letištní pohotovostní plán a jeho obsahová stránka  

se zaměřením na kapitolu Hrozba bombovým útokem. Jsou zde uvedeny základní pojmy, 

organizace a dokumenty řešící oblast bezpečnosti v civilním letectví. 
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3. Popis systému civilní letecké dopravy 

 
Letecká doprava jako součást dopravního systému státu hraje strategickou roli 

v oblasti zabezpečování dopravní obslužnosti a přispívá k společenskému, kulturnímu  

a ekonomickému rozvoji státu, ale i jednotlivých regionů. 

V civilní letecké dopravě je možné pro účely této práce identifikovat dva základní 

procesy, kterými jsou: 

• Přepravní proces, zde patří zejména letečtí dopravci, odbavovací společnosti, cargo 

společnosti a v neposlední řadě cestující / klienti / zboží. 

• Provozní proces – jehož součásti jsou rovněž letečtí dopravci a dále provozovatelé 

letišť, řízení letového provozu a regulační mechanismy. 

 

Letecký přepravní proces lze popsat jako souhrn fází, které cestující absolvuje při 

využití letecké přepravy. V celém přepravním procesu hraje důležitější úlohu odbavovací 

proces, který se řídí standardizovanými postupy, které musí plnit cestující veřejnost, 

odbavovací společnosti i dopravci. K jednotlivým přepravním fázím patří: 

• přeprava cestujících na letiště, 

• odbavení cestujících (Check-in), 

• bezpečnostní kontrola, 

• nástup cestujících do letadla, 

• vlastní fáze letu, 

• výstup z letadla do příletového terminálu, 

• odjezd z letiště. 

 

Obdobným způsobem je zajišťována přeprava nákladů [1], jejíž objem a to i díky 

přepravě zásilek „z domu do domu“, které provádí přepravní společnosti (DHL, UPC, atd.).  

Dalším významným procesem je odbavení letadel, což je spojeno s poskytováním 

handlingových služeb leteckým přepravcům. Tento proces se děje na odbavovací ploše letiště 

a probíhá podle přesně stanoveného scénáře. 

Letiště jsou místa, kde začíná a končí vlastní letecká přeprava, ale jsou i místem, kde 

probíhá koordinace mezi hlavními poskytovateli služeb letecké dopravy – letištní organizace, 

leteckými dopravci a řízení letového provozu, jakož to poskytovatele letových provozních 

služeb.[1] 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že pro oblast civilního letectví je nutná vzájemná 

koordinace a kooperace jednotlivých organizací a subjektů, které se tohoto procesu zúčastňují, 

a vysoká míra standardizace. 

 

3.1. Organizace působící v oblasti civilního letectví 

 

Organizace, které působí v oblasti civilního letectví, mohou mít charakter 

mezinárodní, národní nebo místní (územní). 

Mezinárodní organizace v civilním letectví sehrávají důležitou roli při tvorbě 

mezinárodních dohod, resp. úmluv, směrnic, nařízení a doporučení mezinárodních organizací 

[1], kterým patří: 

• Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation 

Organisation – ICAO),  

• Evropská komise pro civilní letectví (European Civil Aviation Conference – 

ECAC), 

• Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (European Organisation 

for the Safety of Air Navigation – Eurocontrol),  

• Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association 

– IATA) a v neposlední řadě, 

• Evropská unie (European Union – EU). 

 

Na národní a místní úrovni v České republice (dále jen ČR) jsou to organizace, které 

regulují, poskytují, provozují nebo zabezpečují letecké činnosti1, kde patří [2]: 

• Ministerstvo dopravy ČR – Odbor civilního letectví 

• Úřad pro civilní letectví 

• Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

• Provozovatelé letišť 

• Provozovatel letecké dopravy 

• Poskytovatelé letových provozních služeb 

• Poskytovatelé dalších činností v letecké dopravě 

                                                 
1 Zákon č. 49/1997 Sb. [5] 
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Ministerstvo dopravy ČR (dále jen MD) je gestorem pro oblast civilního letectví [2], 

jehož součástí je Odbor civilního letectví. MD je vrcholným orgánem odpovědným  

za bezpečnost civilního letectví. V tomto smyslu MD zejména: 

• vydává prováděcí předpisy k zákonu o civilním letectví, 

• vytváří systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 

• koordinuje a kontroluje bezpečnostní opatření k ochraně civilního letectví, 

• vydává Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví, 

• schvaluje bezpečnostní programy provozovatele letišť, leteckých dopravců, 

poskytovatelů letových provozních služeb, poskytovatelů služeb při odbavovacím 

procesu na letišti, 

• vydává osvědčení k provádění bezpečnostních školení, 

• vykonává státní dozor v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

 

Úřad pro civilní letectví 

Výkonem státní správy ve věcech civilního letectví je pověřen Úřad pro civilní letectví 

(dále jen ÚCL) [4], který je podřízen MD a plní úkoly mu dané2. 

Zákony, předpisy a pokyny jimi vydané, slouží k regulaci činností všech subjektů 

civilního letectví v ČR. 

 

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen ÚZPLN) je zřízen  

na základě předpisů pro leteckou dopravu [5, 6, 7]. ÚZPLN úzce spolupracuje s organizacemi, 

které působí v civilním letectví v oblasti bezpečnosti civilního letectví a prevence leteckých 

nehod. V případě potřeby, zpracovává bezpečnostní doporučení a stanovuje účinná 

preventivní opatření ve vztahu k letecké dopravě. 

 

Provozovatelé letišť 

Provozovatelem letiště se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která na základě 

povolení ÚCL provozuje činnosti, které zajišťují3: 

• starty a přistání letadel a následný pohyb letadel, 

• ochranu a ošetřování letadel, 

                                                 
2 § 89 odst. 1 zákona č.49/1997 Sb. [5] 
3 § 26 zákona č.49/1997 Sb. [5] 
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• uskutečňování leteckých činností, 

• pořádek, bezpečnost, záchrannou a hasičskou službu, 

• ochranu před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví, 

• údržbu a rozvoj letiště. 

Česká republika disponuje 91 civilními letišti [8], která lze rozdělit do pěti kategorií 

viz Příloha 1. 

 

Poskytovatelé letecké dopravy 

Jako poskytovatelé letecké dopravy jsou vnímání letečtí dopravci, jejichž působnost  

je vymezena „leteckým zákonem“ [5]. Podobně jako provozovatelé letišť jsou povinni 

zpracovat bezpečnostní program leteckého dopravce, který předkládají ke schválení na MD. 

Hlavní letečtí dopravci působící na území ČR jsou uvedeni v tab. č. 2. 
 

Tabulka č. 2 – Letečtí dopravci v ČR [9] 

Název společnosti Zaměření 

ABS Jets Aerotaxi 

Central Connect Airlines Pravidelná 

ČSA - České aerolinie Pravidelná 

Delta System-Air Aerotaxi 

Grossmann Jet Service Aerotaxi 

Job Air Aerotaxi 

LR Airlines Aerotaxi 

Silesia Air Aerotaxi 

Silver Air Aerotaxi 

Smart Wings Nízkonákladová 

Time Air Aerotaxi 

Travel Service Charterová 

VAN AIR Europe Charterová 

 

                                         Zdroj: Airwazs.cz 
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Poskytovatel letových provozních služeb 

Jediným poskytovatelem letových provozních služeb v ČR je Řízení letového 

provozu, s.p. (dále jen ŘLP) [10], které v souladu s právními předpisy a mezinárodními 

standardy civilního letectví poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru 

České republiky [15] (viz Příloha 2) prostřednictvím následujících složek:  

• Oblastní služba řízení je zabezpečována prostřednictvím stanoviště ACC (Area 

Control Centre) Praha, které poskytuje službu řízení letového provozu zejména 

tranzitním letům v řízené oblasti Praha; 

• Přibližovací služba řízení je zajišťována stanovišti APP (Approach Control 

Office) Praha, APP Brno, APP Ostrava a APP Karlovy Vary. Zde se poskytuje 

služba řízení letového provozu těm částem řízených letů, souvisejících s příletem 

na letiště nebo odletem z něho;  

• Letištní služba řízení tuto službu zajišťují stanoviště TWR (Aerodrome Control 

Tower) Praha, TWR Brno, TWR Ostrava a TWR Karlovy Vary, a to veškerému 

letištnímu provozu;  

• Letová informační služba, která poskytuje rady a informace užitečné  

k bezpečnému a účinnému provádění letů;  

• Pohotovostní služba, která vyrozumívá příslušné organizace a orgány o letadlech, 

po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba.  

 

Dále to mohou být poskytovatelé takových služeb, které mají souvislost 

s provozováním letecké dopravy, např. handlingové služby, výrobní a opravárenské závody 

letadlové techniky, provozovatelé leteckých veřejných vystoupení a soutěží4 a ostatní 

uživatelé letiště. 

Jejich činnost musí být schválena MD, rovněž musí mít zpracován bezpečnostní 

program, a plní úkoly a opatření v něm stanovená. 

 

3.2. Subjekty kritické infrastruktury 

 

Z pohledu ochrany kritické infrastruktury [11] je oblast letecké dopravy jednou z oblastí, 

která je životně důležitá pro zachování základních funkcí státu. Jako hlavní subjekty kritické 

infrastruktury v oblasti letecké dopravy v ČR [13] byly označeny subjekty, které jsou uvedeny 

                                                 
4  § 78 zákona č.49/1997 Sb. [5] 
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v Krizovém plánu MD. Tyto subjekty zpracovávají vlastní krizový plán (KP), nebo plán 

krizové připravenosti (PKP) a plní dané úkoly [14]. 

 

Subjekty kritické infrastruktury v oblasti letecké dopravy: 

� Ministerstvo dopravy ČR5, 

� Úřad pro civilní letectví,  

� Řízení letového provozu, s.p., Praha, jehož hlavním předmětem činnosti  

je poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru ČR (viz Příloha X).  

� Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod6, 

Letiště Praha – Ruzyně je provozovatelem veřejného mezinárodního letiště a plní 

úkoly podle plánu krizové připravenosti. 

� České aerolinie, a.s., jakož to národní poskytovatel leteckých služeb. 

 

Za objekty kritické infrastruktury v odvětví letecké dopravy [12] můžeme 

považovat tyto její prvky (obr. č. 1): 

• letiště a jeho podpůrná pracoviště7, 

• letadlovou techniku (letadla, vrtulníky), 

• letecké dopravce, 

• letové tratě (cesty), 

• navigační řídící služby, 

• regulační orgány (ÚCL, státní dozor), 

• ostatní služby servisu a údržby. 

 
K dalším subjektům bezesporu patří poskytovatelé nouzových služeb, což jsou 

činnosti nutné k zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetků občanů, kde je gestorem 

Ministerstvo vnitra ČR. Tato oblast nezahrnuje pouze složky integrovaného záchranného 

systému, ale i ostatní oblasti, které přímo souvisí se zvládáním mimořádných nebo krizových 

situací v souladu s krizovou legislativou.[14] 

 

                                                 
5 § 12 zákona č. 240/2000 Sb. [14] 
6 § 55a) zákona č.49/1997 Sb. [5] 
7 §2 zákona č.183/2006 Sb. 
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Obrázek č. 3 – Prvky letecké infrastruktury8 (upraveno dle [17]) 

 

V prostředí letišť jde o tyto nouzové služby: 

• zajištění záchranných a likvidačních prací – Hasičská záchranná služba letiště, 

jakož to jednotka HZS podniku, [16] 

• zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti – Inspektorát cizinecké policie, 

složka PČR, [3] 

• zajištění předpovědní, varovné a hlásné služby – pracoviště Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který spadá do působnosti Ministerstva 

životního prostředí ČR, které je spolugestorem oblasti nouzových služeb. 

 

3.3. Právní rámec civilního letectví 

 

Právní rámec pro oblast civilního letectví lze rozdělit na mezinárodní a národní 

úroveň. Z pohledu bezpečnosti civilního letectví lze legislativu rozdělit na dvě oblasti: 

� Oblast provozní bezpečnosti 

� Oblast ochrany před protiprávními činy 

                                                 
8 Návrh novely zákona č. 240/2000 Sb. (2009) 
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Dále se uplatňují legislativní požadavky v souvislosti s krizovým řízením, ve vazbě na 

ochranu prvků KI.  

3.3.1. Mezinárodní právní rámec v civilním letectví 

 
Mezinárodní letecká doprava je řízena dohodami, které jsou závazné pro veškerou 

leteckou dopravu a pro všechny členské země. 

 

Mezinárodní úmluvy (výběr) [18, 19, 20] 

� Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7.12.1944), též Chicagská 

úmluva, která se stala prvním zákonem o civilním letectví v ČSR č. 147/1947 Sb., 

Jedná se o základní mezinárodní předpis pro oblast civilního letectví, v článku 1 úmluvy 

je zakotven jeden z fundamentálních principů, a to že každý stát má úplnou a výlučnou 

svrchovanost nad vzdušným prostorem nad svým územím. To znamená, že letadlo nelze 

chápat jako pohyblivé území státu registrace nebo provozovatele a na každé letadlo se 

vztahují zákony státu, nad jehož územím přelétá. 

� Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 

(Tokio, 14.9.1963), též Tokijská úmluva.  

Tato úmluva se vztahuje se k ochraně integrity letadla, cestujících a posádky, rovněž 

opravňuje kapitána letadla přijmout adekvátní opatření včetně násilí k zachování 

bezpečnosti na palubě. Dále stanoví, že v případě únosu letadla a jeho přistání v některé ze 

zemí, která je signatářem dohody, povolí tato země letadlu, cestujícím, posádce a nákladu 

pokračovat do cílové destinace, jakmile je to možné, a vezme do vazby únosce nebo jiné 

pachatele protiprávních činů. Primární jurisdikci má stát registrace. 

� Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16.12.1970), též 

Haagská úmluva. 

Vytvoření této úmluvy vyvstalo s potřeby reakce na vlnu únosů letadel koncem 

šedesátých let. Řeší některé problematické otázky, jako je extradice a trestní stíhání 

pachatelů, na něž se Tokijská úmluva nevztahovala. Každý členský stát, v němž  

je pachatel odhalen, musí buď pachatele vydat k trestnímu stíhání, nebo jej trestně stíhat  

a vystavit ho přísnému trestu (problém vnímání přísného trestu jednotlivými státy - 

absolutní trest není přípustný ve všech státech). Zavádí třístupňové uplatnění jurisdikce,  

a to jurisdikce státu registrace letadla, jurisdikce státu prvního přistání uneseného letadla  

a státu, v němž má provozovatel letadla své hlavní působiště nebo trvalé bydliště. 
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� Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti civilního letectví 

(Montreal, 23.9.1971), též Montrealská úmluva, která by měla napomoci účinnému boji 

proti sabotážím a bombovým útokům na letadla za letu. Definuje jednání, která musejí být 

smluvními stranami uzákoněna jako trestné činy.  

� Dodatkový protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících 

mezinárodnímu civilnímu letectví (Montreal, 24.2.1988), doplňující Úmluvu  

o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví přijatou 

v Montrealu. Jde o mezinárodně právní dokument o potlačení násilných činů  

na mezinárodních letištích, jako reakce na teroristické útoky proti mezinárodním letištím  

v polovině 80. let minulého století. 

 
Organizace působící v mezinárodním civilním letectví (ICAO, ECAC, IATA a EU) 

rozšiřují tyto úmluvy o přílohy, tzv. předpisy řady L (ANNEXI).  

 
Předpisy řady L (ANNEXI) jako přílohy k Úmluvám o mezinárodním civilním 

letectví (výběr): 

• Předpis L 12 o pátrání a záchraně v civilním letectví, 

• Předpis L 13 o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, 

• Předpis L 14 o letištích, 

• Předpis L17 o bezpečnosti – Ochrana mezinárodního civilního letectví před 

protiprávními činy. [16, 35] 

 

3.3.2. Současný právní rámec v civilním letectví ČR [19] 

 
Základními normativními akty, které upravují otázku civilního letectví, jsou: 

� Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších 

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

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který spolu s jeho prováděcími 

předpisy aplikuje na naše podmínky standardy a doporučení ICAO, obsažené v přílohách, 

tzv. annexech Chicagské úmluvy. 

� Vyhláška Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon  

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

� Vyhláška Ministerstva dopravy č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy, ve znění pozdějších předpisů. 
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� Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví9 
 

Dodatek A – Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR před 

protiprávními činy [16] 

Dodatek B – Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR 

Dodatek C – Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně 

civilního letectví ČR před protiprávními činy 

 

V České republice jsou dále platné multilaterální a bilaterální mezinárodní smlouvy 

sjednané v oblasti civilního letectví, legislativa mezinárodní a EU. 

Právní úprava bezpečnosti civilního letectví, ať už na národní nebo mezinárodní úrovní, 

doznala zásadních změn po 11. září 2001. V současnosti právní rámec v oblasti bezpečnosti 

civilního letectví, lze považovat za dostatečný. 

 

Dále uvádím právní předpisy, které stanovují povinnost z hlediska zpracování různých 

typů bezpečnostních plánů a tudíž je lze využít pro řešení problematiky KI na úrovni dopravní 

infrastruktury ČR [14, 21, 22, 23, 24, 25] (výběr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 článek 10 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 300/2008 [26] 
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4. Bezpečnostní plánování na letištích 

 
V posledních letech prochází letištní bezpečnostní plánování významnými změnami, a 

to především v souvislosti s teroristickými aktivitami po celém světě.  

Tato problematika je spojena s rozvojem komplexního bezpečnostního plánování, což 

je složitý proces, který zahrnuje integraci zúčastněných subjektů odpovědných za bezpečnost 

leteckého provozu (např. letiště, správní úřady, letecké společnosti, územní orgány, ale i 

soukromé společnosti).   

Základem kvalitního bezpečnostního plánu je přijetí efektivního ekonomického a 

technického řešení, které bude ve shodě s předpisy o bezpečnosti.  

Výstupem musí být bezpečnostní dokument (program, plán), který by neměl 

vyhovovat pouze současným potřebám, ale měl by mít i vizi do budoucnosti.  

4.1. Bezpečnostní dokumentace na letištích 

V této podkapitole se budu zabývat bezpečnostní dokumentací, kterou zpracovává 

provozovatel letiště. Jedná se o: 

 
Bezpečnostní program provozovatele letiště 

Bezpečnostní program provozovatele letiště (dále jen BP) [27] je základním 

bezpečnostním dokumentem letiště, který je schvalován MD10. Cílem BP je minimalizovat 

možná rizika a zabránit jednáním, která mohou mít negativní důsledky na bezpečnost civilní 

letecké dopravy, včetně bezpečnosti cestujících, posádek letadel, pozemního personálu  

a ostatní veřejnosti.  

Bezpečnostní program provozovatele letiště lze rozdělit na dvě části: 

Základní část obsahuje tyto náležitosti: 

• popis organizace letiště, 

• popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení na letišti, jejich vybavení  

a jejich místění, 

• bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly, 

• opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu, 

• bezpečnostní školení, 

• pohotovostní plánování. 

                                                 
10 článek 12 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 300/2008 [26] 
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Přílohovou část tvoří nezbytné dokumenty, které doplňují informace o provozovateli, 

jedná se zejména o: 

• organizační strukturu provozovatele letiště, 

• seznam podniků působících na letišti zajišťujících ostrahu majetku a osob, 

• seznam leteckých dopravců provozujících dopravu na letišti, 

• seznam subdodavatelů leteckých dopravců, kteří na letišti provozují dopravu, 

• mapy letiště a jeho okolí s vyznačením jednotlivých staveb a bezpečnostních 

zařízení, 

• plány veřejného, neveřejného a vyhrazeného bezpečnostního prostoru a jeho 

kritické části, 

• plány terminálu, 

• plány prostorů, které mohou znamenat zvýšenou hrozbu. 

 

Letištní pohotovostní plán podrobnosti v samostatné kap. 5 tohoto dokumentu. 

 

Plán krizové připravenosti provozovatele letiště11 (PKP) [14]  

Stanovuje principy řešení nestandardních situací (krizových stavů), jejichž zdroj 

nemusí mít přímou souvislost s provozem letiště, ale složky letiště jsou na základě rozhodnutí 

orgánů státní správy zapojeny do jejich řešení. 

 

Dokumentace požární ochrany 

Dokumentace požární ochrany12 na letištích je zpracovaná ve smyslu právních 

předpisů na úseku požární ochrany platných v ČR. Dokumentací požární ochrany se stanovují 

podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností13 a prokazuje se plnění některých 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně. [23, 28]  

 

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [29] 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) se zpracovávají 

vnitřní směrnici, které stanovují organizaci a zajištění požadavků vyplývající z obecně 

platných právních předpisů [30], vztahujících se k BOZP. 

 

                                                 
11 pozn. Pouze Letiště Ruzyně 
12 § 15 zákona č. 133/1985 Sb., § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. [23, 28] 
13 § 4 zákona č. 133/1985 Sb. [23] 
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5. Letištní pohotovostní plánování 

 

Letištním pohotovostním plánováním se rozumí proces přípravy koordinovaných 

postupů, metod a opatření zainteresovaných složek letiště a dalších územních a státních 

bezpečnostních složek při přípravě a zvládnutí MU na letišti nebo jeho okolí. 

Výsledkem tohoto procesu je vytvoření nástroje pro práci krizového managementu 

letiště, při potřebě zvládnutí MU na letišti nebo jeho blízkosti. Má-li fungovat správně, musí 

obsahovat následující: 

• plánování „PŘED“ mimořádnou událostí, 

• postupy a opatření „BĚHEM“ mimořádné události, 

• pomoc a dokumenty „PO“ mimořádné události. 

 

Výstupem letištního pohotovostního plánování je letištní pohotovostní plán. 

 

5.1. Letištní pohotovostní plán 

 
Povinnost provozovatele letiště zpracovávat tento dokument je dána Předpisem L 1414, 

který je přílohou Úmluvy o mezinárodním civilním [31]. LPP musí být v souladu s platnou 

mezinárodní a národní právní úpravou. 

Letištní pohotovostní plán letiště, který je zpracováván za účelem stanovení postupů 

vyrozumění a koordinace bezpečnostních a ostatních letištních složek při řešení vytypovaných 

MU v souvislosti s provozem letiště, kde prioritním cílem je záchrana lidských životů, jejich 

zdraví, eliminace materiálních škod a udržení leteckého provozu nebo jeho rychlého 

obnovení. 

Hlavním předmětem řešení LPP jsou MU, které se stanou v areálu letiště nebo v jeho 

okolí, a které mohou mít negativní vliv na běžný provoz letiště a na bezpečnost osob 

nacházejících se v areálu letiště. 

 Dokument popisuje možné druhy MU ohrožujících bezpečnost letecké dopravy, které 

jsou vymezeny v kapitole 6.  

LPP řeší integraci sil a prostředků použitelných na jejich řešení s využitím vlastních sil 

a prostředků letiště, případně v součinnosti s územními a dalšími bezpečnostními a krizovými 

                                                 
14 Hlava 9 Předpis L 14 [31] 
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složkami a jejich vzájemné informační vazby. Dále stanovuje úkoly, kompetence, 

odpovědnosti, postupy a opatření vedoucí k minimalizaci následků řešené MU.  

Letištní pohotovostní plán je rozpracován tak, aby obsahoval věcnou a časovou 

posloupnost opatření k zajištění koordinovaného postupu při řešení MU, jednotlivých 

organizačních složek podílejících se na zajištění bezpečnostních opatření. 

Vzhledem k velkému množství a různorodosti forem ohrožení letecké dopravy, ať se 

jedná o letecké nehody a incidenty (dále jen LN), tak především v oblasti nestandardních 

událostí a protiprávních činů proti civilnímu letectví (terorismus, epidemická  

a pandemická ohrožení, migrační vlny obyvatelstva atd.). Rovněž by neměly být 

podceňovány živelní MU (povodně, extrémní povětrnostní vlivy, atd.). LPP je nutné brát jako 

dokument, který se neustále vyvíjí, a který bezprostředně reaguje na tyto nové formy ohrožení 

letecké dopravy.  

Nezbytným požadavkem je rovněž implementace managementu rizik a krizového 

managementu. Z toho důvodu je nutné provádět průběžnou analýzu ohrožení procesů  

a systémů letiště, jejich vyhodnocení, přijetí řešení a návrh opatření vedoucí k minimalizaci 

následků a ztrát pro letiště a společnost. 

Nutností je průběžné prověřování a aktualizace LPP, s ohledem na nové možné 

skutečnosti. Aktualizace musí být uskutečňována i na základě nových zkušeností a poznatků 

získaných při součinnostních nácvicích a při praktickém procvičování zvládání jednotlivých 

typů MU. 

Tento dokument je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které 

upravují oblast civilního letectví, krizového řízení a bezpečnostního plánování v ČR  

a je závazný pro všechny subjekty a složky působící na letišti. 

LPP ve své působnosti je závazný pro všechny subjekty, které působí na letišti  

a je vydán jako vnitřní norma provozovatele letiště [32] na základě předpisu [31]. Tato norma 

je součástí bezpečnostní dokumentace letiště a je součástí Letištní příručky, kterou schvaluje 

ÚCL. 

 

5.2. Obsah letištního pohotovostního plánu 

 
Dokumentace letištního pohotovostního plánu musí obsahovat nejméně následující 

[33]: 

• typy předpokládaných událostí; včetně poruch letadel za letu, sabotáží, hrozeb 

bombového útoku (v letadle nebo na letišti), nezákonného zmocnění se letadla, 
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výskytu nebezpečného zboží, požárů v budovách a živelních pohrom, a všech 

závažných událostí na letišti, které mají charakter letecké nehody nebo MU; 

• organizace zahrnuté do plánu působící na letišti; 

• organizace zahrnuté do plánu působící mimo letiště; 

• odpovědnost a úkoly každé z organizací pro každý typ MU; 

• seznamy organizací, agentur a osob, na letišti i mimo ně, které mají funkce přímo 

na místě, jejich telefonních a faxových čísel, adres elektronické pošty, adres 

SITA15 a jejich radiové frekvence (v rámci integrovaného záchranného systému); 

• zřízení letištního krizového výboru za účelem organizace výcviku a dalších příprav 

pro krizové situace; 

• vzájemné komunikační a informační vazby mezi součinnostními letištními  

a územními bezpečnostními a krizovými složkami; 

• přehled všech technických a materiálních zdrojů, které mohou být využity  

při řešení MU; 

• jmenování osob(y) za účelem velení přímo na místě, při zásazích v krizových; 

• postupy týkajících se nácviku činností při řešení MU a zkoušení zařízení  

a vybavení, které má být použito v krizových situacích, včetně četnosti takových 

zkoušek; 

• mapu letiště a jeho bezprostředního okolí s kartografickou sítí. 

 

LPP musí zohledňovat zásady lidských činitelů, aby byla zabezpečena optimální 

možnost reakce všem zúčastněných organizací, které se podílejí na řešení mimořádné situace. 

 

5.3. Historie tvorby LPP v ČR 

 
Ve druhé polovině 70. let 20. století probíhala implementace předpisu [31]a jeho 

požadavků v prostředí civilního letectví v ČR. Následující vývoj a tvorba LPP vyvstala 

s potřebami řešení různých typů MU na jednotlivých letištích v tehdejší ČSSR. 

Počátkem 90. let vznikala první verze letištního pohotovostního plánu v ČR, která 

měla být reakcí řešení LMU a MU v areálu Letiště Ruzyně a okolí. Tehdy Letištní výbor pro 

bezpečnost, složený ze zainteresovaných složek letiště, rozhodl na základě svého usnesení  

o sestavení pracovní skupiny, které se měla podílet na tvorbě LPP. 

                                                 
15 Počítačový rezervační systém 
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Pracovní skupinu tvořili zástupci: 

• Vedení ČSL, 

• Policie ČR, 

• Záchranné požární služby leště Praha Ruzyně (ZPS), 

• Řízení letového provozu, s.p. (ŘLP), 

• Českých aerolinií (ČSA), 

• odbavovacích společností, 

• životního prostředí. 

 

Působnost v daných bezpečnostních oblastech: 

• protiprávní činy – vedoucí Policie ČR, 

• letecké nehody a incidenty – náměstek Generálního ředitele (GŘ) pro bezpečnost, 

• požáry, technické zásahy – vedoucí ZPS, 

• nestandardní situace – vedoucí ZPS, 

• oblast životního prostředí (ŽP) – vedoucí oddělení ŽP. 

 

Vývoj a tvorba LPP byla dlouhodobá a vyžadovala všestrannou spolupráci všech 

zúčastněných. Průběžně zpracovávaný materiál procházel řadou připomínkových řízení 

jednotlivých složek. Konečný dokument měl sloužit ke koordinaci a vzájemné integraci 

letištních a mimo-letištních složek, které se podílejí na řešení MU na letišti a jeho okolí. Bez 

nadsázky lze říct, že šlo o takový poplachový plán IZS v pojetí a pro potřeby letiště Praha 

Ruzyně. 

První vydání LPP doporučil Vedoucí pracovního týmu po souhlasném projednání  

se zainteresovanými složkami ke schválení GŘ Letiště Ruzyně v průběhu 2. pol. 90. let 

minulého století. Byl zpracován formou blokových schémat, kde byly popsány úkoly  

a postupy letištních složek, jejich vzájemný informační tok, dále obsahoval grafické přílohy  

a mapové podklady. Následovalo zpracování LPP pro konkrétní letiště v rámci České správy 

letišť, s.p. 

Geneze LPP v pojetí Letiště Ostrava je datována k roku 1999, kdy byla vydána první 

verze LPP. V průběhu dalších let probíhaly jeho změny a aktualizace v letech 2002, 2006,  

a to nejen z důvodů restrukturalizace společnosti ČSL, s.p., ale z potřeby řešení nových 

legislativních požadavků v oblasti civilního letectví, krizového řízení a bezpečnostního 

plánování. 
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Součastný  platný LPP byl zpracován a schválen v roce 2008 a jeho platnost  

je od 1.9.2008. LPP je vydán jako vnitřní norma provozovatele Letiště Ostrava, a.s. 

a je součástí dokumentu Letištní příručka, které provozovatel dává ke schválení ÚCL. 

Letištní pohotovostní plán letiště po stránce formální i obsahové splňuje požadavky 

právních předpisů v oblasti zabezpečení bezpečnosti leteckého provozu. 

Na letištích zemí, které jsou členy ICAO a EU, probíhá proces letištního 

pohotovostního plánování obdobně jako v ČR. Základ spočívá v implementaci legislativního 

rámce a dohod v rámci mezinárodních organizací působících v civilním letectví, které 

předkládají formální obsah těchto plánů. Jednotlivá letiště zohledňují své teritoriální  

a klimatické podmínky, které mohou ovlivňovat zajištění bezpečnosti leteckého provozu  

na daném letišti.  
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6. Mimořádné událostí na letišti 

 
V souvislosti s leteckou dopravou lze předpokládat různé typy MU, které jsou spojeny 

přímo nebo nepřímo s provozem letadel, nebo jejich vzájemnou kombinací. Rovněž  

je můžeme rozdělit na letecké MU, protiprávní činy proti civilnímu letectví a ostatní MU. 

 

6.1. Letecké mimořádné události 

 
Letecká MU (dále jen LMU) je souhrnný pojem pro událost v leteckém provozu, jeho 

řízení a zabezpečování, která je ve svých důsledcích hodnocena jako letecká nehoda, 

předpoklad k letecké nehodě, pozemní nehoda letadla nebo závada (porucha) v letovém 

provozu.  

 

Letecké mimořádné události můžeme rozdělit na níže uvedené typy (obr. č. 2): 

���� Letecká nehoda (Accident) – LN 

Za leteckou nehodu16 je považována událost spojená s provozem letadla, která se stala 

mezi dobou, kdy kterákoli osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, 

kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které: 

a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna, 

b) letadlo bylo zničeno nebo poškozeno, 

c) letadlo je nezvěstné‚ nebo je na zcela nepřístupném místě. 

���� Vážný incident (Serious Incident) – VI 

Za vážný incident17 jsou považovány takové okolnosti, které naznačují, že došlo téměř 

k LN.  

���� Incident (Incident) – I 

Incidentem18 se označuje jiná událost než letecká nehoda [6], která je spojená 

s provozem letadla a ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. 

Jedná se o chybnou činnost osob nebo nesprávnou činnost leteckých a pozemních 

zařízení v leteckém provozu, jeho řízení a zabezpečování, jejíž důsledky však 

zpravidla nevyžadují předčasné ukončení letu nebo provádění nestandardních 

(nouzových) postupů. 

                                                 
16 § 55 odst. 1 zákona č.49/1997 Sb. [5] 
17 § 55 odst. 3 zákona č.49/1997 Sb. [5] 
18 § 55 odst. 2 zákona č.49/1997 Sb. [5] 
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���� Pozemní nehoda – PN 

Událost, ke které došlo v průběhu přípravy letadla k letu, jeho obsluhy, ošetřování, 

údržby, opravou nebo stáním. Důsledkem je poškození zdraví nebo usmrcení osoby 

nebo poškození, případně zničení letadla. 

���� Srážka s terénem při řízeném letu – CFIT 

Za událost CFIT se označuje událost, kdy plně funkční letadlo je řízeno posádkou 

takovým způsobem, že dojde k neúmyslnému střetu s terénem. S troskami lze 

manipulovat jen za účelem záchrany osob, zvířat a cenností, nebo k zamezení zničení 

požárem či tvoří-li překážku pro letecký provoz. 

 

Obrázek č. 2 – Typy leteckých mimořádných událostí [34] 

 

6.2. Protiprávní činy proti civilnímu letectví (Acts of Unlawful Interference) [2, 35] 

 
Činy nebo pokusy o tyto činy (obr. č. 3), které by mohly ohrozit bezpečnost civilního 

letectví, souhrnně nazýváme protiprávní činy proti civilnímu letectví. 

Obecně lze tyto události nazvat jednotným pojmem „letecký terorismus“, ať už jsou  

to klasické únosy letadel, bombové útoky na letadla, útoky na letištní infrastrukturu  

a v neposlední řadě použití letadla jako zbraně. 
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Obrázek č. 3 - Typy protiprávních činů 

 

Bomba „A“ – oznámení o uložení výbušniny nebo nástražného výbušného systému  

na palubě letícího, pojíždějícího nebo stojícího letadla. 

Bomba „B“ – oznámení o uložení výbušniny nebo nástražného výbušného systému 

v areálu letiště. 

Únos – pokus o vniknutí osoby nebo skupiny osob na odbavovací plochu, s cílem unést 

letadlo nebo si pod pohrůžkou násilí vynutit pobyt (azyl) na území státu, na němž se letiště 

nachází. 

Únos letadla za letu – únos letícího letadla, u kterého se předpokládá přistání na letišti. 

Průnik – vniknutí osoby nebo skupiny osob do prostoru odbavovací haly nebo 

odbavovací plochy letiště, s cílem unést letadlo nebo spáchat protiprávní čin. 

 

6.3. Ostatní události 

 
Mezi tyto ostatní, též nestandardní události lze zařadit (obr. č. 4): 

� požáry budov, objektů a zařízení letiště, 

� úniky nebezpečných nebo radioaktivních látek, 

� živelní pohromy, které mohou ohrožovat jak letecký provoz, tak letištní 

infrastrukturu, 

� epidemicko – pandemická ohrožení, 

� sabotáž. 
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Obrázek č. 4 – Nestandardní (ostatní) událostí 

 
Sabotáž je vnímána jako činnost, která spočívá v úmyslném a důsledném poškozování 

důležitých předmětů a zařízení nebo v narušování funkčnosti důležitých systémů. 

 

6.3.3 Pohotovosti v leteckém provozu 

 
V souvislosti se zajištěním bezpečnosti leteckého provozu se vyhlašují tři stupně 

pohotovosti, u kterých se vyžaduje přítomnost jednotlivých letištních složek:  

 

���� I. stupeň – Místní pohotovost – při takových okolnostech, které svědčí o tom, že by 

při přistání letadla mohlo dojít k nebezpečí, ale při kterých není 

bezprostřední nebezpečí LN. Dále se vyhlašuje při letech státní důležitosti, 

při protiprávních činech nebo nestandardních situacích. 

 

���� II. stupeň – Plná pohotovost – při takové poruše nebo stavu letadla, při kterém je 

možné očekávat nebezpečí nehody. 

 

���� III. stupeň – Letecká nehoda – při nehodě, která se stala na letišti nebo v jeho okolí. 
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6.4. Statistiky mimořádných událostí v souvislosti s leteckou dopravou  

 

Letecká doprava je podle statistik nejbezpečnějším způsobem dopravy [39, 40]. MU 

v souvislosti s leteckým provozem se stávají ve skutečnosti jen zřídka, avšak mají většinou 

katastrofální následky. 

Letecké nehody a incidenty 

Bezpečnost letecké dopravy v poslední době zaznamenala výrazného zlepšení, 

zejména v důsledku zavádění nových technologií a bezpečnostních systémů, jak v oblasti 

řízení letového provozu, výroby letadel, tak pozemních službách. K bezpečnosti letecké 

dopravy, rovněž nemalou měrou přispívají provozovatelé letišť a pracovníci řízení letového 

provozu.  

Údaje o vývoji počtu LN a ztrátách na lidských životech v jejich souvislosti 

znázorňuje graf č. 1. Faktem však zůstává, že se zvyšujícím se počtem pohybů letadel, nutně 

vzrůstá počet LN. 

Letecké nehody na území ČR 

V prostředí ČR jsou statistické údaje o LN na našem území vyjádřeny na grafu č. 1, 

zpracovaný na základě vyšetřovacích zpráv Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých 

nehod. [41] 

 
 

Graf č. 1 – Statistika leteckých nehod a ztrát na lidských životech v ČR [41] 
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Nejtragičtější LN na území ČR [42] je nehoda jugoslávského dopravního letadla typu 

DC-9 (letecké společnosti Inex Adria Airways (YU-AJO) ze dne 30. října 1975.  Letoun  

se sto patnácti cestujícími a pěti členy posádky na palubě vzlétl z jugoslávského města Tivat. 

Tato dosud největší letecká nehoda si vyžádala 74 lidských životů.  

Kdy dochází k leteckým nehodám?  

V době mezi nastoupením a vystoupením cestujících na / z letadla probíhá 6 různých 

fází letu (obr. č. 5): [39] 

���� Pojíždění (Taxi): pojíždění letadla před startem a po přistání; 

���� Vzlet a počáteční stoupání (Také-off and Initial Climb): letadlo zrychluje, zvedne 

se a začne stoupat; 

���� Stoupání (Climb): letadlo stoupá až do cestovní hladiny; 

���� Let (Cruise): letadlo letí ve víceméně konstantní výšku. Obecně je to nejdelší fáze 

letu. 

���� Sestup a počáteční přiblížení (Descent and Final Approach: letadlo sestupuje  

se dostat blíže k cílové letiště. Řízení letového provozu, může požádat, aby letadla 

courat a čekat, jeho obrat k další fázi. 

���� Konečného přiblížení a přistání (Final Approach and Landing): letadlo v přistávací 

konfiguraci a sladěny s osou dráhy, přístupy práh dráhy, pak se pozemky  

a zpomaluje. 

 

 

Obrázek č. 5 – Fáze letu [39] 
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Nejvíce LN a jejich smrtelných následků proběhne během fáze odletu (vzlet / 

stoupání) a příletu (přiblížení / přistání). Během těchto fází je letadlo nejzranitelnější než  

v jiné konfiguraci letu a následky jsou nejtragičtější. 

Téměř každá LN je důsledkem řetězce negativních událostí a faktorů, které přispívají 

k jejímu vzniku. Eliminace zdrojů spočívá ve výcviku a tréninku letového a pozemního 

personálu. Z pohledu letadlové techniky je nutná obnova za moderní stroje, splňující 

požadavky současné doby. 

Protiprávní činy 

Statistické údaje v oblasti protiprávních činů (viz Příloha 3) v civilním letectví 

ukazují, že největší hrozbu představuje letecký terorismus. 

Pouze bezpečnostní opatření na letištích a řízení těchto rizik mohou chránit před 

leteckým terorismem (bombové útoky a únosy). Grafické vyjádření počtu teroristických útoků 

a ztrát na lidských životech je zobrazen na obr. č. 6. [39] 

Letadla jsou velmi citlivé na takové útoky. Naštěstí, díky mnoha opatřením, která byla 

přijata ve snaze zabránit takovým útokům, počet teroristických útoků klesl. Pokud jde  

o úmrtí v souvislosti s terorismem, musíme být znepokojeni. Nová letadla přepravující mnoho 

cestujících, ta se mohou stát terčem pro teroristé útoky, což by mohlo vést k fatálním ztrátám 

na lidských životech a k materiálním škodám, představují závažný problém do budoucnosti. 

 

 

Obrázek č. 9 – Poměr počtu teroristických útoků a ztrát na lidských [39] 

 

Boj s terorismem a s protiprávními činy bude i v budoucnosti jednou z klíčových 

priorit v ochraně bezpečnosti v civilním letectví.  
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7. Složky k řešení mimořádných událostí na letišti 

 
Letištní pohotovostní plán musí koordinovat postupy, jak jednotlivých základních  

a pomocných letištních složek, tak mimo-letištních složek, při řešení MU na letišti nebo 

v jeho blízkosti. Níže jsou uvedeny jednotlivé složky a jejich kompetence a úkoly 

vycházejících z právních požadavků bezpečnosti civilního letectví. [5, 35] 

7.1. Základní letištní složky 

Tyto složky jsou dislokovány přímo v areálu letiště a zajišťují stálou připravenost  

na řešení MU na letišti. Jsou zřizovány provozovatelem letiště nebo jako samostatný právní 

subjekt.  

Hasičská záchranná služba letiště 

Záchranné a požární služby letišť jsou zřizovány k zabezpečení požadavků  

na provozování letišť na základě jednotlivý ustanovení normativních aktů pro oblast civilního 

letectví v ČR19a k zabezpečení požadavků předpisu MD20. 

Z pohledu obecně závazných právních předpisů na úseku požární ochrany v ČR plní 

ZPS, rovněž úkoly z pohledu jednotky Hasičského záchranného sboru podniku21 (dále jen 

HZS). 

Hlavním cílem je provádění záchranných a likvidačních prací při soustředění sil  

a prostředků, směřující především k záchraně osob a materiálních hodnot, v souvislosti 

s řešením MU na letišti nebo v jeho blízkosti. Základním úkolem je zajištění nepřetržité 

pohotovosti pro příjem ohlášení vzniklé MU, její vyhodnocení a následná reakce (neodkladný 

zásah).[36] 

Za tímto účelem je na Letišti Ostrava zřízena jednotka Hasičské záchranné služby 

Letiště Ostrava, a.s. (HZS). 

Základním úkolem HZS LO patří zajištění požadavků na bezpečnost leteckého 

provozu LO, které lze rozdělit na dvě oblasti: 

                                                 
19 §26, odst. 1 zákona 49/1997 Sb. [5] 
20 Hlava 9 předpisu L14 [31] 
21 § 70 zákona č. 133/1985 Sb. [23] a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb. [16] 
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Represivní oblast 

� záchrana osob při LMU, jiných MU a živelních pohromách; 

� likvidace požárů letadel, letištních objektů a ostatních požárů v hasebním obvodu; 

� zásahy v místech, kde se nevyskytl požár či jiná MU, ale došlo ke hmotným 

škodám, ohrožení životů nebo zranění osob; 

� zásahy při úniku ropných produktů a jiných nebezpečných látek při ohrožení 

životního prostředí; 

� součinnost se složkami IZS při zásazích mimo areál letiště. [37] 

Preventivní oblast 

� provádění požárních asistencí při požárně nebezpečných činnostech, tj. plnění 

LPH do letadel s cestujícími na palubě, nahazování motorů a motorové zkoušky 

letadel, svařování, atd.; 

� kontrola objektů a zařízení letiště; 

� kontrolu a údržbu hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení; 

� školení zaměstnanců letiště a ostatních o požární ochraně; 

� poskytování odborných, pohotovostních, technických a dalších služeb. 

Bezpečnostní dispečink letiště 

Bezpečnostní dispečink letiště [47] (dále jen BD) je služba provozována společností 

LO pro podporu dispečerských činností, v daných oblastech: 

� oblast požární ochrany (OS HZS, ohlašovna požáru, obsluha EPS, atd.); 

� oblast bezpečnostní (zabezpečovací systémy, kamerový systém, atd.); 

� oblast technická (hlášení poruch a závad). 

 

Bezpečnostní dispečink slouží k podpoře řešení MU na území letiště a odpovídá  

za aktivaci, vyrozumění a koordinaci vyčleněných sil a prostředků (dále také SaP) letiště, v 

souladu  

s postupy uvedenými v LPP. Informuje o vzniklé situaci Vedoucího krizového štábu (dále jen 

V/KŠ) a následně dbá jeho pokynů. Jeho příkazy jsou pří řešení MU pro všechny složky 

letiště závazné22 . Provádí vyrozumění a svolání krizového štábu letiště na základě rozhodnutí 

V/KŠ.  

                                                 
22 pozn. mimo Místo zásahu 
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Bezpečnostní dispečink je sdruženým pracovištěm, na kterém může vykonávat 

dispečerskou činnost i Inspektorát cizinecké policie a Celní správa ČR. 

Bezpečnostní dispečink letiště zároveň plní funkci Operačního střediska jednotky HZS 

(dále jen OS HZS). V souvislosti s řešením MU plní následující úkoly: 

• odpovídá za aktivaci, řízení a koordinaci sil a prostředků HZS při vzniku MU,  

• podle požadavků VZ, případně dle vlastního rozhodnutí povolává složky IZS 

prostřednictvím KOPIS (HZS a ZZS),  

• na příkaz Velitele zásahu HZS určuje místo soustředění součinnostních jednotek 

složek IZS;  

• organizuje SaP HZS při odstraňování provozu neschopných letadel z pohybových 

ploch.  

Úsek bezpečnosti letiště 

Úsek Ostrahy a bezpečnosti letiště (dále jen OBL) je výkonnou bezpečnostní složkou 

letiště, která provádí kontrolní činnost a zavádí jednotlivá bezpečnostní opatření v praxi.  

 

Mezi základní činnosti a úkoly prováděné OBL, patří: 

� bezpečnostní kontrola osob, 

� bezpečnostní kontrola kabinových a zapsaných zavazadel, 

� bezpečnostní kontrola sterilních sektorů (gatů), 

� koordinační práce a bezpečnostní doprovody finanční hotovostí, 

� strážní činnost v prostorech terminálu, kontroly perimetru a parkovacích míst, 

� bezpečnostní kontroly vozidel, 

� bezpečnostní kontroly a prohlídky letadel, 

� bezpečnostní kontrola pošty, carga a cateringu, 

� kontrola a střežení letadel, 

� odplašování zvěře, 

� výjezdy při poplachu na objektech střežených PCO, 

� výdej a správa identifikačních karet, 

� provádění ověřování spolehlivosti, 

� výcvik a školení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 

� bezpečnostní audity. 
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Policie ČR 

Působnost Policie ČR v oblasti bezpečnosti civilního letectví je dána především 

zákonem o Policii ČR o ochraně státních hranic a zákonem pobytu cizinců na území ČR. Tuto 

funkci na letištích plní Inspektoráty cizinecké policie, jakož to útvar Služby cizinecké policie. 

Inspektoráty cizinecké policie (dále jen ICP) vznikly v souvislosti se vstupem České 

republiky do schengenského prostoru sloučením oddělení cizinecké policie a referátů 

cizinecké policie na hraničních přechodech. Umístění inspektorátů a jejich detašovaných 

pracovišť zpravidla kopíruje sídla bývalých oddělení cizinecké policie. V rámci celé 

republiky je konstituováno celkem 48 inspektorátů, 43 z nich je umístěno ve vnitrozemí a 5  

na mezinárodních letištích Praha Ruzyně, Brno Tuřany, Ostrava Mošnov, Karlovy Vary  

a Pardubice.  

 

ICP plní na úseku výkonu státní správy zejména tyto úkoly: 

� povolování vstupu, pobytu a ukončování pobytu cizinců, 

� provádí pobytové kontroly, 

� provádí ochranu hranic při jejím dočasném znovuzavedení, 

� odhalují ve své působnosti padělané a pozměněné, zneužité a smyšlené veřejné 

listiny, doklady a ceniny, 

� provádí činnosti v oblasti mezinárodní policejní spolupráce, zejména společné 

formy nasazení a přeshraniční pronásledování, 

� kontrolují stav a úplnost vyznačení průběhu státních hranic a zařízení 

upozorňujících na jejich průběh, 

� podílí se na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, 

� zpracovávají data pro účely vedení evidencí a statistik potřebných k plnění úkolů, 

� provozují informační systémy a řadu dalších úkolů. 

 

Inspektoráty v jejichž působnosti jsou mezinárodní letiště se zřízeným hraničním 

přechodem pro vnější lety plní úkoly spojené s ochranou vnějších hranic.  

 

K těmto úkolům zejména patří:  

� kontrola stavu vyznačení a zabezpečení bezpečnostního prostoru letiště, 

� kontrola dovozu, vývozu a průvozu zbraní a střeliva, 

� plní úkoly při ochraně civilního letectví před protiprávními činy.  
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Na mezinárodních letištích Praha Ruzyně, Brno Tuřany, Ostrava Mošnov, Karlovy 

Vary a Pardubice plní dále zejména úkoly spojené s ochranou objektů zvláštního významu.  

 

Zde provádí: 

• vyhledávání výbušnin a nástražných výbušných systémů za využití služebních psů, 

• provádějí výcvik psovodů a služebních psů se zaměřením na vyhledávání výbušnin 

a nástražných výbušných systémů, 

• spolupracuje s policejními orgány na určených mezinárodních letištích států 

Evropské unie. 

Dále se inspektoráty cizinecké policie podílí na plnění úkolů souvisejících 

s odhalováním a zabraňováním terorismu a organizovaného zločinu, s ochranou veřejného 

pořádku a bezpečnosti, s bezpečností silničního provozu, s poskytováním pomoci při likvidaci 

následků katastrof a živelných událostí a s prováděním eskort. 

Celní orgány 

Působnost Celní správy ČR (dále jen CS) v oblasti civilního letectví je dána celním 

zákonem [38]. Na mezinárodních letištích především plní úkoly, které jsou stanoveny 

bezpečnostním programem provozovatele letiště a Letištním pohotovostním plánem. Rovněž 

se vyjadřuje ke stanovení, změně nebo zrušení zvláštních bezpečnostních opatření, která 

zohledňují specifické podmínky provozu na letišti. 

Pohotovostní lékařská služba 

Účelem pohotovostní lékařské služby je zajištění první pomoci, poskytnutí lékařské 

péče a tříděných zraněných v místě řešení MU.  

 

Prvořadým úkolem je: 

� záchrana lidských životů,  

� stabilizace zraněných,  

� poskytnutí první pomoci, 

� roztřídění zraněných,  

� zajištění posttraumatické péče, 

� doprava do nemocničních zařízení. 
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Na některých letištích jsou dislokovány lékařské a sanitní služby, které jsou součástí 

letištních služeb, např. Letiště Ruzyně. Z pohledu regionálních letišť jsou tyto služby 

zajišťovány prostřednictvím zdravotnického systému, který je tvořen souborem 

organizačních, technických a personálních opatření, který umožňujících soustředit možnosti 

zdravotnictví na likvidaci následků MU v rozsahu opatření traumatologického plánu daného 

území.[36] V takových případech musí provozovatele letišť uzavřít součinnostní smlouvu 

s lékařskými a zdravotnickými službami. 

Řízení letového provozu, s.p. 

Mimo úkoly uvedené v kap. 3.1, plní v souvislosti s řešením MU v leteckém provozu 

následující úkoly [10]: 

 

� koordinuje pátrání a záchranu při MU souvisejících s provozem letadel,  

� vyhlašuje na základě požadavků velitele letadla signál MU pro OS HZS a OS ICP,  

� je oprávněno vyhlásit signál MU i bez požadavků kapitána letadla v případech, 

kdy je to z objektivních důvodů pro bezpečnost posádky a cestujících vzhledem  

k situaci letadla nebo události na jeho palubě žádoucí,  

� informuje posádky letadel nacházejících se v oblasti působnosti ŘLP a MU na 

letištích a s tím souvisejících letových nebo pozemních omezeních provozu.  

 

7.2. Pomocné letištní složky 

 
Tyto složky jsou tvořeny organizačními složkami letiště mezi, které patří: 

• Oddělení provozu letiště – provoz letiště, ostatní služby, 

• Oddělení handlingu – handling, odbavení cestujících, odbavení letadel, 

• Oddělení správy majetku – správa budov, správa letecko – provozních ploch, 

správa IT sítí, energetika, vodohospodářství a ekologie. 

 

7.3. Mimo-letištní složky 

 
V případech, kdy pro řešení MU nestačí vlastní personální a materiální prostředky jsou 

aktivovány mimo – letištní složky IZS a ostatní orgány v rámci bezpečnostního plánování,  

a to na ústřední, regionální a místní úrovni, a to na základě dohod a smluv o součinnosti.  

[36, 37] 
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8. Managementu rizik a krizový management 

 

Nezbytným požadavkem letištního bezpečnostního plánování je rovněž implementace 

managementu rizik a krizového managementu do procesu letiště. 

Management rizik je nástrojem k zajištění trvale udržitelného rozvoje v prostředí 

letiště na strategické úrovni, s tímto je spojená analýza a hodnocení rizik na letišti. Dalším 

nástrojem k zvládání možných MU, jejichž výskyt se předpokládá na letišti a v jeho blízkosti 

je krizový management. Oba tyto nástroje by měly být využity při tvorbě LPP. 

Riziko obvykle neexistuje samostatně, ale často se jedná o kombinaci rizik, která 

mohou představovat hrozbu pro daný subjekt, např. letiště. Vzhledem k množství rizik  

je důležité stanovit ty hlavní z pohledu dopadu a pravděpodobnosti výskytu. Je potřeba se 

zaměřit na klíčové oblasti. Stanovení rizik můžeme tedy definovat jako souhrnný proces 

analýzy rizik a hodnocení rizik. 

 

V průběhu analýzy rizik se postupuje podle následujících kroků: 

•••• Identifikace potenciálních zdrojů rizika – určuje nebezpečí a ohrožení organizace 

nejistotou. 

•••• Popis rizika – cílem je ukázat identifikovaná rizika. 

•••• Odhad možného rizika – pravděpodobnost výskytu a jeho následků. 

•••• Výběr metody analýzy rizik. 

•••• Hodnocení rizik – srovnání odhadnutých rizik s požadavkem na akceptovatelnost 

rizika. 

•••• Stanovení opatření – řešení rizik (efektivita, kontrolní mechanismy, dodržování 

zákonů a předpisů). 

•••• Implementace – seznámení napříč organizaci a okolím (informovanost). 

•••• Systém řízení rizika – přístup a vztah k riziku. 

•••• Kontrola – audit, testování. 

 

Následnou činností po provedené analýze rizik je řízení rizika, které zhodnocuje 

závažnost ohrožení a přejetí preventivní opatření k eliminaci rizika.  
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Možné faktory, které zvyšují riziko, patří: 

•••• domino – efekty, 

•••• riziko spojené s členitostí a hustotou územních aglomerací, 

•••• složitost systémů, 

•••• vzájemná provázanost činností, 

•••• snížení úrovně zálohování / odstranění zálohování, 

•••• globalizace ekonomiky. 

 

8.1. Systém managementu rizik na letišti 

 
Cílem managementu rizik na letišti [43, 44] je nalezení takových opatření, která 

zamezí vzniku vnějších a vnitřních hrozeb, a eliminují jejich případné následky, které  

by mohly vést k ohrožení osob, majetku společnosti a životního prostředí. Zároveň se vytvoří 

předpoklady pro to, aby bylo možné po skončení mimořádné situace co nejrychleji proces 

stabilizovat a následně obnovit normální chod. 

Samotný bezpečnostní cyklus spočívá v nadefinování si cílů (co je nutno chránit), od 

čehož se odvíjí následná analýza rizik a vyhodnocení (obr.č.7). Neméně důležitá je určitá 

podpora vedení organizace, které určí pracovní skupinu, která bude realizovat tvorbu 

plánovací dokumentace (podobné složení jako krizový štáb, lze přizvat externí odborníky), 

v rámci Organizační struktury letiště [51] viz Příloha 4. Veškerá činnost pracovní skupiny 

musí být dokumentována. Po začlenění výstupů do plánů je třeba vše průběžně aktualizovat. 

                      

Obrázek č. 7 – Cyklus managementu rizik na letišti [43] 
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K identifikaci rizik se využívá systém hlášení rizik a bezpečnostních událostí. Vedoucí 

pracovníci v pravidelných intervalech hodnotí všechna popsaná rizika, která mají vliv  

na jejich oblast působení a která mohou ovlivňovat další oblasti činnosti společnosti. Intervaly 

hodnocení popsaných rizik jsou shodné s intervaly revizí směrnic a popisů procesů. 

 

Analýza rizik  

Analýzu rizik můžeme brát jako prvotní krok pro snižování rizika, a je chápána jako 

proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na společnost, tedy 

stanovení rizik a jejich závažnosti. [45, 46] Podkladem pro analýzu rizik mohou být výše 

uvedené statistické údaje. 

Následnou činností po provedené analýze rizik je řízení rizika, které zhodnocuje 

závažnost ohrožení a přejetí preventivní opatření k eliminaci rizika. 

Výsledkem analýzy rizik je její vyhodnocení a interpretace, tak aby bylo možné určit 

další nutné postupy a preventivní opatření. Výsledky z provedené identifikace rizik se musí 

vzájemně porovnat a stanovit jejich významnost v rámci celé organizace letiště.  

Hodnocení rizik slouží k orientaci a stanovuje určitou metodologii porovnávání rizik  

a je prováděno vedoucími pracovníky úseků nebo útvarů, kde bylo riziko identifikováno. 

Vedoucí hodnotí rizika ve spolupráci se svým bezpečnostním pracovníkem a v případě 

potřeby i s dalšími zaměstnanci. Vnímání rizik je subjektivní záležitost a proto je nutné  

je posuzovat více lidmi. 

 

8.1.1. Možný model hodnocení kritičnosti letiště 

 
K posouzení vlivů působení MU v prostředí letecké dopravy jsem si vybral dvě 

metody, první je analýza souvztažnosti a druhou je hodnocení kritičnosti subjektu KI. [17] 

 

Analýza souvztažností  

Aplikace analýzy souvztažnosti [49] je především vhodná pro posuzování celkové 

rizikové situace v objektu, v tomto případě areál letiště. Metoda slouží k hledání vazeb mezi 

zdroji rizik a prvky/objekty rizika. Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního 

rizika.  

Pro potřebu provedení této metody jsem definoval čtrnáct potenciálních rizik, která 

jsou navzájem provázána, a mohou ohrožovat chod letiště (viz Příloha 5). 
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Výsledný graf (obr. č. 8) určil jednotlivá rizika z hlediska možnosti vzniku mimořádné 

události podle jejich vzájemné souvztažnosti. Vzniklé 4 kvadranty reprezentují závažnost 

uvedených rizik takto: 

 

I. kvadrant – Primárně a sekundárně nebezpečná rizika: 1 – Letecká nehoda, 

10 – Selhání lidského faktoru, 

II. kvadrant – Sekundárně nebezpečná rizika: 2 – Požár na palubě letadla, 

3 – Požár na letišti, 4 – Únik nebezpečných (ropných) látek, 9 – Kontaminace 

okolí, 11 – Nefunkčnost řízení letového provozu, 12 – Výpadek dodávek 

energie, 

III. kvadrant – Žádná primárně nebezpečná rizika: 7 – Únos letadla, 8 – Zavlečení 

choroby, 13 – Živelní pohroma, 14 – Selhání techniky na palubě letadla, 

IV. kvadrant – Relativní bezpečnost: 5 – Bomba na palubě letadla, 6 – Bomba na 

letišti, 

 

 
Obrázek č. 8 – Graf souvztažnosti 

 
kde Kar je koeficient procentního vyjádřením počtu návazných rizik a Kpr je koeficient 
procentního vyjádření počtu vyvolaných rizik. 

Výsledky mohu interpretovat takto: identifikoval jsem nejslabší místa vzájemných 

vazeb systému, jedná se o primární riziko – letecká nehoda a selhání lidského faktoru. Tyto 

činnosti sebou nesou významné riziko pro proces letecké dopravy a opodstatnění jednotky 

Záchranné požární služby na letišti je právem na místě. 
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Hodnocení kritičnosti  

Jako metodu pro zhodnocení kritičnosti vlivů jednotlivých typů MU, které mohou mít 

zásadní vliv na chod letiště, jsem použil danou metodiku [17]. Této metodiky se používá 

k rychlému hodnocení jednotlivých odvětví KI. 

Kombinací vzniklých následků a pravděpodobností vzniku MU / výpadků dostaneme 

kritičnost dané MU, kterou jsem zvolil na základě výše provedené analýzy souvztažnosti. 

 

Následně jsem zvolil kritéria: 

• finanční dopad, 

• pověst letiště, 

• výkon (letecké činnosti), 

• životní prostředí, 

• bezpečnost, 

• obavy akcionáře (100% vlastní Moravskoslezský kraj). 

 

Jak pro očekávané dopady, tak i pro hodnocené pravděpodobnosti výpadku jsem zvolil 

pětistupňovou škálu hodnocení, která by měla být dostatečnou (viz Příloha 6). 

Hodnocení pravděpodobnosti rizika (tab. č. 2), kde hodnoty 5 a 4 vyžadují neprodlené 

řešení ze strany zodpovědných osob, nižší hodnoty vyžadují včasné řešení. 

 

Tabulka č. 2 – Hodnocení pravděpodobnosti rizika 

Pravděpodobnost rizika (výpadku) 

Častá (Pravidelně 

do roka, >15 %) 

Vyskytuje se často 
5 

Občasná 

(Několikrát do 

roka, > 10 %) 

Vyskytuje se někdy 

4 

Malá (> 2%, ale < 
10 %) 

Nepravděpodobná, ale může se stát 
3 

Nepravděpodobná 
(> 2%, ale < 5%) 

Velice nepravděpodobné 
2 

Extrémně 
nepravděpodobná 
(2x za 100 let nebo 
< 2%) 

Téměř nepředstavitelné, že se stane 

1 
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Hodnocení následků rizika (tab. č. 3), kde hodnoty 5,4 a 3 vyžadují neprodlené řešení 

ze strany zodpovědných osob a ten, kdo identifikuje takovéto riziko je povinen okamžitě činit 

taková opatření, aby se riziko zvládlo a musí neprodleně informovat VPL. Nižší hodnoty 

vyžadují včasné řešení. 

Tabulka č. 3 – Hodnocení následků rizika 

Následky 

Definice Potenciální následky Hodnota 
Katastrofické Zařízení zničeno, lidské oběti. 5 

Rizikové Velké narušení bezpečnostních pravidel, stres osádek, že 
nemohou vykonávat svou práci správně. 
Závažná zranění více lidí, rozsáhlé poškození zařízení. 

4 

Závažné 
 

Narušení bezpečnostních pravidel, snížení způsobilosti 
obsluh potýkat se s nepříznivými podmínkami jako 
výsledek zvýšeného pracovního úsilí. 
Vážný incident.Zranění jednotlivce. 

3 

Nezávažné Zanedbání. 
Použití bezpečnostních procedur. 
Incident. 

2 

Zanedbatelné Minimální následky. 1 
 

Následně provedeme vyhodnocení do matice kritičnosti (obr. č. 9), která je sestavena 

na úrovni celé organizace letiště. 

Velmi 

vysoký

Vysoký

Střední

Nízký

Velmi 

nízký

14..19 20..25 26..31 32..37 38..42 Následky
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Obrázek č. 9 – Vyhodnocení kritičnosti na letišti 



  42 

Z matice vyplývá, že pro bezpečný provoz letiště mohou mít: 

•••• vysokou míru kritičnosti – letecká nehoda, bomba na letišti a selhání lidského 

faktoru, 

•••• značnou kritičnost představuje – požár na letišti a výpadek elektrické energie, 

•••• za středně kritické jsou považovány MU typu – požár na palubě letadla, únik 

nebezpečných (ropných) látek, bomba na letišti a zavlečení choroby, 

•••• nízkou míru kritičnosti pro funkci letiště představují zbylá rizika. 

 

8.1.2. Aktualizace a ověřování Letištního pohotovostního plánu 

 
Letištní pohotovostní plán [32] je dokument, který je „stále živý a vyvíjí se“, a proto  

je nutná pravidelná revize a aktualizace. Revize LPP se provádí nejméně jednou za tři měsíce 

a následná aktualizace se provádí na základě nových zkušeností a poznatků získaných při 

součinnostních nácvicích a při praktickém procvičování zvládání jednotlivých typů MU, nebo 

jednou za dva roky. 

 

Oblast školení a výcviku 

Letištní pohotovostní plán poskytuje pouze teoretický rámec pro koordinovanou reakci 

na řešení mimořádné situace vzniklé na letišti nebo v jeho blízkosti [32, 33]. Pro určení 

možných nedostatků v LPP, např. řešení nejasností mezi jednotlivými letištními složkami  

o uskutečnitelnosti zvolených postupů a nerealistických odhadů potřeb (časy, zdroje, atd.), 

jsou nezbytná pravidelná cvičení. Nácvik plánu také umožňuje účastníkům, aby se dostatečně 

vzájemně poznali, seznámili se s prostory a zařízením letiště, a dozvěděli se, jak fungují 

ostatní služby. Cvičení podporují také osobní komunikaci.  

 

Metody provádění nácviku řešení MU [34]: 

•••• Úplná cvičení v plném rozsah – cvičení, při kterých jsou prověřovány postupy  

a koordinace všech složek zainteresovaných na likvidaci jednotlivých typů MU. 

Jde o reálné simulace jednotlivých MU, s následnou reakci zúčastněných složek. 

Cvičení jsou prováděna alespoň 2 x ročně. V měřítku složek IZS 1x za 2 roky. 

•••• Dílčí - částečné cvičení – cvičení zaměřené na prověření postupů a činnosti jedné 

nebo více složek. Jedná se o simulace vybraných úkolů reakce na nouzové situace, 

jako je např. likvidace požárů. Mělo by být prováděno pravidelně jednou za rok. 
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•••• Cvičení „na stole“ – cvičení jsou zaměřená na prověření komunikačních toků 

mezi jednotlivými složkami a také na prověření kontaktů uvedených v telefonních 

seznamech. Kontrola aktuálnosti kontaktů je prováděna vícekrát ročně.  

 

Hlavní předpoklady pro přípravu plánu nácviku LPP jsou: 

1) personál letištních pohotovostních služeb je pravidelně zkoušen z: 

� postupů reakce na nouzové situace, první pomoci, atd.;  

� likvidace požárů;  

� nouzové evakuace včetně znalosti systémů letadla a únikových cest; 

2) jsou zkoušeny a aktualizovány spojovací a volací postupy;  

3) havarijní a zásahové cesty jsou dobře pochopeny, jsou udržovány volné a jsou 

pravidelně kontrolovány; 

4) velící místa jsou označena, vybavena a zkoušena;  

5) k dispozici jsou prostory pro dočasný pobyt postižených osob;  

6) jsou k dispozici (a pravidelně zkoušeny) postupy pro: 

� zvládání davů;  

� přístup k médiím;  

� přijetí rodin a nejbližších příbuzných obětí letecké nehody;  

7) odstranění vraku letadla nebo vyproštění letadla; 

8) potřeby pro obnovení služby nebo pokračování provozu na letišti, atd. 

 

8.2. Krizový management letiště 

 

Základem účinného manažerského řízení krizových situací (resp. MU) je zajištění 

funkčních principů. Tyto musí být uplatňovány po celou dobu procesu řízení bezpečnosti 

v souvislosti s provozem letiště. Ideální stav bezpečnosti civilního letectví bez leteckých 

nehod, incidentů, pozemních nehod a bezpečnostních událostí nelze docílit, ale je třeba  

se k takovému stavu systematickou, promyšlenou a každodenní prací se alespoň přiblížit. 

K tomuto cíli by měl směřovat krizový management letiště při řízení rizika, za použití 

nástrojů krizového managementu. 

Úspěch krizového managementu nespočívá pouze v přímé reakci na danou MU,  

ale rovněž úspěšné předvídání vývoje události, které umožní koordinaci a následnou kontrolu 

činností všech zúčastněných na konkrétní MU. 
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•••• preventivní – předcházení krizových situacím 

•••• represivní. 

 

Represivní fáze představuje reakci na nastalou MU, která musí plnit následující zásady: 

•••• přijmutí skutečného stavu události, 

•••• plánování a koordinace činností, 

•••• identifikace nebezpečí a možnosti, 

•••• definice způsobu reakce, 

•••• zamezení šíření následků a ztrát, 

•••• likvidace MU, 

•••• obnova funkčnosti chodu společnosti (organizace), 

•••• zamezit možnosti opakování dané události. 

 

8.2.1. Koordinace a řízení MU 

 

Koordinace a řízení ZaLP v souvislosti s řešením MU na letišti se odehrává na třech 

úrovních [36]. Jednotlivé úrovně řízení se sebou nesou odpovědnost, a to za přípravu  

a plánování řídící dokumentace, taktéž zodpovídá za celkové řízení a koordinaci prováděných 

opatření v souvislosti s MU v rozsahu své působnosti. Výstupy jejich rozhodovacího procesu 

(příkazy, rozkazy, atd.) jsou závazné pro všechny podřízené složky a osoby zúčastněné  

na provozu letiště, ale také pro mimo-letištní složky IZS, které byly aktivovány. 

Na obrázku č. 10 je znázorněn možný model řešení mimořádných situací na letišti.  
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Obrázek č. 10 – Model řešení mimořádných situací na letišti 

 

8.2.2. Řízení záchranných a likvidačních prací 

 
Řízení ZaLP na letištích v souvislosti s řešením MU, probíhá na třech úrovních: 

� Taktická – v místě zásahu, kde zodpovědnost nese Velitel zásahu (dále jen VZ). VZ 

se stává kompetentní vedoucí složky, podle typu řešené MU – VZ HZS, VZ PČR 

(ICP), vedoucí složky IZS. 

� Operační – na úrovni operačních středisek v rámci letiště, která jsou stálými orgány: 

Dispečerské pracoviště Řízení letového provozu, s.p. (ŘLP/TWR) 

Bezpečnostní dispečink letiště (BD) 

Operační středisko ZPS letiště (OS ZPS) 

Operační středisko ICP (PČR) 

Operační středisko CS 

Technický (provozní) dispečink letiště (TD) 

– aktivované orgány 

Krizové štáby provozovatele letiště. 
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� Strategická – v pojetí letiště se jedná o řídící úroveň v rámci bezpečnostní politiky 

letiště, které jsou v kompetenci Generálního ředitele letiště a jeho výkonného orgánu, 

kterým je Letištní výbor pro bezpečnost (dále jen LVB). 

 

Letištní výbor pro bezpečnost 

Je stálým a strategickým stupněm řízení, který v rámci své činnosti stanovuje strategii 

bezpečnostní politiky letiště. LVB je ustanoven v souladu s předpisem L –17 [35] jako 

zvláštní plánovací a koordinační orgán provozovatele letiště.  

 

V tomto výboru mají zastoupení vrcholní představitelé: 

���� provozovatele letiště,  

���� Policie ČR a 

���� zástupci významných organizací působících na letišti.  

 

Vedoucí LVB je oprávněn vyzvat k účasti další osoby provozovatele letiště a zástupce 

subjektů působících v areálu letiště. Usnesení LVB vydávaná cestou provozovatele letiště 

jsou závazná pro všechny osoby a složky zúčastněné na provozu letiště.  

 

„Letištní výbor pro bezpečnost doporučuje Generálnímu řediteli LO ke schválení Letištní 

pohotovostní plán.“ 

Krizový štáb letiště 

Krizový štáb letiště (dále jen KŠ) (obr. č. 12) [32] je poradní orgán provozovatele 

letiště, mající za úkol koordinaci subjektů, podílejících se na likvidaci MU (v souvislosti s 

letištěm), jejich následků a zajištění opětovného provozu letiště. Při své činnosti zejména 

zajišťuje koordinaci složek mimo vlastní místo zásahu na operační úrovni. Rozhodnutí  

a pokyny KŠ v okamžiku řešení MU mají vyšší pravomoc, než ostatní závazné 

vnitropodnikové předpisy a normy. 

Krizový štáb je svoláván při vzniku MU nebo při její aktuální hrozbě, která souvisí  

s provozem letiště a kdy současně nelze danou situaci zvládat běžnými stanovenými 

pracovními postupy. 

 



  47 

 

 

Obrázek č. 11 – Složení KŠ letiště 

 
Bezpečnostní dispečink [47] (resp. OS HZS) informuje o vzniklé MU vedoucího 

krizového štábu (dále jen V/KŠ), který rozhodne o svolání KŠ. Možné informační vazby mezi 

jednotlivými složkami letiště při řešení LMU jsou naznačeny v Příloze 7 tohoto dokumentu. 

V případě nedostupnosti V/ KŠ nebo hrozí–li nebezpečí z prodlení, je oprávněn svolat KŠ 

Vedoucí provozu letiště ve službě (VPL). 

 

Činnosti zajišťované KŠ letiště: 

•••• materiální a technické prostředky pro potřeby řešení MU; 

•••• komunikace s orgány státní správy, médii, provozovateli leteckých činností, 

cestujícími, příbuznými apod.; 

•••• vydávání příkazů zaměstnancům a všem ostatním fyzickým a právnickým osobám, 

působícím na letišti; 

•••• likvidace následků MU a obnovení provozu letiště. 

 

Oprávnění podávat informace týkající se MU mají pouze V/KŠ nebo jeho pověřený 

zástupce, vedoucí členové KŠ a tiskový mluvčí letiště, ostatní zaměstnanci letiště jsou povinni 
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zachovávat mlčenlivost o všech podrobnostech a příčinách MU a neposkytovat žádné 

informace ostatním subjektům nebo osobám. 

 

Do působnosti V/KŠ zejména patří: 

•••• sběr informací a vyhodnocení stávajícího stavu mimořádné události, 

•••• seznámení ostatních členů s aktuální situací, rozhodnutí o provedení postupů 

pro danou mimořádnou situaci, 

•••• komunikace s ostatními zainteresovanými složkami a poskytování informací 

sdělovacím prostředkům. 

 

Pokyny V/KŠ jsou závazné pro ostatní pracovníky a subjekty podílející se likvidaci 

nebo eliminaci následků MU, výhradně však pouze mimo vlastní místo zásahu. 

Pro potřebu provádění úkolů členů KŠ se zřizují krizová pracoviště. Prostorové 

požadavky na pracoviště KŠ představují vymezený prostor jednací místnosti, prostor pro 

osoby (pomocníky), které zajišťují spojení. Dále by měla být zřízena místnost pro jednání 

odborných skupin, prostory pro zázemí – stravování, hygiena, odpočinek. Rovněž nesmí 

scházet prostor pro styk se sdělovacími prostředky a médii. 

 

Technické požadavky na vybavení pracoviště: 

•••• komunikační technika, 

•••• výpočetní technika, 

•••• audiovizuální technika, 

•••• kancelářská technika a prostředky, 

•••• a další technika. 

 

Velice důležitým technickým požadavkem je zajištění nouzového nebo náhradního 

napájení elektrickou energií. 

 

Runway safety team [43] 

Jedná se o speciální tým odborníků, který je složený se zástupců firem, které přímo 

provozují nebo zabezpečují letecký provoz na letišti. Cílem týmu je identifikovat rizika 

spojená s neoprávněným a nechtěným vstupem na provozní plochy letiště, identifikovat místa 
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s potenciálním rizikem, hodnotit rizika přijímat adekvátní opatření v souladu s postupem 

managementu rizik jak jej uvádí tato směrnice. Tento orgán je součásti LVB. 

 

Safety team [43] 

Safety team tvoří bezpečnostní pracovníci a vedoucí pracovníci letiště. Na jednání 

Safety týmu se projednávají všechny důležité otázky spojené s bezpečností. Členové týmu 

posuzují výsledky bezpečnostních auditů. Účastní se a organizují školení k problematice 

vnitřních auditů a podílí se na zpracování Směrnice pro vnitřní audity. Jednání Safety týmu  

se konají jednou za čtvrtletí a jsou spojena se vzděláváním členů týmu. Za organizací safety 

týmu odpovídá referent bezpečnosti, kvality a znalostí. 

 

Safety tým je určen k: 

•••• Usnadnění identifikace rizik, 

•••• Odbornému posouzení rizika k navržení jejich zvládnutí, 

•••• Hodnocení vnitřního bezpečnostního prostředí společnosti, 

•••• Propagaci bezpečnostní politiky letiště. 

Velitel zásahu 

Velitelem zásahu při řízení ZaLP v souvislosti s řešením MU na letišti, které  

se netýkají protiprávních činů (obr.č.12), je velitel HZS nebo nejvyšší vedoucí ve směně, 

případně příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení. Velitel zásahu HZS 

přebírá VZ, pokud do té doby řídil součinnost složek na místě MU příslušník jiné složky. [48] 

Velitel zásahu vydává příkazy v rozsahu svých pravomocí23. 

                                                 
23

§ 19 zákona č. 239/2000 Sb. a vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech IZS 
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Obrázek č. 12 – Organizace Místa zásahu 

 

V rámci vymezeného Místa zásahu VZ (Policie ČR, ICP) - při protiprávních činech24 

(obr.č.13) nebo při epidemiologicky závažných MU25 je oprávněn zadržet jakoukoliv osobu 

nebo zajistit dočasnou izolaci osob v objektech nebo na palubě letadla, aby tato svým 

jednáním bezprostředně neohrožovala život nebo zdraví své nebo jiných osob. 

 

SEKTOR  1 

 

          Vymezené  
    Místo zásahu 
 

 

 

 

 

Nebezpečná zóna 

SEKTOR 2        Velitel HZS 

SEKTOR 1 

                        MÍSTO MU 

Velitel zásahu PČR (ICP) 

 

Obrázek č. 13 – Organizace Místa zásahu – protiprávní činy 

8.2.3. Působnost krizového managementu letiště 

Úkolem managementu rizik a krizového managementu letiště je vytvoření 

koncepčních, organizačních a správních předpokladů, vedoucí možná k co nejlepšímu 
                                                 
24 zákon č. 273/2008 Sb. 
25 zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
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zvládnutí MU. Prvotní předpokladem je zamezení ztrát na lidských životech a jejich zdraví, 

materiálním škodám a v neposlední řadě zachování funkce provozu letiště. Z toho důvodu  

je nezbytná příprava letištního personálu a technického zajištění pro reakci na MU. Toto  

se zajišťuje formou školení a součinnostních cvičení v rámci areálu letiště. 

Rovněž je důležitá dokumentace všech postupů a rozhodnutí analýzy rizik a krizového 

managementu a jejich vyhodnocení. Vyhodnocení se vztahuje na všechny fáze procesů, 

prověřují se tedy přípravné práce, aktuálnost stanovených rizik, účinnost preventivních 

opatření a postupů krizového řízení.  

Tato vyhodnocení je nutno provádět při změnách preventivních opatření,  

po provedených organizačních změnách v rámci dané společnosti, při změně možných 

ohrožení, případně po provedených cvičeních a po zvládnutí skutečných mimořádných 

situací. 

 

Oprávnění řídících orgánů při řešení mimořádných událostí 

V rámci provozovatele letiště, v souvislosti s řešením MU na letišti, může být 

řídícími orgány nařízena fyzickým i právnickým osobám působících na Letišti Ostrava 

asistenční činnost na podporu VZ, nebo jiná činnost související s řešením MU, a to i nad 

rámec jejich pracovních nebo smluvních povinností. Řídící orgány mohou nařídit pouze 

takovou činnost, která není v rozporu s právními předpisy v ČR.26 

V rámci letiště jsou vydávány příkazy provozovatelům leteckých činností, cestujícím 

a ostatním osobám zúčastněným na provozu letiště27, jménem provozovatele letiště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26zákonem č. 239/200 Sb., zákon č.262/2006 Sb., zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník  
27 § 31 zákona č. 49/1997 Sb. 
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9. Návrh doporučení na zlepšení bezpečnosti na letišti  

 

Prioritou při plnění požadavků na kvalitní uspokojení potřeb společnosti, v souvislosti 

s leteckou dopravou, je zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti, spolehlivosti a funkčnosti 

systému. 

Po provedené analýze současných právních požadavků, které poskytují určitý 

teoretický základ pro zajištění bezpečnosti civilního letectví v ČR a s přihlédnutím na aktuální 

bezpečnostní situaci, je lze považovat za dostačující. 

Rozhodující význam pro eliminaci hrozby narušení provozu letiště, spočívá  

v účinném zlepšení odolnosti objektu letiště vůči možným rizikům, např. přijetím 

preventivních opatření ke zmírnění škod. Tato opatření by měla mít pro funkci letiště 

strategický význam.  

 

Jejich realizace může mít časový charakter: 

• Krátkodobý – realizace opatření v horizontu do 3 let. Během této doby lze 

zopakovat analýzu kritičnosti, ohrožení zranitelnosti a rizika. 

• Střednědobý – realizace v časovém horizontu 3 až 5 let, kdy je možné vystavět 

systém nouzového zásobování elektrickou energií, vystavět systémy zvyšující 

bezpečnost objektů letiště, monitoring, atd. 

• Dlouhodobý – tato opatření se realizují v horizontu více než 5 let. Činnost v oblasti 

vzdělávání krizového managementu nebo vytváření nových systému v oblasti 

bezpečnostního plánování. 

 

Rizika je zapotřebí vyhledávat a pokud možno vytvářet proti nim proaktivní opatření, 

a to ve všech jeho fázích. Nelze říci, že riziko jde celkově odstranit, vždy existuje určitá míra 

pravděpodobnosti jeho vzniku. Tyto kroky by měly přispívat ke snížení možnosti rizika. 

Při tvorbě Letištních pohotovostních plánů je nutné dodržovat právní požadavky pro 

danou oblast, které by měly tvořit kostru tohoto plánovacího dokumentu. Tento teoretický 

základ je třeba dále rozpracovat detailněji, s ohledem na o praktické zkušenosti a požadavky 

doby. 

Letištní pohotovostní plán musíme také vnímat z pohledu možného narušení systému 

letiště. Z tohoto důvodu doporučuji rozšířit LPP o zvláštní část nebo přílohu, která by byla 
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zaměřena na proces řízení kontinuity činností letiště [45], kde prioritou je zabránění přerušení 

podnikatelských aktivit a ochrana kritických procesů před následky závažných nehod či chyb. 

Pro každou dobře fungující společnost/organizaci je prvořadá péče o vlastní zachování 

funkčnosti (výrobní cyklus) – tj. starost o zachování kontinuity činnosti organizace  

za jakékoliv situace, tedy i při MU nebo krizových situacích. Ty mohou mít negativní vliv  

na zachování ekonomické prosperity, dobrého jména společnosti (prestiže) nebo ztráty důvěry 

(letecké nehody).  

S tímto souvisí činnost spojená s plánováním kontinuity činností společnosti, což  

je souhrn kroků zaměřených na snížení rizika vzniku MU a omezení jejího dopadu na kritické 

procesy společnosti. Výstupem je kvalitní plán kontinuity činností (Business Continuity 

Planning – BCP) [50].  

Nutností je řešit celé spektrum specifických hrozeb spojených s leteckou dopravou, 

mezi které patří: 

• živelní pohromy s rozsáhlými následky, 

• nehody / havárie s rozsáhlými následky, 

• terorismus / sabotáže / protiprávní činy, 

• technická nebo lidská selhání, 

• pandemie. 

 

Zpracování plánů kontinuity činností by mělo být strategickým cílem jakékoliv 

organizace, tedy i letiště. Možné kroky při plánování kontinuity činností jsem vyjádřil 

v Příloze 8. 

Následně je nutné se věnovat plánování obnovy [45] (Recovery Planning) provozu 

společnosti (viz Příloha 9). Tyto plány by měly být zpracovány pro potřebu revitalizace 

společnosti po nastalé MU.  

Proces tvorby plánu obnovy se skládá ze tří fází: 

• Identifikace problémů, které jsou nutné pro zachování základních funkcí 

společnosti po nastalé MU a návrat do běžného provozu. 

• Zajištění prioritních potřeb, které jsou životně důležité pro chod společnosti.  

• Zpracování konkrétního plánu obnovy. 

Rovněž je nutné se věnovat problematice ochrany nejmodernějších informačních 

technologií, kterými je stále více letecká doprava propojována. Výpadek těchto technologií 

může vést fatálním následkům. 



  54 

10.  Závěr 

 
Ve své diplomové práci jsem chtěl přiblížit problematiku bezpečnostního plánování 

v oblasti dopravní infrastruktury civilního letectví s vazbou na tvorbu Letištního 

pohotovostního plánu. 

V práci jsem provedl podrobný popis jednotlivých subjektů, které se podílejí  

na procesu letecké dopravy, jejich působnosti a úkoly při řešení krizových situací, dále jsem 

analyzoval právní předpisy a metodiky v dané oblasti. Rovněž jsem se zaměřil  

na implementaci managementu rizik, krizového řízení a bezpečnostního plánování na letišti, 

jehož výstupem je LPP. V závěru jsem provedl návrh doporučení, která by měla směřovat 

k zajištění komplexní nebo též integrální bezpečnosti civilní letecké dopravy. 

Celý proces letecké dopravy je vzájemně provázán a výpadek, kteréhokoliv jeho prvku 

by mohl způsobit nepřiměřenou míru rizika, která by mohla znamenat vznik MU nebo krizové 

situace, což by vedlo k přerušení kontinuity činností letiště. 

Součastný vývojový trend v bezpečnosti a ochraně civilního letectví v ČR, by měl 

směřovat od individuálního po komplexní přístup v dané problematice, v kontextu s EU  

a mezinárodními organizacemi. Zde je nutné také přihlédnout k daným specifikům, které 

proces přináší a v neposlední řadě hraje důležitou roli ekonomický faktor. 

Z pohledu integrální bezpečnostní politiky v prostředí letecké dopravy je primárně 

důležitá implementace určitých pravidel, která budou směřovat k podpoře komplexní 

bezpečnosti procesního systému letecké dopravy. Na tomto procesním řízení by se měly 

podílet všechny zúčastněné organizace a složky, které se účastní zajištění funkčnosti  

a bezpečnosti odvětví letecké dopravy.  

 

Jde o následující pravidla: 

• identifikace a vyhodnocení rizik, která ohrožují tuto sféru (průběžný screening 

hrozeb), 

• stanovení možností preventivních opatření, která zabrání vzniku MU nebo mají 

negativní dopad na společnost, 

• zajištění připravenosti a reakce na nastalou krizovou situaci, 

• vzájemná komunikace a kooperace zúčastněných ve všech aspektech, 

• zavádění systému managementu bezpečnosti, 

• mít nadefinované odpovědnosti a úkoly pro podporu činností, 

• usilovat o rozvoj a zlepšování celkové koncepce bezpečnosti, 
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• tvorba bezpečnostní dokumentace, předpisů a směrnic, které budou kvalitním 

nástrojem pro přípravu a reakci na nastalou MU, 

• podpora informování a vzdělávání v oblasti bezpečnosti, 

• v rámci ověřování vzájemných vazeb provádět instruktážní školení a nácviky postupů 

dle bezpečnostní dokumentace, 

• benchmarking, 

• atd. 

 
Všechny zainteresované složky by měly nadále podporovat zásady celkového systému 

řízení organizace, a podílet se na tvorbě Letištního pohotovostního plánu. 

Dobře zpracovaný Letištní pohotovostní plán by měl splňovat všechny požadavky na 

zajištění možného narušení (výpadku) systému letiště, takový dokument bychom mohli bez 

nadsázky nazvat „Plán plánů“.  
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Seznam zkratek 

 

ACC Oblastní služba řízení 

ACRO Úřad pro evidenci leteckých nehod 

APP Přibližovací služba řízení 

BCP Plán kontinuity činností 

BD Bezpečnostní dispečink letiště 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BP Bezpečnostní program provozovatele letiště 

CFIT Srážka s terénem při řízeném letu 

CS Celní správa 

ČHMÚ Českého hydrometeorologického ústavu 

ČR Česká republika 

ČSA České aerolinií (resp.  Československé) 

ČSL Česká správa letišť 

ČSSR Československá socialistická republika 

ECAC Evropská komise pro civilní letectví 

EPS Elektrická požární signalizace 

EU Evropská unie 

GŘ Generální ředitel 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného systému ČR 

HZS LO Hasičská záchranná služba letiště Ostrava 

I Incident 

IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

ICP Inspektorát cizinecké policie 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KI Kritickou infrastrukturu 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

KP Krizový plán 

KŠ Krizový štáb 

LKKV Letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata (značka podle ICAO) 

LKMT Letiště Ostrav (značka podle ICAO) 

LKPR Letiště Ruzyně (značka podle ICAO) 

LKTB Letiště Brno - Tuřany (značka podle ICAO) 

LMU Letecká mimořádná událost 

LN Letecká nehoda 
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LO Letiště Ostrava, a.s. 

LPH Letecké pohonné hmoty 

LPP Letištní pohotovostní plán 

LVB Letištní výbor pro bezpečnost 

MD ČR Ministerstvo dopravy ČR 

MU Mimořádná událost 

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR 

OBL Úsek Ostrahy a bezpečnosti letiště 

OS HZS Operačního střediska jednotky HZS 

OS ICP Operační středisko ICP 

PCO Pult centralizované ochrany 

PČR Policii ČR 

PKP Plán krizové připravenosti 

PN Pozemní nehoda 

ŘLP Řízení letového provozu 

SaP Síly a prostředky 

TD Technický dispečink 

TWR Letištní služba řízení 

ÚCL Úřad pro civilní letectví 

ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

V/KŠ Vedoucí krizového štábu 

VI Vážný incident 

VPL Vedoucí provozu letiště 

VZ Velitel zásahu 

ZaLP Záchranné a likvidační práce 

ZPS Záchranná a požární služba 

ZZS Zdravotní záchranná služba 

ŽP Životní prostředí 
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