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ANOTACE 

DROZDOVÁ, A., Analýza bezpečnosti prostoru letiště Mošnov z hlediska jeho 

zneuţití při umístění nástraţného výbušného systému. Diplomová práce, Ostrava VŠB-TUO, 

2010, s. 73 

 

Klíčová slova: analýza, zdroje moţných rizik, nástraţný výbušný systém, bezpečnost 

letiště, ochrana letiště, 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany bezpečnosti prostoru Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava z hlediska jeho zneuţití při umístění nástraţného výbušného systému. 

Analýzami byla stanovena základní rizika, která mohou ohrozit bezpečnost prostoru letiště. 

V diplomové práci jsou uvedeny také nové moţné postupy a prostředky, které mohou vést 

k zlepšení, zkvalitnění a zjednodušení oblasti fyzické a technické ochrany letiště. 

 

ANNOTATION 

DROZDOVÁ, A., The analysis of Mošnov airport area safety in light of its misuse 

when bottom explosive system is set. Diploma thesis, Ostrava VŠB – TUO, 2010, p. 73 

 

Keywords: analysis, potential risks sources, offhand explosive device, airport safety, 

airport security, 

 

This diploma thesis deals with the issue of Mošnov airport area security in light of its 

misuse when bottom explosive system is set. Basic risks that might endanger the airport area 

security were analysed. In this diploma thesis there are stated new possible processes and 

resources that can help to improve the quality as well as simplification of the physical and 

technical airport security. 
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Rešerše prací s problematikou bezpečnosti civilního letectví, technických prostředků 

pro bezpečnost a nástražných výbušných systémů 

HRAZDÍRA, I., KOLLÁR, M., Základy policejní pyrotechnické činnosti. Policejní 

akademie ČR, Praha 2001, 

Tato literatura se podrobněji zabývá problematikou nástraţných výbušných systémů, 

jejich konstrukcí a funkčními prvky, postupů Policie ČR při oznámení o uloţení nástraţného 

systému, pyrotechnickými prohlídkami a další činností spojenou s policejní pyrotechnikou. 

Vyuţití biometrie pro potřeby verifikace a identifikace popsal v článku TIELICZKA, 

D., Biometrie- bezpečnostní technologie budoucnosti. Praha 2004. s.18 

Zhodnocením současných detektorů pouţívaných pro vyhledávání nebezpečných látek 

a aplikací nových prostředků se zabýval ve své práci TUREČEK, J. Jak zamezit vnášení 

zbraní a výbušnin na paluby letadel. Policejní akademie ČR, Praha, ročník 35, 3/2002 

TUREČEK, J., Technické prostředky bezpečnostních sluţeb II, Policejní akademie 

České republiky, Praha 2002 

V této publikace je pozornost věnována řešení nejzávaznějších problémů – detekcí 

nekovových zbraní a výbušnin u cestujících, detekcí výbušnin ukrytých v příručních 

zavazadlech i detekci chemických, biologických, radiačních agens. 
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1 Úvod 

Dějiny letectví, jak civilního, tak vojenského, začínají ve Francii letem prvního 

horkovzdušného balónu bratří Montgolfiérů. Tehdy i čeština přijala nový termín aeronautika, 

vzduchoplavba, pro tento nový obor lidské činnosti. 

Na počátku 20. století vzlétl Louis Blériot na svém letounu a z francouzského avion 

(letoun) vznikla aviatika. 

Dějiny civilního letectví, a vůbec letectví jako takového v Českých zemích zahájil 

ing. Jan Kašpar 13. května 1911 svým historickým dálkovým přeletem z Pardubic do Prahy-

Kbel. Ačkoli sám konstruoval letouny, a s některými uskutečnil za účasti veřejnosti několik 

dvoukilometrových skoků, zakoupil za 18.000 franků letoun od Blériota, se kterým pak 

uskutečnil svůj historický let. 

Letecká doprava je v současnosti nejbezpečnějším typem dopravy. Přesto mohou být 

letiště díky koncentraci ekonomiky silnějších cestujících vhodným cílem pachatelů 

teroristických činů. Bezpečnost letecké dopravy byla a v současné době je významným 

činitelem, který ovlivňuje celkový vývoj civilní letecké dopravy. 

Letiště jsou objekty, které jsou vystaveny vysokému riziku napadení. Proto je 

nezbytné tyto objekty chránit a vybavit je technikou tak, aby byly dostatečně zajištěny proti 

případným pokusům o jejich napadení. Nejčastěji se vyuţívají technické zabezpečovací prvky 

a fyzická ostraha v různých kombinacích s operačními silami. Škoda, která můţe vzniknout 

v důsledku moţné havárie, způsobí značné ztráty, ať jiţ v oblasti bezpečnosti, nebo 

ekonomického charakteru. 

Naskýtá se ale také velké mnoţství a různorodosti forem ohroţení provozu letecké 

dopravy, především v oblasti nestandardních situací a protiprávních činů proti civilnímu 

letectví (terorismus, epidemie a pandemická ohroţení, migrace obyvatelstva atd.). Mezi 

základní potřeby se proto stále více dostává nutnost zajištění bezpečí aktivní formou. Ta 

vyţaduje podíl kaţdého jednotlivce vedoucí k prevenci a eliminaci existujícího ohroţení  

i k odvrácení reálného stavu nebezpečí a vytváření pocitu spokojenosti. Primárním prvkem 

potřebným k vedení účinného boje s terorismem je znalost důvodů realizace teroristických 

akcí a z toho vyplývajících vhodně zvolených taktických opatření a prostředků. 
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Základem prevence však zůstává vţdy člověk a jeho aktivita vůči působícím jevům. 

Proto je nutné vzhledem k těmto okolnostem, aby bezpečnostní opatření byla flexibilní a musí 

se neustále upravovat podle zkušeností z praxe. To znamená, ţe musí reagovat na měnící  

a vyvíjející se rizika. V této činnosti je nutná vzájemná komunikace a spolupráce všech sloţek 

zajišťujících bezpečnost letiště, vyuţívajících svých zákonných oprávnění při ochraně osob, 

majetku a zdraví. 

Terorismus se ve světě za poslední desetiletí stal jakoby nedílnou součástí našeho 

všedního ţivota. Představuje jednu z nejaktuálnějších forem globálních hrozeb, proto jej lze 

právem povaţovat za fenomén přelomu tisíciletí. Exponenciální nárůst jeho hrozby je stále 

aktuálnější, neboť rozšiřující se globálnost tohoto nebezpečí potvrzuje skutečnost, ţe 

podstatná část světa jiţ byla zasaţena nebo je ohroţena terorismem, především politického  

a náboţenského charakteru.  

V naší společnosti je hodně nepřátelství a zloby. A bomba je levným, snadným  

a leckdy i obtíţně vypátratelným prostředkem pomsty nebo vraţdy. Rychlý nárůst bombových 

atentátů představuje pro bezpečnostní sloţky značný problém. Na rozdíl od mezinárodních 

teroristů, kteří většinou počítají s dokonalým technickým zázemím, pachatelé „běţných“ 

bombových útoků se skrývají v soukromí dvorků, garáţí a sklepů a své výbušné artefakty 

vyrábějí na kolenou ze snadno dostupných materiálů a podle jednoduchých instrukcí 

vytaţených z počítačové sítě Internetu. Čím jednodušší je bomba, tím méně vypovídá o svém 

výrobci. 

Cílem této práce je popsat, analyzovat a odůvodnit současný způsob řešení, obecná 

zjištění zkonkretizovat a aplikovat na danou problematiku. Vytipovat slabé články systému  

a navrhnout nové řešení v aplikované bezpečnosti a jejich technickou realizaci. 



 11 

2 Veřejné mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

2.1 Letiště 

Letiště je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha, včetně souboru 

staveb a zařízení, trvale určená ke vzletům a přistání letadel a k pohybům letadel s tím 

souvisejících [14]. 

Letiště jako chráněný objekt zařazujeme z hlediska rizikovosti do stupně vysokého 

rizika, jako častý objekt moţných teroristických útoků. Ochrana bezpečnosti takovýchto 

subjektů v současné době nesporně vyţaduje komplexní a systémový přístup a nelze ji tedy 

spatřovat pouze v zajištění vnější ochrany objektů patřících příslušnému podnikatelskému 

subjektu, ale je ji třeba chápat jako sloţitý systém tvořený subsystémy. Jelikoţ se  

jedná o objekty, jejichţ provozní i pořizovací náklady jsou mnohamilionové, případná 

protiprávní jednání popřípadě omezení, či úplné zastavení provozu by způsobily škody 

značných rozměrů. Je nezbytné, aby management zajistil kvalitní a spolehlivou fyzickou  

i technickou ochranu tohoto objektu. Jedná se o objekt, kde dochází především v letních 

měsících k shromáţdění velkého mnoţství lidí a proto moţný teroristický útok by rozhodně 

způsobil nevídané škody. 

Letiště se rozdělují podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na 

letiště vnitrostátní, jimiţ jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů, 

při nichţ není překročena státní hranice a mezinárodní, jimiţ jsou celní letiště  

určená a vybavená k uskutečňování jak vnitrostátních letů, tak i letů, při nichţ je překročena 

státní hranice České republiky. Tato letiště se podle zvláštního předpisu dále dělí na letiště 

s vnitřní hranicí a letiště s vnější hranicí. 

Podle okruhu uţivatelů a charakteru se letiště dělí na civilní, jimiţ jsou letiště pro 

potřeby civilní letecké dopravy; rozumí se jimi letiště veřejná, jimiţ jsou letiště přijímající  

v mezích své technické a provozní způsobilosti všechna letadla, a letiště neveřejná, jimiţ jsou 

letiště přijímající na základě předchozí dohody provozovatele nebo velitele letadla  

s provozovatelem neveřejného letiště a v mezích své technické a provozní způsobilosti 

všechna letadla a letadla uţivatelů letiště stanovených Úřadem na návrh jeho provozovatele, 

na vojenská, jimiţ jsou letiště pro potřeby ozbrojených sil České republiky a jiných 

oprávněných uţivatelů pověřených Ministerstvem obrany [26]. 
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2.2 Obecná charakteristika Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dále jen LLJO) je jedním z regionálních letišť České 

republiky. Historie mezinárodního letiště Ostrava - Mošnov zasahuje aţ do prvního desetiletí 

minulého století. Zde v tehdejší obci Harty ţili bratři Ţurovcové, regionální letečtí průkopníci, 

kteří své práce a pokusy prováděli v letech 1909 – 1914. Novodobá historie začíná rokem 

1956 zahájením stavebních prací na současném letišti. Od počátku bylo jasné, ţe zde nebude 

jen dopravní provoz, ale ţe letiště bude především slouţit potřebám armády. Oficiální 

zahájení civilního letového provozu připadlo na 16. říjen 1959. Důleţitým datem byl také 

 1. červenec 2004, kdy z majetku České správy letišť s. p., bylo letiště Ostrava převedeno do 

vlastnictví Moravskoslezského kraje. Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště 

Ostrava, a.s., která jím je do dnešní doby. 

Dopravní spojení na letiště je zajišťováno autobusovými linkami popř. individuální 

dopravou motorovými vozidly po silnici vedoucí z Ostravy na Příbor, kde je nutné před obcí 

Mošnov odbočit na dvouproudovou asfaltovou účelovou komunikaci vedoucí přímo 

k novému odbavovacímu terminálu letiště. Cestující, kteří se chtějí na letiště dopravit vlakem, 

mají moţnost vystoupit v ţelezniční stanici Studénka a následně vyuţít mikrobusovou 

přepravu na letiště – Airport Shuttle. 

Letiště Ostrava se stalo dynamicky se rozvíjejícím organismem. Dnes zde můţete 

potkat letouny nejrůznějších dopravců, bez nadsázky z celého světa na charterových letech, 

stejně jako stroje domácích leteckých společností. Mezinárodní letiště Ostrava se stalo 

důleţitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu. Dochází k výraznému 

nárůstu počtu odbavených cestujících i provedených komerčních nebo nákladových letů  

(Graf č.1, 2, 3). 
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Graf 1  Vývoj počtu cestujících na Letišti Leoše Janáčka Ostrava od roku 2001 [27].  

 

 

Graf 2 Vývoj počtu pohybu letadel  na letišti Leoše Janáčka Ostrava [27]. 
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Graf 3  Vývoj počtu pohybu nákladových letů na letišti Leoše Janáčka Ostrava  [27]. 

2.2.1 Technická data 

LLJO má jednu vzletovou a přistávací dráhu, jejichţ rozměry jsou 3500 x 63 m. Dráhy 

jsou propojeny pěti kolmými pozemními komunikacemi (A, B, C, D a E) s paralelní 

pojezdovou dráhou F. (Obrázek 1 a Obrázek 2). 

 

Legenda k obrázku č.1: 

Žlutá barva – provozní dráhy (přistávací a pojíţděcí dráha, prahy drah, centrální, severní  

a jiţní odbavovací plocha) 

Červená barva – příletová a odletová hala 

Zelená barva – vymezení oplocení perimetru letiště 

Modrá barva – vjezdové brány 
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Obr.1 Orientace provozních ploch LLJO 
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Zeměpisné souřadnice vztaţného bodu letiště LLJO a jeho umístnění: 

49 41 46 N 018 06 39 E , střed RWY 04/22  

Nadmořská výška a vztaţná teplota letiště: 

844 ft / 257 m , 23,5°C - červenec  

H24 - Nejsou zde ţádná provozní ani hluková omezení. 

Počet vzletových a přistávacích drah: 1 (04-22)  

- délka vzletové a přistávací dráhy: 3 500 m 

- šířka vzletové a přistávací dráhy: 63 m  

Letiště je certifikováno pro provoz LVO - CAT II (připravuje se CAT IIIA) 

Počet terminálů pro odbavení cestujících: 1 

Počet cargo terminálů: 1 

Moţnost odbavení všech kategorií cargo letadel aţ do Boeing 747 AN-124 

Počet stání letadel: 

4 na centrální odbavovací ploše (dále jen OP) v základní konfiguraci, nebo 7 v alternativní 

konfiguraci na maximální počet letadel. 

6 na OP Sever v základní konfiguraci, nebo 12 v alternativní konfiguraci na maximální počet 

letadel. 

6 na OP Jih v základní konfiguraci, nebo 12 v alternativní konfiguraci na maximální počet 

letadel. 

Sluţby a zařízení pro pozemní odbavení letadel: 

K dispozici jsou zařízení pro odbavení nákladu, pro plnění palivem a odstraňování námrazy. 

Druhy paliv: Jet A1, letecký benzín AVGAS 100LL. Dodavatelé paliva: Shell, Kuklil. Druhy 

olejů: AEROSHELL 1540/100. Hangárovací prostory pro cizí letadla limitovány.  

Servisní a opravárenské centrum  JOB AIR-CEAM - údrţba letadel typu Saab 340, 2000, 

Boeing 737, hangár pojme letadla aţ do velikosti Boeing 747. Prostředky pro odstranění 

nezpůsobilých letadel z pohybových ploch. Technické prostředky tvořící základní vybavení 
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letiště jsou uvedeny ve vnitřní normě č.LO - VN - 046/07 "Odstraňování pohybu neschopných 

letadel na letišti Ostrava - Mošnov". 

Sezónní pouţitelnost letiště:  

Odstraňování sněhu a námrazy z pohybových ploch. Kaţdoročně se vydávají Sezónní 

informace doplňující sněhový plán. Způsob provádění zimní údrţby a přehled techniky 

s kterou provozovatel letiště disponuje je uveden v Provozním řádu pro zimní údrţbu 

pohybových ploch a komunikací, který se kaţdý rok aktualizuje. 

Místní omezení letového provozu: 

Letiště je pouţitelné pouze pro letadla, jeţ jsou vybavena radiostanicí pro spojení letadlo - 

země. 

Náhradní zdroj elektrické energie:  

Dva nezávislé přívody el. energie, přepínací čas do 1s. Jeden náhradní zdroj, přepínací čas do 

6s. [27] 

2.2.2 Popis letiště 

LLJO je veřejné civilní dopravní letiště pro mezinárodní a vnitrostátní letecký provoz 

s celním a pasovým odbavením. Provozní doba letiště, celního i pasového odbavení je  

 24 hodin. Objekty se skládají z provozních ploch a letištních staveb. Rozkládá v prostoru 

mezi obcemi Mošnov, Petřvald, Albrechtičky a Sedlnice jihovýchodně 18,5 km od centra 

města.  

 

Legenda k obrázku č. 2 : 

A – práh dráhy ALFA    THR04 – práh dráhy č.04 

B – práh dráhy BRAVO    THR22 – práh dráhy č.22 

C – práh dráhy CHARLIE    APN North – severní odbavovací plocha 

D – práh dráhy DELTA    APN South – jiţní odbavovací plocha 

E – práh dráhy ECHO    Central APN – centrální odbav. plocha 

F – pojezdová dráha     VOR/DME – přistávací dráha 
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Obr. 2 Letecký snímek LLJO 
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S přihlédnutím k charakteru činností prováděných na letišti, rozčlenil jeho 

provozovatel území letiště do tří prostorů a tří bezpečnostních zón: 

 veřejný prostor 

 neveřejný prostor 

 vyhrazený bezpečnostní prostor a jeho kritická část 

Veřejný prostor je určen k všeobecnému styku s veřejností, lze do něj  

vstupovat a vyjíţdět zpravidla bez omezení. Zahrnuje příjezdovou komunikaci, přilehlá 

parkoviště, prostory staré a nové veřejnosti volně přístupné odbavovací haly (po odbavovací 

přepáţky), restaurace v prostoru staré a nové odbavovací haly, vyhlídkovou plochu. 

Neveřejný prostor je vyhrazený prostor určený k výkonu činností spojených 

s odbavením letadel, zboţí, cestujících a jejich zavazadel, pozemní obsluhu a údrţbu  

letadel a dalších nezbytných činností provozovatele letiště a jeho uţivatelů. Zahrnuje příletové 

a odletové čekárny (gate) ve staré odbavovací hale, odletové čekárny (gate) v nové 

odbavovací hale a vnitřní prostory Letiště Ostrava a.s., včetně pojezdových a pohybových 

ploch, přilehlého terénu (včetně staveb) vymezeného oplocením perimetru letiště, k nimţ je 

přístup kontrolován.  

Z hlediska preventivních a bezpečnostních opatření je neveřejný prostor  

rozdělen do tří barevně rozlišených základních zón: 

 červená- celní prostor, tranzitní prostor, odbavovací prostor 

 ţlutá – dílenské hangáry, manipulační plochy 

 modrá –provozní, technické a hospodářské objekty letiště, vnitřní 

komunikace 

Vyhrazený bezpečnostní prostor SRA je veškerý prostor mezi pracovištěm 

bezpečnostní kontroly a letadlem, zahrnující také odbavovací plochu, včetně všech 

obsluţných zařízení a odletové gate, prostory pro třídění a nakládku zavazadel ve  

staré a nové odbavovací hale, odbavovací plocha Centrál, ohraničená vnitřním oplocením. 

V rámci bezpečnostně vyhrazeného prostoru (SRA) jsou jako kritická část SRA vymezeny 

všechny odletové gaty v nové i staré odbavovací hale [7]. 
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2.3 Fyzická a technická ochrana objektů 

Problematika ochrany letiště je uceleným systémem, jehoţ kvalita a spolehlivost závisí 

na kaţdé jeho části. Účinnost zabezpečení je na takové úrovni, na jaké je úroveň a účinnost 

nejslabšího článku systému. Bezpečnostní prostředky ochrany před protiprávními činy 

můţeme rozdělit podle předmětu, který mají bezpečnostní prostředky ochraňovat, například 

na prostředky k ochraně ţivota a zdraví osob; nebo na prostředky k ochraně  

majetku a prostředky k ochraně informací. Podle nebezpečí nebo rizika, před kterým 

technické prostředky ochraňují, rozlišujeme technické prostředky určené pro ochranu před 

úmyslným útokem pachatele (mechanické zábranné prostředky, EZS, zbraně atd.); technické 

prostředky určené pro ochranu před ţivelnými událostmi (detekční zařízení, ochranné 

protipoţární oděvy, hromosvody atd.); technické prostředky určené pro ochranu před 

provozními haváriemi (detekční a monitorovací zařízení, norné stěny atd.); technické 

prostředky určené pro ochranu před neúmyslným opomenutím. (elektrická  

signalizace a samočinná automatická zařízení) [20]. 

2.3.1 Konstrukce terminálu LLJO 

Důleţitými prvky mechanické plášťové ochrany objektu jsou stěny, podlahy,  

stropy a střechy budov. Jejich mechanická odolnost proti průlomu (narušení) je závislá 

především na pouţitém materiálu, jeho pevnosti, tloušťce a vlastním provedení. 

Budova terminálu letiště LLJO je vystavěna jako jedno a dvoupodlaţní (vestavěné 

podlaţí). Šířka haly v průčelí je 61,8 m, ze strany odbavovací plochy pak 84 m. Hloubka haly 

je 52,3 m. Vstup do budovy je pro veřejnost z prostoru zastřešeného nástupiště. Veřejná hala 

o ploše 1750 m
2 

slouţí ke shromaţďování cestujících před odletem. Na veřejnou halu navazují 

prostory sluţeb pro cestující, toalety a provozní místnosti. V přízemí je vybudována čekárna 

pro cestující, ve II nadpodlaţí jsou pak vystavěny rovněţ nové odletové čekárny 

s komfortními sluţbami pro cestující- občerstvení, obchody, business salónek, místnost pro 

cestující s dětmi. 

Budova odletového terminálu LLJO je zaloţena na vrtaných betonových pilotách 

Ø600mm různých délek ukončených pilotovými hlavami (beton třídy C30/37) Obvodový 

plášť je uloţen na základovém pásu z prostého betonu (B20). Nadzákladová konstrukce je 

provedena jako prostorová, skeletová rámová konstrukce, dimenzována pro II nadpodlaţí. 

Ocelové sloupy nosné obvodové konstrukce jsou kotveny do pilotových hlav pomocí 
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lepených šroubů. Obvodový plášť je uloţen na základovém pásu z prostého betonu (B20).  

Na hutněném a vyrovnávacím násypu je vybetonovaná ţelezobetonová deska tloušťky  

150 mm s vloţenou svařovanou výztuţí. 

Svislé konstrukce- obvodový plášť je ze strany letištní plochy a části bočních stěn 

vyzděn z cihelných bloků tloušťky 375 mm. Z vnitřní strany je omítnutý, vnější část je 

zateplena tepelně izolačním kontaktním systémem s pouţitím polystyrenu. Obvodový plášť 

nad prosklenými štítovými stěnami je sendvičový tloušťky 245 mm s následným zateplením 

fasádním obkladem. Svislé pomocné nosné ocelové konstrukce pro kotvení prosklených stěn 

jsou kotveny do podlahy pomocí lepených kotev. Čelní strana terminálu je tvořena 

variabilním fasádním systémem ze skleněných panelů. Vnitřní svislé konstrukce jsou 

provedeny ze sádrokartonu, popř. jsou prosklené. 

Podhledy jsou provedeny jako zavěšené kombinované (kazetové + plné) 

sádrokartonové. 

Střešní konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými prostorovými vazníky  

a trapézovým plechem. Nad tepelnou izolací EPS S 100 je umístěna rozměrově stálá střešní 

hydroizolační fólie ALKORPLAN z měkčeného PVC s PES výztuţí do poţárně 

nebezpečného prostoru, je samozahášivá, mechanicky kotvená. 

Nebezpečí, které hrozí budově terminálu LLJO je směřováno především z vnějšku. 

Představují jej pachatelé krádeţí vloupáním, kteří se snaţí vniknout do budovy terminálu 

s cílem odcizit technické vybavení objektu, popřípadě zboţí z obchodů, barů a restaurací. 

Samostatně je nutné uvést nebezpečí teroristického útoku vedeného proti objektu terminálu, 

s cílem způsobit materiální škody, poškodit zdraví a ţivoty cestujících (NVS, násilný vjezd 

motorových vozidel do budov terminálů apod.). Na letištích v České republice nemáme 

prozatím s těmito formami útoku zkušenosti [17]. 
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3 Hrozby na letišti 

Pokud začneme hovořit na téma ohroţení letiště, mnohé z nás napadne například 

sráţka letadla s letícím ptákem, nebo s volně pobíhající zvěří na provozních plochách.  

Ale také zde musíme zařadit pohybové plochy se zledovatělým, nebo jinak znečištěným 

povrchem. Námraza na letadle, která se tvoří především na nosných plochách a zásadně mění 

letové vlastnosti, můţe blokovat nebo ztěţovat ovládání řídících ploch. Rovněţ zvyšuje 

hmotnost letadla. A také nesmíme zapomenout na lidský faktor, který můţe způsobit ohroţení 

leteckého provozu a v neposlední řadě také závady na technice. 

Dalším a zásadním problémem nebezpečí, které hrozí na letištích, je z důvodu velkého 

mnoţství cestujících, personálu a majetku velice účinné ohroţení v podobě teroristického 

útoku. K tomuto kroku teroristé a extrémistické skupiny mohou vyuţívat zejména chemické, 

biologické, radiační, jaderné a explosivní látky (dále jen CBRNE). 

Teroristé  současné doby jsou díky vyspělým technologiím a modernímu průmyslu 

mnohem méně čitelní a sloţitěji se odhalují neţ v dřívějších dobách. V současné době 

nepouţívají své destrukční prostředky jako taktického prostředku, nýbrţ jako samoúčel, 

kterým chtějí vejít ve známost. Aktem přítomnosti vyvolávají strach a často demonstrují 

neschopnost bezpečnostního systému a stávajícího právního řádu. 

Existuje pět typů moţných teroristických útoků: 

 teroristické útoky na letiště, kde je cílem způsobit ztráty na ţivotech, 

 sabotáţ na letišti, kde cílem je způsobit škodu nebo narušení provozu, 

 únos letadla bez sebevraţedného úmyslu, 

 únos letadla sebevraţedným únoscem s cílem zneuţití letadla jako zbraně 

s velkými ničivými následky, 

 sabotáţ na letadle a to ve vzduchu nebo na zemi. 

3.1 Ohrožení biologickými látkami 

Biologické látky jsou bakterie, rickettsie, viry, plísně (houby), toxiny a geneticky 

modifikované organismy. Jsou to ţivé organismy nebo z nich odvozený infekční a toxický 
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materiál, který je určen pro vyvolání nemoci a usmrcení osob, zvířat nebo rostlin. Mohou se 

šířit vodou nebo vzduchem (včetně tzv. kapénkové infekce). Biologické látky (v případě 

teroristického útoku) mohou být pouţity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší 

nebo uzavřených prostor, vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata), infikováním 

vody, potravin, vzduchu, předmětů. Účinek závisí na schopnosti rozmnoţit se v napadených 

objektech. Většinu biologických látek není moţné lidskými smysly zjistit, dokud nemoc 

nepropukne. Inkubační doba konkrétních chorob se přitom můţe lišit od několika sekund po 

několik let. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.  

Biologická zbraň je systém, který zahrnuje biologickou látku, prostředek dopravy na 

cíl a převedení této látky do bojového stavu. Účinek biologických zbraní je především 

v mnoţství hromadných onemocnění nebo úmrtí. Závisí na schopnosti rozmnoţit se 

v napadených osobách, zvířatech nebo rostlinách. Hlavní psychický dopad je však ve strachu 

z neviditelného útočníka. [9] 

Na letišti je významnou hrozbou rozptyl chemických látek či biologických agens 

prostřednictvím klimatizace, nebo přirozeným prouděním vzduchu. 

3.2 Ohrožení radiologickými látkami 

Radioaktivita je přirozená schopnost některých látek vysílat během samovolných 

přeměn neviditelné záření, které má schopnost pronikat hmotou. Je to proces rozpadu 

nestabilních atomových jader spojený s uvolněním energie ve formě radioaktivního záření.  

Je několik druhů radioaktivního záření -  α – zastaví papír, β – zastaví hliníková folie, γ – 

zastaví olovo, neutrony – zastaví beton. 

Ionizující záření je takové záření, jehoţ energie je natolik vysoká, ţe je schopna 

vyráţet elektrony z atomového obalu, a tím látku ionizovat. Ionizující záření se rozděluje  

na dvě skupiny: záření přímo ionizující, tvořené elektricky nabitými částicemi (např. , 
+
, 

-
, 

protonové záření p
+
), a záření nepřímo ionizující (rentgenové záření, záření , neutronové 

záření), jehoţ kvanta nejsou elektricky nabita a svou kinetickou energii předávají v látce 

nejprve nabitým částicím (většinou elektronům) a ty teprve přímými účinky na atomy látku 

ionizují.  
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Radioaktivní látky mohou snadno vyvolat nebezpečnou a dlouhodobou kontaminaci 

objektů a půdy, zvláště v městském prostředí, ale především vyvolat paniku mezi civilním 

obyvatelstvem. Poškození organismů je závislé na obdrţené dávce a druhu záření.  

Jednou z radioaktivních zbraní můţe být tzv. Špinavá bomba. To znamená určité 

mnoţství méněcenného radioaktivního materiálu smíchaného s průmyslovou trhavinou. 

Princip bomby není v silném výbuchu, ale v zamoření prostoru exploze a vzniku 

radioaktivního mraku, který se dále šíří. Na základě uvedených skutečností vznikají nemoci 

z ozáření a sloţitá dekontaminace prostoru. Následkem tohoto útoku vzniká gama záření, 

které proniká aţ k DNA lidských buněk a je základem k vytvoření zhoubného nádoru. 

Obranou je zvýšení bezpečnostních opatření u zařízení, která uchovávají radioaktivní 

materiál. Podstatná je včasná detekce a schopnost okamţitého a účinného zásahu.[10] 

3.3 Ohrožení chemickými látkami 

Za chemické látky jsou povaţovány látky vysoce toxické, toxické nebo zdraví 

škodlivé, v plynném, kapalném nebo pevném skupenství, které po vdechnutí, poţití nebo 

proniknutí kůţí mohou i ve velmi malém nebo malém mnoţství způsobit akutní nebo 

chronické poškození zdraví, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo 

zvířatům nebo zničit rostliny, a způsobují i smrt. Za normálních atmosférických podmínek 

uvaţujeme plyny nebo nízko-vroucí kapaliny, resp. mohou být rozptýleny ve formě aerosolu. 

Současně jsou nebezpečnými chemickými látkami míněny látky, které jsou vyráběny, 

skladovány, přepravovány nebo jsou jinak provozovány, a to v takových mnoţstvích, ţe by 

při havárii spojené s jejich únikem mohlo dojít k ohroţení ţivota nebo zdraví osob. Vzhledem 

k tomu, ţe se dnes počet chemických látek počítá na miliony, z toho toxických na desetitisíce, 

lze i nadčasově odhadnout počet nebezpečných chemických látek splňujících výše zmíněnou 

definici řádově na stovky. 

Pro své toxické vlastnosti mohou být vyuţity jako bojové prostředky. Podle účinků  

na lidský organismus se dělí na dusivé, všeobecně jedovaté, zpuchýřující, nervově 

paralytické, dráţdivé, psychoaktivní. [11] 

Zneuţití nebezpečných chemických látek a zejména bojových chemických látek nejen 

ve válce, ale při aplikaci u obyvatelstva, lze povaţovat za chemický terorismus.  

Chemický terorismus chápeme jako aktuální bezpečnostní hrozbu. Tak, jako je duben 

1915, kdy byl poprvé pouţit chlor, povaţován za počátek chemické války, je moţné pouţití 
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sarinu sektou O´m Šinrikjó v březnu 1995 povaţovat za předěl v teroristickém pouţívání 

chemických zbraní. Poprvé zde teroristická organizace pouţila ke způsobení hromadných 

ztrát bojovou chemickou látku, vyvinutou pouze pro potřeby armády. [25] 

Pro teroristické účely mohou být kromě látek nervově paralytických pouţity i další 

bojové chemické látky - látky zpuchýřující, dusivé a všeobecně jedovaté. Vzhledem k tomu, 

ţe většina dusivých látek (chlor, fosgen a další) jsou běţné dostupné průmyslové chemické 

látky, mohou být teroristy snadno zneuţity. Totéţ platí pro všeobecně jedovaté látky, jakými 

jsou kyanovodík a chlorkyan. Nelze vyloučit ani pouţití zneschopňujících dráţdivých látek, 

tj. účinných slzných látek, nebo látek dráţdících horní dýchací cesty k nesnesitelnému kašli 

(sternitů). Aplikací těchto látek do klimatizačních systémů letiště nebo jiných veřejných 

budov můţe snadno zastavit všechny aktivity a vyvolat velkou paniku. Na jaře roku 2003 se 

tak stalo v jenom obchodním domě v Olomouci. 

Významným faktorem, který zvyšuje nebezpečí pouţití chemických zbraní teroristy, je 

existence binárních zbraní. Jedná se o chemickou zbraň, obsahující dvě vzájemně oddělené 

relativně netoxické chemické látky, které při sloučení reagují za vzniku bojové chemické 

látky (sarin, látka VX). Pouţití binárních zbraní sniţuje nebezpečí, kterému musí terorista 

čelit při skladování, přepravě i pouţití bojových chemických látek. 

Chemické zbraně se vyznačují nízkou cenou a relativně jednoduchou výrobou. 

Z těchto důvodů mohou být chemické zbraně snadno dosaţitelné nejen pro bohaté teroristické 

skupiny, ale i pro individuální teroristy. 

3.4 Jaderné zbraně 

Jaderné zbraně jako zbraně hromadného ničení, zaloţené na principu neřízené 

řetězové reakce jader těţkých prvků. Jaderná bomba se obvykle skládá ze dvou oddělených 

podkritických mnoţství štěpného materiálu, která v součtu tvoří mnoţství nadkritické 

(typicky několik kilogramů). Ta jsou proti sobě vymrštěna explozí klasické výbušniny. 

Výbuch odpovídá obvykle několika tisícům aţ miliónům tun klasické výbušniny TNT. 

Termonukleární zbraně se dělí na vodíkové a neutronové. 

 Vodíková bomba je atomová bomba, jejíţ pouzdro tvoří těţké izotopy vodíku 

– deuterium a tritium. Atomový výbuch vytvoří počáteční teplotu několika 

milionů stupňů Celsia, která rozběhne jadernou fúzi.  
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 Neutronová bomba je také vodíková bomba, u které je však omezen její 

destruktivní účinek a naopak posíleno vyzařování různých druhů  

záření a zejména proudu neutronů. [10] 

3.5 Výbušniny 

Výbušniny jsou látky schopné chemického výbuchu. Jedná se o chemické látky, které 

pokud jsou vhodným způsobem iniciovány, tedy uvedeny do činnosti a dojde k rychlému 

chemickému nebo fyzikálně chemickému ději, dokáţí uvolnit velké mnoţství energie, 

charakteristickým prudkým vývinem plynů, světla a tepla.  

Výbušniny nachází široké legální pouţití nejen ve vojenských aplikacích,  

ale i v civilním sektoru. Mohou být nejen velmi uţitečné, ale také velmi nebezpečné, pokud se 

dostanou do nepovolaných rukou. Proto jsou aktivity s nimi regulovány zákony - např. 

zákonem č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, a také 

trestním zákonem.  

Podle rychlosti výbušné přeměny a zejména podle mechanismu přenosu tepla 

 v reakčním pásmu rozeznáváme dva základní typy výbušné přeměny: 

1. explozivní hoření – druh chemického výbuchu, jehoţ reakční pásmo se šíří 

výbušninou rychlostí menší, neţ je rychlost zvuku ve zplodinách výbuchového 

hoření v reakčním pásmu; rychlosti expl. hoření jsou řádově centimetry aţ 

stovky metrů za sekundu; explozivní hoření se od běţného hoření paliv, např. 

dřeva, liší tím, ţe není vázáno na vzdušný kyslík.  

2. detonace - chemický výbuch, při němţ vzniká ve výbušnině detonační vlna 

pohybující se výbušninou rychlostí větší, neţ je rychlost zvuku ve zplodinách 

detonace v reakčním pásmu, rychlosti detonace se pohybují obvykle v rozmezí 

1000 aţ 10000 m/s.[5] 
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Graf č.4   Základní rozdělení výbušnin 
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4 Terorismus 

Podle českého encyklopedického slovníku z roku 1993 je terorismus definován jako: 

"Souhrn antihumánních metod hrubého zastrašování politických odpůrců hrozbou síly a uţití 

různých forem násilí. Vedle individuálního terorismu existuje terorismus skupin, některé 

koordinují svoji činnost na mezinárodní úrovni (mezinárodní terorismus). 

Samotné precizní vymezení pojmu terorismus je poněkud obtíţné a v odborné 

literatuře je moţné najít celou řadu různých definic. Například ve své knize "Politický 

terorismus" shromáţdil její autor Alex Schmith 109 různých definic. Vytvořit jednotnou 

koncepci problému terorismu je nesmírně obtíţné. Pokud bychom si představili náčrt jakéhosi 

"rodokmenu" tohoto jevu, budeme operovat s následujícími rozděleními. To první se týká 

rozdílu mezi vnitřním a mezinárodním terorismem. První podobu lze zase rozdělit na 

terorismus státní (teror) a na terorismus revoluční, to podle toho, zda jeho cílem je posílit stát 

nebo ho rozloţit. Stát zase můţe praktikovat království teroru anebo se uchýlit ke státnímu 

terorismu, to kdyţ je stát obviňován z toho, ţe podporuje teroristické destabilizující akce, aby 

posílil centrální autoritu. Stát můţe být konečně i protagonistou válečných podob terorismu, 

to kdyţ se ve válce uchýlí ke kobercovému bombardování s mimořádně zničujícím efektem, 

anebo k bombardování, které má definitivně zastrašit nepřítele. 

Primárním cílem teroristů je nepochybně násilné zastrašování co nejširší veřejnosti  

a nabourávání politického systému státu za pouţití ozbrojených útočných akcí. Důleţitou roli 

zde hraje moment překvapení, kterého teroristé dosahují výbornou informovaností  

a organizací. Cíle teroristických útoků jsou voleny tak, aby jejich napadení vyvolalo masový 

 a dlouhodobý zájem informačních médií, coţ umoţňuje vést účinnou propagandu 

teroristických idejí. Teroristické útoky jsou v naprosté většině případů detailně plánovány  

a teroristé pečlivě kalkulují jaké prostředky a oběti je třeba vynaloţit k dosaţení konkrétního 

cíle. Únosy a vraţdy moţná vyvolají větší publicitu ve sdělovacích prostředcích, ale pro jejich 

pachatele jsou velmi riskantní. Poměr počtu bombových útoků k ostatním formám teroristické 

činnosti má proto rostoucí tendenci. V posledních letech vedla k nebývalému rozšíření 

terorismu především jeho psychologická účinnost, která prostřednictvím všudypřítomných 

médií šokuje zviditelňováním teroristických činů celý svět.  
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A jelikoţ média věnují těmto zprávám značnou pozornost, mnohdy se snahou udělat 

z vlastního aktu terorismu senzaci, vlastně "jistým způsobem" teroristické poţadavky nebo 

dokonce i program zveřejňují. 

4.1 Problematika mezinárodního terorismu 

Mezinárodní terorismus má různé podoby. Známe především terorismus vedený 

s cílem získat nezávislost, případně terorismus separatistický, jedná-li se o hnutí, která se 

tímto způsobem pokoušejí osvobodit z koloniálního útlaku, vytvořit nezávislý stát, či se 

připojit ke státu jinému, neţ je ten, k němuţ patří. Protikladem k tomu můţe být koloniální 

teror vytvářený mocnostmi, které nechtějí postoupit kolonie. Terorismus za nezávislost je 

svou povahou vţdy i mezinárodní, protoţe své akce přenáší i mimo hranice území, jeţ je 

předmětem střetnutí (to je případ palestinského terorismu). Pro úplnost je potřeba uvést ještě 

případ poslední podoby terorismu takříkajíc v měřítku planetárním, přestoţe pramení  

ze specifické problematiky terorismu. Jedná se o "rovnováhu strachu", coţ je formulace, která 

syntetizuje společné chování USA a SSSR v období po druhé světové válce, jímţ obě 

supervelmoci sledovaly neměnnost mezinárodního pořádku dohodnutého po druhé světové 

válce. Tuto rovnováhu zaručovaly hrozbami rozpoutání nukleárního konfliktu. 

Od 60. let OSN přijala řadu úmluv, které umoţnily zlepšit mezinárodní spolupráci 

v oblasti mezinárodního terorismu tím, ţe určily její legislativní koncepci, jako úspěšné 

spojení sil v boji proti tomuto fenoménu. Aţ dosud bylo přijato 12 hlavních mezinárodních 

konvencí, které vymezily odpovědnost a závazky jednotlivých států a přispěly tak k vyšší 

koordinaci spolupráce. Většina těchto konvencí byla podepsána a následně ratifikována  

i vládami České republiky. Mezinárodní společenství dokázalo prosadit společný zájem na 

potlačení nejzávaţnějších projevů mezinárodního terorismu. 

4.1.1 Některé globální mezinárodní dohody proti terorismu 

 Tokijská dohoda 

Tato úmluva o bezpečnosti za letu z r. 1963 nazývaná podle místa podpisu „Tokijská“ byla 

vůbec prvou mezinárodní úmluvou proti terorismu. Vztahuje se na bezpečnost letového 

provozu, přesně řečeno na bezpečnost za letu. Opravňuje velitele letadla přijímat bezpečnostní 

opatření proti osobám za letu. Poţaduje od členských států úmluvy vzetí pachatele činů na 

palubě letadel do vazby a předání řízení letadla zákonnému veliteli.  
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 Haagská dohoda 

Úmluva proti nezákonným únosům letadel z r. 1970, nazývaná podle místa podpisu jako 

„Haagská“ povaţuje jakýkoliv čin násilí, hrozby násilím a vyhroţování včetně pokusu o toto 

jednání na palubě letadla s cílem zmocnění se kontroly nad řízením za nezákonné. Poţaduje 

po smluvních stranách potrestání únosců „přísnými tresty“ a jejich vzetí do vazby k vydání 

nebo postoupení k soudnímu jednání. Úmluva poţaduje spolupráci smluvních stran při 

kriminalistických procedurách. 

 Montrealská dohoda 

Úmluva o potlačení nezákonného jednání proti bezpečnosti civilního letectví z r. 1971, 

označená podle místa podpisu jako „Montrealská“ se týká sabotáţních akcí (s pouţitím 

výbušnin) a pokusů o ně. Navazuje na předchozí úmluvu a poţaduje rovněţ potrestání viníků 

„přísnými tresty“ a jejich vzetí do vazby k vydání nebo postoupení k soudnímu jednání. [29] 

4.2 Ohrožení bezpečnosti civilního letectví  

Vysoký počet protiprávních činů v civilním letectví a stále rostoucí počet  

letů a mnoţství přepravovaných cestujících vedou k růstu poţadavků k zajištění bezpečnosti, 

především opatření v oblasti činů nezákonného vměšování v civilním letectví, zvláště  

po teroristických akcích 11. 9. 2001 v USA. 

Ochrana civilní letecké dopravy představuje soubor mnoha opatření, jak v oblasti 

pozemní, tak vzdušné bezpečnosti. Odbor bezpečnostní politiky se ve spolupráci s odborem 

azylové a migrační politiky, odborem legislativy a sluţbou cizinecké a pohraniční policie 

podílí za Ministerstva vnitra zejména na přípravě nových norem pro oblast civilního letectví, 

přípravě koncepčních materiálů, zlepšování informovanosti mezi všemi subjekty 

zúčastněnými na ochraně civilního letectví před protiprávními činy, vyhodnocování 

bezpečnostních rizik. 

Činnost odboru bezpečnostní politiky [30] spočívá především v podílu na přípravě 

nových norem v oblasti bezpečnosti civilního letectví a jejich novelizaci. Zastupování 

Ministerstva vnitra v Meziresortní komisi pro bezpečnost civilního letectví, kde se 

projednávají legislativní otázky, doporučení a podněty k zajištění bezpečnosti civilního 

letectví. Účastní se jednání Společné zpravodajské skupiny, kde dochází k vyhodnocování 

bezpečnostních rizik. Podílí se na zlepšování informačních toků mezi všemi subjekty 



 31 

zapojenými do ochrany civilního letectví před protiprávními činy, zpracováváním měsíčních 

situačních zpráv, distribucí aktuálních informací o bezpečnostních rizicích atd. 

Odbor bezpečnostní politiky (dále jen OBP) se v roce 2004 ve spolupráci se sluţbou 

cizinecké a pohraniční policie podíleli na vzniku nového útvaru pro zvýšení bezpečnosti 

civilního letectví - oddělení doprovodů letadel Policie ČR (tzv. "sky marshals"). Policisté 

zařazení v novém oddělení jsou odpovědni za ochranu vytipovaných rizikových letů a za 

provádění dalších úkonů pro větší bezpečnost letecké dopravy. V listopadu 2005 OBP za 

účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů (Policie ČR, Letiště Praha, ČSA, 

zpravodajských sluţeb, Ministerstva obrany a Armády České republiky a členů Ústředního 

krizového štábu) zorganizovali součinnostní cvičení KRIZE 2005, zaměřené na procvičení 

postupů souvisejících s únosem letadla. 

Na přelomu roku 2005 a 2006 OBP připravilo dva souhrnné materiály pro 

Bezpečnostní radu státu. První z nich se zaměřil na hodnocení bezpečnosti malých letišť, 

druhý na analýzu bezpečnosti na větších mezinárodních letištích v České republice.  

Závěry a doporučení z těchto analytických materiálů jsou postupně uváděny v ţivot. 

V praxi to ale hlavně znamená zapojení lidského činitele jako hlavní bezpečnostní 

aktivum. Jsou to hlavně policisté, kteří zajišťují regulaci dopravy v okolí letiště a nebezpečné 

zóny, zjišťují závady a hlídají perimetr letiště, kontrolují pohyb osob vně i uvnitř terminálů 

letiště a jsou školeni na tipování podezřelých osob. Dále jsou to zaměstnanci letiště, kteří se 

snaţí o rychlé odbavení cestujících, neboť velkým nebezpečím je velké mnoţství 

pohybujících se osob ve vymezeném prostoru. Pro zajištění bezpečnosti je pouţíváno většího 

mnoţství zabezpečovací techniky. Jsou to systémy pro zajištění prostoru, lokalizaci  

a zobrazení místa vniknutí do prostoru letiště. Ke zjištění vniknutí slouţí řada vyspělých 

elektronických a elektromechanických překáţek a samozřejmě oplocení prostoru  

letiště. A nedílnou součástí bezpečnosti, jsou prostředky a osoby zodpovědné za zabránění 

střetu letadel s ptáky a jinou zvěří. 
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5 Nástražné výbušné systémy 

Krabice, nápadná obálka, kytara či fotbalový míč, popřípadě jiné běţné předměty, 

které nás v kaţdodenním ţivotě obklopují, mohou podrobnějším zkoumáním obsahu, 

obsahovat velmi zajímavé, přesto velmi nebezpečné prvky, které uţivatel (výrobce) zde 

úmyslně ukryl s cílem za předem stanovených podmínek vyvolat výbuchový účinek. Základ 

tvoří výbušný předmět (výbušnina nebo pyrotechnický prostředek). Čím se systémy od sebe 

zpravidla liší, jsou iniciační prvky. 

Nástraţné výbušné systémy jsou pouţívány ke způsobení škod na majetku nebo zdraví 

konkrétních osob jiţ od dob vynálezu výbušnin. Ke značnému rozmachu pouţívání NVS 

došlo od sedmdesátých let dvacátého století, kdy technologie ve strojírenství a elektronice 

umoţnila miniaturizovat iniciační systémy a pokrok v chemické technologii umoţnil vyrábět 

vysoce brizantní a spolehlivé výbušniny. V té době se i v Evropě začaly pouţívat výbušniny 

k prosazování politických zájmů. V případě výbuchu útočník většinou nebere ohled na 

nezúčastněné osoby a často je dokonce účelem zranit nebo zabít co nejvíc lidí, případně 

způsobit co největší škodu na majetku. Pachatelé trestných činů vyuţívají nástraţné výbušné 

systémy k útoku v domnění, ţe výbuch zničí veškeré stopy a oni tak nebudou odhaleni. 

Úkolem policie je včas tento nástraţný systém odhalit a zabránit výbuchu, případně 

eliminovat škody. [19] 

NVS mohou být taktické pro pouţití proti osobám (hřebíkové bomby, miny), 

strategické pro všeobecné pouţití s cílem získat pozornost médií a předstírané útoky – s cílem 

zastrašit, popřípadě pokračovat v útoku. 

Základní části nástraţného výbušného systému (dále jen NVS) je obal  

například v podobě ocelové trubky, krabice, bedny, či kufru, která drţí jednotlivé části, 

výbušná látka, kterou je vysoce hořlavá látka, výbušná směs, trhavina, výbušný  

plyn a iniciační systém. 

Iniciační systémy rozdělujeme na kombinované, časové a citlivé na vnější podněty. 
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Graf č.5 Základní rozdělení iniciačního systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č 6 Časový iniciační systém 
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Graf č.7 Iniciační systém citlivý na vnější podněty 
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Na obrázcích (3, 4, 5, 6, 7, 8) jsou zobrazeny některé z moţných způsobů iniciace NVS : 
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5.2 Forma a účinky NVS 

Nejčastější vnější podobu dává NVS jeho obal, který má většinou podobu běţně 

uţívané věci vyskytující se v prostředí, kde má být NVS uloţen. Ve světě byl jako jeden 

z nejčastějších způsobů útoku na osoby a majetek pouţito vozidlo, ve kterém je umístěna 

výbušnina. Pokud je útok veden přímo na konkrétní osobu, výbušnina můţe být kamuflována 

běţnou zásilkou doručovanou poštou nebo poslíčkem. V poslední době byly v ČR několikrát 

pouţity NVS umístěné v plastové reklamní tašce. Kaţdý je běţně uţívá, setkáváme se s nimi 

na kaţdém kroku, a proto nevzbudí neţádoucí pozornost, pokud je odloţena na veřejně 

přístupných místech. Na letištích se NVS, nejčastěji objevuje v podobě odloţeného zavazadla. 

Cílem útočníka můţe být hrozba bez vzniku větších škod a ukázat, ţe „můţu a umím“, dále 

můţe jít o to způsobit materiální škodu, zranit nebo zabít. Tyto účely jsou seřazeny podle 

nebezpečnosti a z tohoto také vyplývá  nebezpečí pro zasahujícího pyrotechnika. 

5.2.1 Účinky NVS 

Prvotními účinky působení NVS na lidský organismus a předměty je přímé působení 

výbuchu (tlaková vlna, seismická vlna, a vysoká teplota). Výbuch působí na okolní prostředí 

rozpínáním zplodin výbušné přeměny. Jakmile detonační vlna dosáhne povrchu náloţe, 

začíná rozlet silně stlačených plynných zplodin výbuchu. Při výbuchu na povrchu, 

expandující plyny silně stlačují a současně vytlačují okolní vzduch, který se rozpíná do okolí. 

Povrchem objemu výbušných zplodin je obklopen vrstvou stlačeného vzduchu. Vnější hranice 

stlačené vrstvy tvoří čelo vzdušné rázové vlny. Tlaková a rázová vlna působí na lidský 

 

nástrahový  drát 

pastička 
zdroj 

iniciátor 

vypínač rozepnut 

pastička 

vypínač sepnut po 

činnosti pastičky 
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organismus i na předměty přibliţně stejně. V případě, kdy NVS obsahoval velké mnoţství 

výbušné látky, musíme brát v úvahu ještě seismickou vlnu, která můţe poškodit statiku 

budov. 

Druhotné účinky NVS vznikají po předchozím působení vlastního výbuchu na 

předměty nebo osoby. Je to:  

 Fragmentační účinek, který vzniká působením tlakové vlny výbuchu na obal 

NVS a na předměty v okolí výbuchu. Dojde zde k roztrhnutí obalu a dalších 

předmětů na drobné díly (střepiny, fragmenty), které jsou tlakovou vlnou 

urychleny a při nárazu na lidský organismus jsou schopny zranit i zabít. 

 Pád uvolněných předmětů působením tlakové případně seismické vlny 

výbuchu NVS na předměty v okolí. Předměty nacházející se ve výšce a jsou 

nedostatečně upevněny, je schopna seismická vlna shodit vzhledem k tomu, ţe 

se šíří všemi směry. Tyto předměty potom volným pádem získají značnou 

energii a při dopadu na člověka mohou zranit, případně i zabít. Předměty 

tvarované do desky, např. skleněné tabule z obkladu fasád jsou zvláště 

nebezpečné, protoţe při uvolnění a následném pádu mohou plachtit a místo 

dopadu potom není místem původního upevnění předmětu. 

 Poškození vedení nebo zásobníků – elektrického proudu, vody, páry, plynu, 

topného oleje, nafty, benzínu, barev, ředidel atd., vzniká působením tepla 

tlakové a seismické vlny výbuchu a to nejen na ty objekty, které jsou umístěny 

poblíţ místa výbuchu, nýbrţ i na ty, které jsou pod zemí, čímţ následně 

vznikají ekologické škody. 

 Požár vzniká působením tepla uvolněného při výbuchu na lehce zápalné látky. 

V případě poţáru jsou škody na majetku vyšší neţ v případě, kdy dojde jen 

k výbuchu. 

 Panika vzniká působením výbuchu na psychiku člověka. Ten pod jejím vlivem 

není schopen rozumného myšlení a vše co dělá je ovládáno pudem 

sebezáchovy. V prostoru letiště díky velké koncentraci osob vzniká riziko 

zranění a usmrcení ušlapáním.[8] 
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5.3 Vymezení zón v místě nálezu NVS 

Při zásahu jednotek poţární ochrany (dále jen PO) v případě události s výskytem 

nebezpečné látky (dále jen NL) se vytyčuje nebezpečná zóna a vnější zóna, která ji obklopuje.  

Uvedené zóny se  vytyčují pro zabezpečení ochrany ţivota a zdraví lidí a rovněţ k ochraně  

zasahujících sloţek integrovaného záchranného sytému, jakoţ i k minimalizování dalších 

moţných následků při výbuchu NVS. V případě radiačních událostí se navíc vytyčuje 

bezpečnostní zóna. 

Velikost zón můţe být podle zjištěných nebo naměřených údajů během zásahu 

změněna. 

Nebezpečná zóna s výskytem nebo podezřením na přítomnost NL musí být vytýčena 

co moţná nejdříve na základě dostupných informací a obecných znalostí. Její hranice musí 

být přísně dodrţena, vyznačuje se zpravidla páskami, dopravními kuţely, lany, různými 

zábranami, přirozenými nebo umělými překáţkami nebo tabulkami s označením. 

Nebezpečná zóna musí být pro jednotky PO označena. 

Pro předběţné určení vzdálenosti hranice nebezpečné zóny od zdroje NL je prvotním 

kritériem druh přítomné NL. Minimální vzdálenosti hranice nebezpečné zóny od NL jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

 

Nebezpečné látky Minimální vzdálenost hranice 

nebezpečné zóny od NL 

 
výbušniny, rozsáhlá oblaka par 

 

 
100 m 

neznámá látka 
 

radioaktivní látky 

100 m 
 

50 m 

 

látky schopné výbuchu (páry, plyny, prachy) 
 

 

30 m 

jedovaté, ţíravé plyny a páry 

 

15 m 

hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny  

B-agens 

 

5 m 

15 m (pokud neurčí hygienik, popř. 

veterinář jinak) 

Tabulka č.1 Minimální vzdálenosti hranice nebezpečné zóny od nebezpečné látky 
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Při zásahu jednotek PO v případě nebezpečí ozáření od zdroje ionizujícího záření nebo 

nebezpečí kontaminace radioaktivními látkami se vytyčuje vnější zóna minimálně 50 m od 

místa zásahu tam, kde jsou hodnoty dávkového příkonu menší neţ 0,5 Gy/h, a na základě 

radiačního průzkumu se vytyčují následující prostory:  

a) bezpečnostní zóna pro ozáření zářením gama na vnitřní hranici bezpečnostní zóny 

v úrovni dávkového příkonu a pro kontaminaci v úrovni plošné aktivity, které jsou 

uvedeny v tabulce,  

b) nebezpečná zóna pro ozáření zářením gama na vnitřní hranici bezpečnostní zóny 

v úrovni dávkového příkonu a pro kontaminaci v úrovni plošné aktivity, které jsou 

uvedeny v tabulce,  

c) dekontaminační stanoviště pro dekontaminaci osob v případě rozptýleného zdroje 

ionizujícího záření se zřizuje v prostoru v úrovni dávkového příkonu nebo v úrovni 

plošné aktivity, které se rovnají nebo jsou menší neţ hodnoty uvedené v tabulce.  

 

 Dávkový příkon Plošná aktivita 

Nebezpečná zóna  1 mGy/h (1 mSv/h, 100 mR/h) 1000 Bq/cm
2
 (1 kBq/cm

2
) 

Bezpečnostní zóna 10 Gy/h (10 Sv/h, 1 mR/h) 10 Bq/cm
2 

Dekontaminační stanoviště 1 Gy/h (1 Sv/h, 0,1 mR/h) 1 Bq/cm
2 

Tabulka č.2 Umístění dekontaminačních stanovišť 

Po identifikaci nebezpečné chemické látky se hranice nebezpečné zóny vytýčí takto: 

a) je-li průzkum veden směrem od ohniska NL, vytýčí se hranice nebezpečné zóny 

v místech, kde jiţ nebyla naměřena přítomnost nebezpečné chemické látky nebo kde 

byla naměřena její bezpečná koncentrace, 

b) je-li průzkum veden směrem k ohnisku NL, vytýčí se hranice nebezpečné zóny 

v místech, kde byla zaznamenána zvýšená, ale bezpečná koncentrace nebezpečné 

chemické látky. 

Velikost a tvar jednotlivých zón můţe významně zvětšit zejména mnoţství NL, které 

uniklo do volného prostoru nebo které je přítomno na místě havárie, povětrnostní podmínky, 

charakter terénu (např. lesní a půdní pokryv, městská zástavba) a opatření provedená 

v souvislosti se zásahem. Proto je nutné tyto faktory při vytyčování zón vzít v úvahu a jejich 

hranice v případě nutnosti upravit. [15, 16] 
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5.4 Faktory ovlivňující možné ohrožení nástražným výbušným 

systémem 

Bezpečnostní rizika plynoucí z přítomnosti NVS na letišti ovlivňuje několik 

parametrů. Je podstatný typ pouţité výbušniny, její hmotnost, sloţení a v neposlední řadě to, 

kde je NVS v prostoru letiště umístěn.[13] 

Při umístění NVS v prostoru letiště je jasné, ţe největší škody udané v počtu 

zraněných a usmrcených osob jsou nejvyšší v místech, kde je vysoká koncentrace cestujících. 

Jedná se o určité části odletového terminálu při odbavení, ale také v příletové části haly, při 

odchodu pasaţérů, kteří přiletěli určitou linkou, nebo osoby v restauracích. 

Hmotnost a typ výbušniny jsou rozhodující pro účinek výbuchu v bezprostřední 

vzdálenosti náloţe, ale i ve vzdálenějším okolí. Pro účinek výbuchu na okolí je rozhodující 

uvolněná energie a rychlost výbušné přeměny a to závisí hlavně na hmotnosti výbušné náloţe. 

Pro mnoţství uvolněné energie při výbuchu je směrodatný typ výbušniny. 

Konstrukčním sloţením NVS je moţné razantně ovlivnit směrový účinek výbuchu a to 

tvarem výbušné náloţe, umístěním roznětného zařízení a také obalem NVS. Výrazně lze 

ničivého účinku dosáhnout pouţitím kovových elementů, jako jsou kuličky, hřebíky, matky 

nebo šrouby. [21] 

5.5 Současný stav bezpečnostní kontroly na letišti, systémy 

detekce 

5.5.1 Systémy kontroly vstupu 

Při kontrole vstupů a výstupů v rámci reţimové ochrany je nutné zabezpečený objekt 

chránit i před neoprávněným vniknutím. K těmto účelům je na letišti aplikována kontrola 

fyzickou ostrahou, která provádí identifikaci podle osobních identifikačních karet opatřených 

fotografií a je doplněna různými kontrolními či signalizačními prostředky. Společně s touto 

kontrolou vyuţíváme také technickou kontrolu vstupu, kde osoba disponuje identifikačním 

znakem, který na bezkontaktních čtečkách umoţňuje vstup (karta na principu kódů, čipu, 

magnetická karta), nebo znalost kódu vstupu. Díky zabudovanému mikroprocesoru mají karty 

schopnost uloţení operačního systému a velkého mnoţství dat (digitální podpis, biometrické 

znaky, fotografii apod.). Přístupové karty lze vyuţít pro zaznamenání příchodu a odchod 

z jednotlivých částí objektu.  
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5.5.2 Detekce výbušnin a zbraní na letišti 

Riziko ukrytého pachatele, nebo NVS na letišti je vysoké. Základním předpokladem 

při nalézání nebezpečných látek je především preventivní vizuální a akustická prohlídka 

prostorů letiště, vykonávána ze strany bezpečnostních sloţek a soukromé bezpečnostní sluţby 

působících na letišti. Účelem tohoto typu prohlídky je vyloučit uloţení nebezpečných látek 

určených k násilným činům (výbušných nástraţných systémů). Vizuálně jsou vyhledávány 

podezřelé předměty, nebo stopy po jejich ukrytí. Podezřelý předmět je kaţdý předmět,  

u kterého neznáme původ nebo majitele, je-li předmět uloţen na neobvyklém místě apod. 

Rovněţ jsou prověřovány i předměty známé, aby se zjistilo, zda s nimi nebylo manipulováno. 

Zjišťuje se, zda stopy po stavebních a jiných úpravách jsou způsobeny v rámci plánovaných 

oprav nebo havarijních situací, způsobených např. ţivelními pohromami, únavou materiálu 

atd., nebo se jedná o stopy po úpravách, o kterých nikdo neví. Součástí prohlídky objektů  

a jejich okolí jsou i prohlídky vozidel zaparkovaných v blízkosti letiště. Kontroly jsou 

prováděny uvnitř i vně letiště a celého perimetru, špatně přístupných míst, gate, odpadkových 

košů a podobně. 

Další postup zahrnuje současné bezpečnostní prohlídky osob a jejich příručních 

zavazadel při vstupu do chráněného prostoru, obecně sestávající z pouţití průchozího 

detektoru kovů, rentgenu společně s pásovým rentgenem a ručního detektoru kovů. 

Průchozí detektor kovů vydává zvukový a optický signál při přítomnosti kovového 

předmětu větších rozměrů u kontrolované osoby jako jsou střelné zbraně, noţe a další 

nebezpečné předměty. Při vyšší nastavené citlivosti lze vyhledávat i elektrické zdroje 

roznětných částí výbušných systémů. Detekce kovových plášťů rozbušek ale vyţaduje 

vyloučení většího mnoţství kovových částí oděvu kontrolované osoby. U modernějších 

přístrojů optický signál zároveň indikuje přibliţnou výši polohy detekovaného předmětu, 

případně i stranu či střed těla. Osoba, u které detektor při průchodu vydá signál, je poţádána 

obsluhou, aby se pokusila dotyčný kovový předmět nalézt, vytáhnout a poloţit do košíku na 

pás rentgenu. Jestliţe cestující odloţí všechny předměty moţné iniciace detektoru a tento 

vydává signál i po opakovaném průchodu osoby, pak by se teprve mělo uţít ručního detektoru 

kovů pro přesné dohledání příčiny signálu. Mimo rámové detektory jsou vyuţívány také ruční 

detektory kovu jako doplňkové. Znázornění rámového a ručního detektoru kovu je na obrázku 

číslo 9. [22] 
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 Obr. č. 9 Rámový a ruční detektor kovu 

Ke kontrole příručních zavazadel a odloţených předmětů se pouţívá pásový rentgen. 

Tento přístroj umoţní barevné rozlišení organických, anorganických a kovových materiálů  

a samozřejmě i automatickou detekci látek odpovídajících výbušninám. Tento způsob detekce 

však není dostatečně přesný a rentgen často označuje i mnoho druhů cigaretových výrobků, 

nápojů, ţvýkaček apod. Proto je zde vhodné vyuţití spolupráce s kynology Inspektorátu 

cizinecké policie se sluţebními psy, speciálně cvičenými na detekce výbušnin. Účastní se 

přímo odbavovacího procesu nebo provádějí dodatečnou kontrolu odbavených zavazadel 

umístěných ve sběrných koších (obr.10). 

 

 

Obr.č.10 Kontrola zavazadel ve sběrném koši 
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Rentgenování je jeden ze základních způsobů bezpečnostního prověřování předmětů. 

Spolu s vyuţitím ostatní techniky a metod detekce umoţňuje zjištění a vyhodnocení obsahu 

předmětů, coţ sniţuje riziko při zneškodňování NVS. Nejčastěji vyuţívané v bezpečnostní 

praxi jsou pyrotechnické rentgeny. Jejich principem je vyuţití schopností pronikání 

rentgenových paprsků i přes neprůhledné materiály a proto jsou pouţívány ke kontrole 

zavazadel a podezřelých předmětů bez jejich otevření. Rentgenové záření je pohlcováno 

prohlíţeným předmětem v závislosti na charakteru látky, ze které je vyroben. Rentgenové 

záření je více pohlcováno látkami s větším atomovým číslem, tedy materiály obsahující kovy 

pohlcují rentgenové záření více, a proto se jeví na stínítku rentgenového zařízení jako tmavší. 

V rentgenových zařízeních dochází k převodu neviditelného záření na viditelné na stínítku 

nebo pomocí elektronických prvků. Můţeme je dále dělit na stabilní a přenosné. Při běţném 

výkonu sluţby je nutné vyuţívat všechny technické moţnosti rentgenových přístrojů, jako je 

regulace intenzity záření, rozlišování organických a anorganických materiálů, zvětšování části 

obrazu, případně zvýrazňování, moţnost rentgenování ze tří směrů, lze také poţádat majitele 

o otevření předmětu. [23] 

V bezpečnostní praxi se vyuţívají také rentgeny na osoby. Předpokládají co nejmenší 

ozáření kontrolované osoby. Pro vyhledávání zbraní a předmětů ukrytých pod oděvem stačí 

rentgeny skenující povrch osoby úzkým a slabým rentgenovým paprskem a zobrazující zpětně 

rozptýlené (Comptonovo) záření. Toto záření tělem osoby neprojde a neškodná dávka ozáření 

je jen 0,05 µS. Kontrolovanou osobu je však nutno snímkovat zepředu i zezadu. Pro kontrolu 

předmětů odloţených kontrolovanou osobou a příručních zavazadel se pouţívá pásový 

rentgen. Rentgenový snímek je vyhodnocován obsluhou a současně automaticky na základě 

barevného rozlišování „organických, anorganických a kovových materiálů“. 

Při bezpečnostních prohlídkách těţko přístupných nebo nepřístupných prostor 

pyrotechnici Inspektorátu cizinecké policie pouţívají stetoskop a teleskopické parabolické 

zrcátko s osvětlením. Dále mají k dispozici kufřík na detekci výbušnin DETEX, soupravu na 

odstupnou manipulaci a destrukční rozstřelovaní zařízení DZ 89 určené k zneškodňování 

NVS, kdy vystřelením vodního paprsku, broků nebo ocelového tlouku ve vzdálenosti 10 – 40 

cm se přeruší iniciační řetězec nastraţené náloţe, nebo se náloţ rozbije a nedojde k detonaci. 

Ocelový tlouk lze vyuţívat k uvolnění uzamčených dveří apod. Toto destrukční zařízení se 

vyrábí s elektrickou nebo mechanickou iniciací. 

Prostředek pro zesílení zvuku stetoskop (obr. č. 11) je moţno rozdělit podle toho, zda 
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při jeho pouţití musí dojít ke kontaktu s podezřelým předmětem nebo je moţné pravidelně se 

opakující zvuky sejmout bez tohoto kontaktu. U bezkontaktní sondy pracující na principu 

ultrazvuku jsou problémy s identifikací zvuku mechanického časovacího strojku (zabaleného 

např. v papírové krabici), jelikoţ ultrazvuk neproniká pevným obalem. Pokud bezkontaktní 

sondy vyuţívají k identifikaci zvuku mikrovlny, lze snadněji identifikovat pravidelně se 

opakující zvuk, neboť mikrovlna podstatně lépe proniká pevnou látkou. Zrcátka pouţívají 

pyrotechnici ke kontrole těţko přístupných prostor, spodních částí a podběhů vozidel, prostor 

za nábytkem apod. 

  
 

Obr. č.11 Stetoskop 

 

Ţádná fyzikální metoda není pro detekci u bezpečnostní prohlídky sama o sobě 

dostatečná, kaţdá má nedostatky a kaţdou lze obejít. Kombinací více fyzikálních principů, co 

nejvíce automatizovaných a vzájemně spolupracujících, však pro teroristy vznikne těţko 

překonatelná bariéra. Snadná zranitelnost je jedním ze základních kritérií, k nimţ teroristé při 

výběru cílů přihlíţejí.  

V současné době nejsou detekční přístroje vzhledem ke své vyšší ceně plošně 

rozmístněny, mnoţící se násilné a činy s teroristickým podtextem však podmiňují do 

budoucna jejich rozšíření. Dle druhu určení dělíme tyto detektory do tří základních skupin:  

 speciální detektory k detekci výbušnin, vybraných jedů a omamných látek. 

Tyto přístroje reagují na vybrané syntetické i přírodní instance, které se z těchto sloučenin 

odpařují.  

 rentgenové scannery poskytují obrazový výstup obsahu prohlíţeného objektu 

s pravděpodobným určením původu vybraných objektů.  
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 přístroje k detekci kovových předmětů jako jsou např. teplé i studené zbraně 

apod. Tato skupina je zastoupena průchozími rámovými a ručními detektory kovů. 

Obecně platí, ţe kaţdý z těchto přístrojů je schopen detekovat materiál obsahující 

feromagnetické, či paramagnetické hmoty, tedy ocel, měď, dural apod. Tyto přístroje mají 

nastavitelnou citlivost - hmotnost feritových materiálů, na které reagují, čímţ je dána 

eliminace malých (neohroţujících) předmětů. Jako měřítko citlivosti můţeme uvést 

schopnost ručních detektorů zaregistrovat krabičku cigaret obsahující ochranou kovovou 

fólii.  

5.5.3 Kamerový systém 

V současné době vyuţívaný kamerový systém zajišťuje pouze signalizační  

a monitorovací systém, tzn. registrují a předávají informace, ţe došlo k napadení a některé 

výstupy jsou schopny předání této informace do řídícího centra. 
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6 Analýza 

Analýzu můţeme charakterizovat jako metodu poznání, jejímţ základem je postupné 

rozčlenění celku na jednotlivé části a studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Aby 

analýza splnila svůj cíl, je nutné odhalit právě tyto vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

částmi, mechanismy a zákonitostmi jejich vzájemného fungování. Proces, který toto umoţní, 

se nazývá syntéza. Jde o proces, při kterém jsou jednotlivé části jakoby skládány zpět do 

celku, avšak za účelem pochopení vzájemných vazeb mezi jednotlivými částmi navzájem a 

mezi jednotlivými částmi a celkem. Teprve v okamţiku správně provedené syntézy jsme s to 

odpovědět na otázku, proč nějaký proces funguje tak, jak funguje, proč některá činnost byla 

nebo nebyla úspěšná, zda bezpečnostní opatření jsou schopna plniz úkoly, které jsou naně 

kladeny apod. 

6.1 Stanovení postupu analýzy 

Nejdůleţitější je identifikace charakteristických nebezpečí a ohroţení. K tomuto účelu 

je moţné pouţití screningových metod k identifikaci charakteristických prvků a jejich 

verifikace. Dále následuje výběr vhodné metody s ohledem na pracovní postup a určení 

hranice akceptovatelnosti s ohledem na provázanost jednotlivých rizik. Posuzování rizik dále 

zahrnuje charakteristické důsledky a jejich výpočet, následuje stanovení pravděpodobnosti  

a její výpočet spolu se zohledněním sinergičnosti. S ohledem na účel a priority stanovíme 

rizika kvalitativní a kvantitativní metodou a porovnáme akceptovatelnost. V závěru samotné 

analýzy se navrhnou opatření na minimalizování rizika na přijatelnou hranici. Riziko je nutné 

sniţovat aţ na úroveň, kdy výdaje na sníţení rizika se stávají neúměrnými ve srovnání 

s příslušným omezením rizika, tedy riziko se poţaduje sníţit na úroveň tak nízkou, jak je 

rozumně dosaţitelné. Pro tuto úlohu jsem zvolila metody celkem čtyři. 

Jako první vstupní analýzu k identifikaci rizika budu v rámci této diplomové práce 

provádět modelování pomocí Ishikawova diagramu (tzv. rybí kostra). Zjištěná rizika budu 

dále hodnotit metodou FMEA (Failure Modes And Effects Analysis), a to z důvodů 

objektivního posouzení všech moţných rizik, které se na letišti vyskytují a výsledky si ověřím 

pomocí metody souvztaţnosti. Ta nám názorně představuje vzájemný vztah mezi riziky 

 a jednotlivými nepříznivými nebo mimořádnými událostmi. Metodu souvztaţnosti pouţiji 

pouze na hlavní téma této diplomové práce, tj. analýza bezpečnosti prostoru letiště z hlediska 

jeho zneuţití při umístění NVS. 



 47 

6.2 Modelování rizik Ishikawovým diagramem 

Modelování rizik z hlediska komplexní analýzy rizik výbuchu na letišti jsem provedla 

nejdříve metodou Ishikawovým diagramem, který přesně a podrobně ukazuje jakým 

způsobem, kým, kde a jak lze umístit NVS na letišti. Vybrala jsem si ho proto, ţe je velice 

přehledný a srozumitelný. Rizika umístění NVS na letišti jsou metodou rybí kostry 

znázorněny na obrázku číslo 12. 
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Obr. č. 12 Ishikawův diagram 
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6.3 Hodnocení rizik metodou analýzy možností poruch a jejich 

následků 

Identifikovaná rizika vyhodnotím metodou analýzy selhání a jejich dopadů FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis). [2, 4] Tato metoda umoţňuje hledat příčiny a dopady na 

základě systematicky a strukturovaně určených selhání z hlediska strukturálního a z hlediska 

procesního. Při výpočtu vycházím ze vzorce číslo 1. 

R = P x N x H  (1) 

R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N – závaţnost následků  

H – odhalitelnost rizika  

 

Tabulka 3 – výčet identifikovaných nebezpečí a jejich míry rizika 

R 

(MPR) 

Výsledná (porovnatelná) míra 

rizika 

N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51-100 neţádoucí riziko 4 těţký delikt, těţký úraz s trvalými následky, vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

Index „P“ určuje pravděpodobnost vzniku a existence rizika. Má 10 stupňů, ale pro 

potřeby analýzy pouţijeme pouze zkrácených 5 stupňů. 
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Index „N“ určuje jaké má dané riziko závaţnost následků z hlediska finančního, 

materiálního, ohroţení zdraví osob či ţivotního prostředí. 

Index „H“ je index odhalitelnosti rizika (události) určuje, jak rychle a jak snadno dané 

riziko či událost zjistíme. 

Míra rizika „R“ bude v rozmezí 0-125. Pomocí tabulky míry rizika jsme pak schopni 

určit do jaké kategorie riziko zařadíme. 

Pomocí těchto hodnot jsme schopni vypočítat podle vzorce (1) míru rizika. Ta je 

stanovena v intervalu  (0,125>. Pomocí tabulky 1 jsme pak schopni určit, o jaké se jedná 

riziko. Hodnoty jednotlivých indexů jsou voleny reálně aţ lehce nadsazeně, pro zpřísnění 

rizik a zvýšení bezpečnosti. Při závěrečném vyhodnocování míry rizika je vypočtena tzv. míra 

tolerance, která určuje hranici rizika vyhodnoceného jako akceptovatelné či nikoliv. Výpočet 

je proveden pomocí Paretova principu 80/20, kdy je z tabulky sestavena závaţnost 

jednotlivých rizik formou Paterova diagramu a Lorenzovy křivky. Pro dosaţení bezpečnosti 

aţ z 80% poţadovaného efektu, je vyjádřena sumou všech hodnot míry rizika R 

identifikovaných nebezpečí. Jednotlivá rizika jsou vyjádřena v procentech a je uvedena 

kumulativní četnost. Procentuelní vyjádření jednotlivých nebezpečí jsou postupně sčítána od 

nejvyšších hodnot, aţ do celkového součtu 80%. Identifikovaná nebezpečí, která spadají do 

stanoveného limitu 80% jsem identifikovala jako rizika neakceptovatelná (nepřijatelná) a pro 

ně jsem navrhla další opatření a výpočet jsem pro kontrolu provedla znovu. Ostatní rizika jsou 

vyhodnocena jako akceptovatelná (přijatelná), jejich stávající opatření jsou dostačující a není 

nutné je dále řešit. 

Výsledkem této systematické analýzy je dále grafická podoba stanovení rizikových 

faktorů a vypočtení míry rizika z hlediska procesního a strukturálního, která nám udává 

přehled závaţností jednotlivých rizik, podle toho, zda překračují naši stanovenou míru 

tolerance či nikoliv. 
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Tabulka 4 Rizikové faktory a výpočet míry rizika z hlediska strukturálního 

 UDÁLOST P N H R Paretův princip 

1. Opuštěné zavazadlo 5 5 4 100 40,82 

2. Cestující 5 4 3 60 24,49 

3. Neoprávněný vstup 2 3 4 24 9,80 

4. Selhání ostrahy 2 4 2 16 6,53 

5. Falešná ID karta 1 3 4 12 4,90 

6. Překonání perimetru 3 2 2 12 4,90 

7. Terorista 2 4 1 8 3,27 

8. Selhání detekčního zařízení 1 4 2 8 3,27 

9. Zaměstnanec 1 5 1 5 2,04 

Míra tolerance rizika byla stanovena metodou Paretovou analýzou. Výpočtem byla 

zjištěna hodnota R≥16, rizika s touto a vyšší hodnotou byla vyhodnocena jako nepřijatelná a 

byla pro ně stanovena nová opatření. 

Graf č. 8 Grafický výstup analýzy 
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Graf č 9. Lorenzova křivka 
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Tabulka 5 Rizikové faktory a výpočet míry rizika z hlediska procesního 

 UDÁLOST P N H R Paretův princip 

1. Úschova bomby 5 5 3 75 25,95 

2. Uloţení NVS uvnitř veřejného 

prostoru 
5 5 2 50 17,30 

3. Uloţení NVS vně veřejného prostoru 5 4 2 40 13,84 

4. Najetí vozidlem s NVS před terminál 3 4 3 36 12,46 

5. Dodávka NVS zásobováním 2 5 3 30 10,38 

6. Neoprávněný vstup 2 3 4 24 8,30 

7. Uloţení NVS v neveřejném prostoru 2 3 4 24 8,30 

8. Sebevraţedný útok 1 5 1 5 1,73 

9. Uloţení NVS do SRA 1 5 1 5 1,73 

Míra tolerance rizika byla stanovena metodou Paretovou analýzou. Výpočtem byla 

zjištěna hodnota R≥24, rizika s touto a vyšší hodnotou byla vyhodnocena jako nepřijatelná 

 a byla pro ně stanovena nová opatření. 
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Graf č. 10 Grafický výstup analýzy 
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Graf č. 11 Lorenzova křivka 
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Z diagramů je zřejmé, ţe pro dosaţení poţadovaného efektu 80 % by mělo stačit sníţit 

identifikovaná rizika do hodnoty označené červeně pro strukturální hledisko v tabulce 4, tj. 

kumulativní četnost 81,64 %, která je dána rizikem č. 4 tzn. selhání ostrahy a pro procesní 

hledisko v tabulce 5, tj. kumulativní četnost 88,23 %, která je dána rizikem č. 6 tzn. 

neoprávněný vstup. Za nepřijatelná lze, dle strukturálního hlediska, proto povaţovat všechna 

rizika, která jsou vyšší neţ riziko č. 4, vyjádřené 6,53 %. Do tohoto intervalu spadají rizika 

s hodnotou míry rizika R 100 aţ 16. Všechna nepřijatelná rizika procesního hlediska, jsou 

vyšší neţ riziko č. 6, vyjádřené 8,30 %. Do tohoto intervalu spadají rizika s hodnotou míry 

rizika R 100 aţ 24. 

Z všech čtyř grafů (graf č. 8, 9, 10, 11) vyplývá, která rizika nám překračují míru 

tolerance. U strukturální analýzy jsou to rizika označená čísly 1, 2, 3, 4. Podle tabulky 4 

jednoduše zjistíme, ţe se jedná o opuštěné zavazadlo, cestujícího, neoprávněný vstup  

a selhání ostrahy. U procesní analýzy jsou to rizika označená čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabulka 5 

ukazuje, ţe se jedná o úschovu bomby, uloţení NVS uvnitř veřejného prostoru, uloţení NVS 

vně veřejného prostoru, najetí vozidlem s NVS před terminál, dodávka NVS zásobováním  

a neoprávněný vstup. Tato rizika vytyčují nejrizikovější prostory pro uloţení NVS na letišti  

a cestujícího, jako nejrizikovější subjekt moţného uloţení NVS, nejpravděpodobnějším 

způsobem a to, ukrytím do zavazadla. 

S minimalizací těchto rizik na přijatelnou úroveň jsou spojená vhodná opatření a 

prevence. 

6.4 Hodnocení rizik bezpečnosti prostoru z hlediska jeho zneužití 

při umístění NVS metodou analýzy souvztažnosti 

Zvolila jsem aplikaci této metody pro verifikaci výsledků předchozí analýzy a také, 

proto, ţe je vhodná pro posuzování celých objektů. Proto je k posouzení pouţit celkový 

prostor letiště. Metoda neslouţí k výpočtu pravděpodobnosti výskytu neţádoucích událostí, 

ale k hledání vazeb mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik. Je zde vhodná pro posuzování 

celkové rizikové situace v určitém systému, protoţe právě propojenost těchto prvků rizika 

v systému rizika umoţňuje vznik sinergického účinku (tzv. domino – efektu) a následné šíření 

z jednoho místa na druhé. 

Řešení analýzy probíhá v jednotlivých etapách. Prvotním krokem je vyhledávání 

zdrojů potenciálního rizika. To jiţ máme provedeno z předchozí analýzy FMEA. V dalším 
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kroku následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání moţných vzájemných vazeb 

mezi sebou. Pro tento účel jsem sestavila tabulku 6, která obsahuje matici sedmnácti rizik. Na 

ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky posuzovaného systému, v našem případě jednotlivá 

rizika, která se na letišti vyskytují. Následně jsem hodnotila kaţdý prvek systému s ostatními 

prvky vzájemně. Pokud se prvky (rizika) vzájemně ovlivní, zvolíme jedničku, v opačném 

případě zvolíme nulu. Nakonec sečteme ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel. 

V dalším kroku vypočítáme koeficienty Kar a Kpr pomocí vzorců (2) a (3). Kar a Kpr jsou 

procentní vyjádření počtu navázaných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Tyto 

koeficienty uvádí tabulka 4, která následně slouţí pro konečné grafické zpracování. Do grafu 

naneseme všechny body z  tabulky 5 a následně rozdělíme graf do čtyř kvadrantů podle poloh 

os O1 a O2. Osy spočítáme pomocí vzorců (4) a (5) na základě stanovení spolehlivosti 

systému s = 80 %. Vzniklé kvadranty nám reprezentují závaţnost uvedených rizik 

 z tabulky 6. 
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Tabulka č. 6  Výčet identifikovaných nebezpečí a jejich míry rizika 

 

Kar = [(∑ Kar / (x-1)] * 100       (2) 

 

Kpr = [(∑ Krb / (x-1)] * 100       (3) 

 

 

 

 

 

Identifikace 

rizik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Σ 

K 

ar 

1 Uloţení NVS 

v neveřejném 

prostoru 

X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 

2 Uloţení NVS 

vně veřejného 

prostoru 

0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 

3 Uloţení NVS 

uvnitř veř. 

prostoru 

0 0 X 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

4 Cestující 

 

1 1 1 X 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 

5 Terorista 

 

1 1 1 0 X 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 

6 Zaměstnanec 

 

1 1 1 0 0 X 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 

7 Selhání 

ostrahy 

1 1 1 0 1 0 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 

8 Neoprávněný 
vstup 

1 0 0 0 1 0 1 X 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

9 Selhání 

detekčního 

zařízení 

1 0 0 1 1 1 1 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 10 

10 Uloţení NVS 

v SRA 

1 1 1 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 1 0 0 0 5 

11 Najetí vozidl. 

s NVS před 

terminál 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 X 0 1 1 0 0 0 6 

12 Sebevraţedný 

útok 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 X 0 1 0 1 1 10 

13 Dodávka NVS 

zásobováním 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 X 1 1 0 0 11 

14 Úschova 

bomby 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 4 

15 Opuštěné 

zavazadlo 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 5 

16 Překonání 

perimetru 

1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 X 1 10 

17 Falešná ID 
karta 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 X 12 

 Σ K pr 11 9 8 8 9 9 7 5 4 5 5 5 8 14 8 7 9  
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Tabulka č. 7 - Stanovení koeficientů 

 

 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]      (4) 

 

O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s [%]      (5) 

 

 

Kar min  =  19………..nejniţší hodnota Kar, 

Kar max  =  81..............nejvyšší hodnota Kar, 

Kpr min  =  15………..nejniţší hodnota Kpr, 

Kpr max  =  92………..nejvyšší hodnota Kpr, 

 

 

Ze vzorců (4) a (5) jsou vypočteny polohy os O1 = 50 % a O2 = 50 %. 

V závěru je uveden výstup celé metody – matice bezpečnostních rizik na letišti. 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

K ar [%] x 19 31 19 50 50 50 81 56 62 31 38 62 69 25 31 62 75 

K pr [%] y 69 56 50 50 56 56 44 31 25 31 31 31 50 88 50 44 56 
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Graf č. 12 – Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti  

 

 

Tabulka č. 8 – Závažnost jednotlivých oblastí v matici rizik, analýza souvztažnosti 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 
I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II.oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III.oblast ţádná primárně nebezpečná oblast 

IV.oblast relativní bezpečnost 

 

Můţeme říci, ţe nám tato metoda identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb 

hodnoceného systému a jedná se tedy o zvýšené riziko (I. a II. oblast). Jsou to rizika číslo:  1, 

2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 a 17.  
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6.5 Vyhodnocení analýzy bezpečnosti prostoru letiště z hlediska 

jeho zneužití při umístění NVS 

Porovnáním obou metod jsem vyhodnotila, ţe největšími riziky bezpečnosti prostoru 

letiště z hlediska jeho zneuţití při umístění NVS jsou : uloţení NVS v neveřejném prostoru, 

uloţení NVS vně veřejného prostoru, uloţení NVS uvnitř veřejného prostoru, cestující, 

terorista, zaměstnanec, dodávka NVS zásobováním, úschova bomby, opuštěné zavazadlo 

 a falešná ID karta. Porovnání se statistikou nebylo moţno provést v rámci utajování 

oficiálních informací. Opatření k minimalizaci těchto rizik jsou navrţeny v následující 

kapitole. 
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7 Optimalizace zabezpečení letiště Leoše Janáčka Ostrava 

před uložením NVS 

7.1 Kontroly vstupu 

Biometrická čidla vyuţívají neopakovatelnosti lidského jedince. Rozlišujeme čtečky 

očního pozadí – identifikátory duhovky. Pravděpodobnost, ţe dva lidé mají stejnou duhovku 

je mnohem menší neţ, ţe dvě osoby mají stejný otisk prstu. Obě duhovky jednoho člověka 

jsou rozdílné. Neexistuje přesnější externí biometrická charakteristika člověka. Identifikátor 

papilárních čar vychází z nezaměnitelných charakteristik otisků končetin, například dlaní, 

chodidel, nejčastěji prstů. Čtečku lze nastavit alternativně na několik prstů. Otisk však lze 

u levnějších zařízení odlít ze silikonu. Mimo výše uvedená biometrická čidla se vyuţívají 

identifikátory krevního řečiště na končetině (krevní řečiště dlaně, nebo zápěstních ţil), 

identifikátory tvaru ušního boltce, identifikátor geometrie ruky, identifikátor podpisu, 

identifikátory hlasu na principu srovnání hlasových diagramů a identifikátor způsobu chůze 

vyuţívající toho, ţe kaţdý jedinec vytváří při pohybu specifické kývavé pohyby podle kterých 

je moţné jej identifikovat. 

V současné době vstupuje do popředí vyuţití technologií biometrie, kdy je osoba sama 

nosičem identifikace informace. Čtečky rozlišujeme na kontaktní, kdy se přiloţí,  

nebo se do systému zasune zdroj informace a nekontaktní, kdy jsou informace  

snímány na základě nepřetrţitě vysílaného signálu do vzdálenosti přibliţně 1 – 2 metrů. Zdroj 

informace vysílá dotaz na objekt, který prochází chráněnou zónou a pokud je vše v pořádku 

nereaguje, nebo otevře zábranu. Pokud není objekt identifikován, není vpuštěn, nebo je 

vyhlášen poplach. Tyto snímače bych, pro neustále se zvyšující nároky na bezpečnost, 

navrhla pouţít na evidenci pohybu zaměstnanců a jako evidenci kontroly příchodů a odchodů 

do zaměstnání. Čidla evidují výskyt jedince v čase a místě. [18] 

Další doporučení bude směrováno ke stávajícímu kamerovému systému, který je nutné 

rozšířit a vyuţít některých z metod inteligentního kamerového systému, jako např. FaceIt, 

nebo Action Alarm. Systémy umí inteligentně vyhledávat v záznamech ztracené objekty či 

změny v obraze, jsou schopny detekce pohybu v obraze, přítomnosti neţádoucího objektu, 

zmizení sledovaného objektu, případně i detekci zakrytí objektivu, provádění sčítání 

cestujících apod. Systém prostřednictvím radaru, nebo kamery snímá lidskou chůzi na 

veřejných místech a data následně vyhodnotí a porovná s databází. Úspěšnost individuální 
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identifikace je 97%. Lze kombinovat s identifikátorem parametru obličeje, pracujícího na 

základě 3D snímání obličeje. Zařízení promítne speciální infračervenou síť na hlavu 

identifikované osoby, kamera sejme zakřivení a přenese je do počítače, ten vytvoří model 

hlavy, podle něhoţ lze v budoucnu osobu opět identifikovat. Proces trvá cca 1-2 sekundy. 

Vyuţívá se v boji proti terorismu a trestné činnosti. Kamera přístroje snímá veřejné místo 

a porovnává tváře snímaných jedinců s databází osob hledaných [6]. Identifikátor parametrů 

obličeje je znázorněn na obrázku číslo 13. 

 

Obrázek č. 13 Princip identifikátoru parametrů obličeje 

7.2 Návrhy detekcí 

Mezi přístroje, zařízení a pomůcky, které jsou vyuţívány k prověření podezřelých 

předmětů patří rentgeny, detektory kovů, prostředky pro vyhledávání výbušin a dalších ţivotu 

a zdraví nebezpečných látek, prostředky pro kontrolu nepřístupných prostor – endoskopy, 

zrcadla s osvětlením, prostředky pro zesílení zvuku – stetoskopy, signalizátory ionizačního 

záření, soupravy činidel s barevnou reakcí na výbušiny, zařízení k eliminaci rádiem 

ovládaného iniciačního systému (rušičky). 

7.2.1 Detekce osob, návrh umístění detekčních zařízení 

Na letišti se mohou za uměle vytvořenými překáţkami skrývat osoby s různými 

záměry. Můţe se jednat například o bezdomovce, nebo můţe jít o pachatele závaţných činů, 

kteří chtějí být nepozorovaně uzamčeni v prostorách letiště. K této kontrole by policejní 

pyrotechnici ICP Mošnov, Celní sluţba i OBL působící na letišti, mohli vyuţít například 

přenosnou termokameru zn. Flir zobrazenou na obrázku číslo 14. 

  Obrázek č. 14 Termokamera zn. Flir 
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Pro kontrolu vstupu osob do chráněných prostor letiště můţe slouţit průchozí detektor 

par a částic EntryScan určený k detekci a identifikaci drog a výbušnin, který je na obrázku 

číslo 15. Zachycuje a detekuje stopy nemalého mnoţství výbušných látek a dynamitu včetně 

identifikace kokainu, heroinu, marihuany, Extáze a dalších drog. Zařízení automaticky vyzve 

pomocí vizuálního indikátoru jednotlivé osoby, aby vstoupily do detekčního prostoru. Jakmile 

se osoba nachází v detekčním prostoru, jsou pomocí přirozeného proudění vzduchu 

způsobeného teplotou lidského těla z povrchu těla sejmuty páry a částice, které jsou 

shromáţděny nad hlavou prověřované osoby ve speciálně vyvinutém koncentrátoru, kterým 

páry prochází. Tento vzduch je analyzován v detekčním systému. Sběrný mechanismus 

obsahuje jednokrokový koncentrátor, který zachytí páry a částice ze vzorku a potom je zavede 

do detekčního systému. Tato technologie nabízí aţ stonásobné zvýšení citlivosti oproti 

předchozím detektorům. Po skončení cyklu detektor vyzve osobu k opuštění detekčního 

prostoru. Pokud osoba opustí přístroj před skončením cyklu, spustí se alarm. Z důvodu 

většího časového prodlení, při detekci osoby, by bylo vhodné tento detektor umístit těsně před 

bezpečnostní kontrolu prováděnou na letišti Leoše Janáčka Ostrava sluţbou OBL, nebo před 

přepáţky odbavení cestujících. 

 

Obrázek č. 15  Průchozí detektor par a částic EntryScan  

Detektory stopových částic jsou vybaveny odběrem vzorků nasáváním par z těsného 

okolí kontrolovaného objektu, ale i stěrem povrchu tohoto objektu. To je důleţité pro detekci 

plastických výbušnin, protoţe jejich typické výbušné sloţky - pentrit nebo hexogen - mají 

i při pokojových teplotách minimální tenzi par a ze zvlášť studených zavazadel se prakticky 

vůbec neodpařují. Podle Montrealských dohod ratifikovaných v roce 1998 se všechny 

plastické a gelové výbušniny značkují přidáním látek, které mají vysokou tenzi par. 
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Nerozšířenější detektory stopových částic zaloţené na principu spektrometrie pohyblivosti 

iontů (IMS - Ion Mobility Spektrometry) mají však potíţe s detekcí značkovacích látek, 

protoţe plazmagramy pohyblivosti jejich iontů nejsou výrazné. Také existují zásoby 

neoznačkovaných plastických výbušnin (Semtex) a do budoucna nelze vyloučit ilegální 

výrobu neoznačkovaných výbušnin. 

Milivize slouţí k zobrazování zbraní a výbušnin ukrytých pod oděvem osob jako 

pasivní zobrazování tepelného sálání těles (elektromagnetického vlnění), především lidského 

těla, v oblasti vlnových délek na rozhraní infračerveného záření a rádiových vln (cca 3 mm). 

Pro bezpečnostní prohlídku osob jsou milivize konstruovány jako „brány“, kdy se před její 

kamerovou částí kontrolovaná osoba zastaví, pořídí se její obraz zepředu a pak se, podobně 

jako u rentgenu na osoby, otočí pro zobrazení zezadu. Nejvíce vhodné provedení milivize 

jako pozorovací a monitorovací kamery umístěné na motorické hlavě pro kontrolu osob 

pohybujících se v okolí i 30 m. Toto provedení se můţe pouţít i pro prohlídku prakticky 

plynule za sebou jdoucích osob 60 osob za minutu. U keramických střelných zbraní lze 

předpokládat, kromě obtíţné dostupnosti, i horší parametry (počet ran, přesnost, spolehlivost) 

a vysokou hustotu materiálu, výrazněji absorbující milimetrové vlny a rentgenové záření. 

Protoţe u nich lze předpokládat i nezanedbatelné rozměry, půjde zřejmě pro jejich zobrazení 

na pozadí lidského těla nastavit jednoduchý alarm pro obsluhu na základě počítačového 

zpracování obrazu. 

Ačkoliv je hlavně v letních měsících velký příliv cestujících na letiště v určitou dobu a 

s tím spojený zvýšený masový průchod těchto osob vstupními dveřmi, instalovala bych tento 

typ brán na vstupu do terminálu. 

7.2.2 Detekce vozidel 

Ke zlepšení ochrany ţivota a zdraví osob, zabezpečení technických prostředků LLJO 

v jednotlivých činnostech fyzické ochrany objektu, které zde vykonávají zaměstnanci OBL, 

pověřeni provozovatelem letiště výkonem činností k zajištění bezpečnosti civilního letectví, 

jejichţ provedení ukládá provozovateli letiště zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve 

znění pozdějších předpisů [3], doporučuji při provádění propustkové činnosti se dostatečně 

zaměřit také na kontrolu vozidel. Úkoly prováděné na určeném stanovišti operativně rozdělit 

jednotlivým zaměstnancům. 

K provádění kvalitní kontroly doporučuji doplnit stanoviště prostředky ke kontrole 

vozidel (podvozku, loţné plochy nákladních vozidel). Pro kontrolu podvozku je 
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nejdostupnější, avšak nepříliš přesné pojízdné zrcadlo. Výhodnější je vyuţití systému pro 

kontrolu podvozků s barevným zobrazením, buď ve statickém provedení, nebo jeho mobilní 

formu (obr. 16). Systém zajišťuje operátorovi jasný barevný obraz s vysokým rozlišením 

během několika sekund. Sken se provádí při průjezdu vozidla přes skener. Obraz je zobrazen 

na dotykové obrazovce (obr. 17) a operátor se získaným obrazem můţe dále pracovat. Je 

moţné zvětšit části obrazu pro bliţší prozkoumání podezřelých částí. Při průjezdu automobilu 

„bezpečnostní zónou“ má operátor čas prozkoumat obraz bez zbytečného zdrţování dopravy. 

Systém dále obsahuje kameru, která můţe být vyuţita pro zjištění a zobrazení poznávací 

značky vozidla a řidiče, zároveň s obrazem podvozku [33]. 

 

 

 

obr. 16 Mobilní verze  systému kontroly                 obr. 17  Obrazový výstup skeneru podvozku 

podvozku 

Při kontrole vozidel je nutné se zaměřit rovněţ i na ostatní části motorového vozidla. 

Endoskop neodmyslitelně patří k bezpečnostní vizuální kontrole nepřístupných prostor 

zejména dutin, jako jsou palivové nádrţe motorových vozidel. K 

přenosu světla i obrazu se pouţívají skleněná vlákna (optické 

kabely). 

 

Obrázek č. 18 Ruční endoskop 

Dalším přístrojem multifunkčního pouţití je přenosný detektor par výbušin MO - 2M 

je navrhnutý ke kontrole ručních zavazadel, resp. analýze vzorků vzduchu vzatého z povrchu 

nebo vnitřku nezaplombovaných zavazadel. Můţe být uplatněn v širokém rozsahu aplikací, 
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jako je kontrola osob, zavazadel, dopravních vozidel i velkých ploch na letišti. Díky tomuto 

přístroji je moţná kontrola poštovních zásilek, prověrka oděvu a rukou podezřelých osob, 

pyrotechnické prohlídky kanceláří, obchodů a automobilů, hledání výbuchových zplodin na 

místě výbuchu neznámého předmětu a při primárním vyhodnocení zajištěných stop z místa 

výbuchu. 

Ultrazvukové detektory pneumatik a nádrţí se pouţívají pro detekci úkrytových 

prostorů v palivových nádrţích a pneumatikách automobilů. Ke stěně nádrţe, nebo 

pneumatiky se přiloţí čidlo, to vyšle ultrazvukový puls, který se šíří kovem, gumou, 

kapalinou i vzduchem. Na vzájemném rozhraní těchto látek se ale odráţí. Časový odstup mezi 

vysláním signálu a jeho přijetím odpovídá vzdálenosti, kterou urazil a odhalí tak skrytý 

předmět uvnitř.  

Mikrovlné detektory slouţí k vyhledávání výbušnin, zbraní a jiných nebezpečných 

látek ukrytých v nekovových materiálů na základě detekce anomálií v nich.  

Neutronové aktivační analýzy gama záření. Tyto detektory bombardují kontrolovaný 

objekt neutrony o nízké energii. Mezi neutrony a jádry určitých prvků probíhá jaderná reakce 

produkující gama záření charakteristické vlnové délky odpovídající danému prvku. Toto 

záření je pak detekováno. V současné době se vyrábějí přístroje detekující současně jádra 

atomu dusíku, uhlíku a vodíku a jejich vzájemný poměr. To umoţňuje automatickou detekci 

výbušnin včetně určování jejich druhů. Pro kontrolu vozidel a nákladů je určen veliký 

stacionární tunel. Detekuje široký sortiment výbušnin, chemické a biologické látky, byť 

rozlišovací schopnost přístroje není příliš veliká, na malé mnoţství slouţí ruční přístroj. 

7.3 Návrh detektorů výbušnin 

Všechna současná kontrolní stanoviště prozatím nejsou vybavena technickými 

zařízeními pro rentgenovou kontrolu nesených zavazadel. Proto je nezbytné v co nekratší 

době tyto stanoviště těmito prostředky dodatečně vybavit. Tuto povinnost stanoví právnickým 

i fyzickým osobám, které provádějí svou činnost ve prospěch civilního letectví, předpis 

Bezpečnost- ochrana mezinárodního civilního letectví L17 v hlavě třetí bodu 3.1.8. Zejména 

pro své lepší detekční schopnosti, i moţnosti zpracován výstupního signálu je výhodné vyuţít 

některé z moderních přístrojů vyšší generace pásových rentgenových přístrojů např. rentgeny 

s počítačovou tomografií. 
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Při řadě teroristických útoků (např. v londýnském metru v roce 2005) se jako 

výbušnina pouţívá triacetontriperoxid (TATP). Tuto látku lze snadno a levně připravit  

a stávající detektory mají problém s jejím odhalením. Její výbušnost je srovnatelná s TNT. 

chemik Siegfried Waldvogel navrhl nový postup detekce a sestrojil senzor, jehoţ základem 

jsou křemíkové tyčky o rozměrech v řádu milimetrů. Tyto tyčky jsou připojeny ke zdroji 

střídavého proudu a jeho vlivem vibrují. Na povrchu tyčí jsou chemické detektory a jejich 

reakce s TATP vede ke změně rezonanční frekvence. Přitom na kaţdém povrchu je jiný 

detektor (cholát sodný, cyklodextrin a dendrimer) a u kaţdé tyčky dochází k jiné změně 

rezonance. Jedna z těchto kombinací ale odpovídá výskytu TATP, který se navíc často 

pouţívá jako rozbuška, i kdyţ je hlavní trhavinou jiná látka. O to můţe mít nová metoda větší 

význam. 

 Pokud technologie splní, co se od ní očekává, pak by se tato zařízení mohla brzy 

hromadně instalovat například ve dveřích letišť [31]. 

Pro další zabezpečení a ochranu před výbušnými látkami na letišti, jsem navrhla tři 

typy ručních detektorů proto, ţe dva z nich mají zdvojené pouţití k detekci a třetí má 

kombinované vyuţití s dalšími detekčními zařízeními. Tyto přístroje plně vyuţijí jak 

bezpečnostní sloţky, tak i bezpečnostní sluţba působící na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. 

Jsou to: 

VaporTracer, přenosný detektor výbušnin a drog je nejnovější technologií dostupnou 

pro detekci drog a výbušnin. Je zaloţen na přístroji Ion Trap Mobility Spectrometer, který má 

firma Ion Track Instruments patentovaný a je mimořádně citlivý. Vapor Tracer je určen pro 

zajištění bezpečnosti v prostředí, kde je nutná rychlá a přesná kontrola. Patentovaný detektor 

prokázal své kvality po celém světě, neboť je základní částí deskového přístroje ITEMISER, 

nyní je poprvé dodáván i jako přenosný přístroj napájený bateriemi. Přístroj je schopen 

zachytit a identifikovat i nepatrné mnoţství drogy nebo výbušniny. Systém pracuje tak, ţe 

přijme malé mnoţství výparů do detektoru, tam jsou tyto výpary zahřáty, ionizovány a pak 

identifikovány podle plazmagramu. Tento přenosný detektor drog a výbušnin je snadno 

ovladatelný pomocí pětitlačítkové klávesnice a LCD displeje. Uţivatel nepotřebuje ţádné 

dlouhé a sloţité školení. Přístroj je kalibrován stisknutím jediného tlačítka.  
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Obr. č. 19 Vapor Tracer - Přenosný detektor výbušnin a drog 

Itemiser, nejmodernější přístroj pro vyhledávání úkrytů pašovaných zbraní a výbušnin 

teroristů nebo pro zamezení nezákonného převozu omamných látek. Systém umoţňuje 

detekovat a identifikovat aţ 48 různých vzorků látek během několika sekund. Systém vyuţívá 

patentované techniky spektrometrie řízené iontové pohyblivosti. Itemiser má moţnost pouţít 

systém pro dálkový odběr vzorků tak, aby bylo moţno prověřit libovolný povrch nebo dutinu 

mikroskopickou analýzou cestovních zavazadel, vozidel, kontejnerů a zjistí přítomnost  

a identifikuje drogový nebo výbušný materiál.  

 

Obr. č.20  ITEMISER
 
 - Systém pro detekci a identifikaci výbušnin a narkotik 

Mini-Nose, vysoce citlivé a přenosné elektronické zařízení, vytvořené speciálně pro 

stopovou detekci výbušnin. Detektor přináší kombinaci schopností pohybu a orientace, rychlé 

vyuţití času, citlivosti a selektivity na většinu typů výbušnin, včetně improvizovaných 

materiálů. Cílem je vyuţít Mini-Nose systém v kombinaci s rentgeny a nebo detektory kovu 

pro zvýšení osobní bezpečnosti a zároveň umoţňující efektivní detekci a identifikaci všech 

veřejně dostupných, plastických, vojenských a improvizovaných výbušných materiálů [31]. 
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7.4 Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana letiště je jednou z nejdůleţitějších bariér, která by měla zabránit 

nepovolaným osobám v průniku do prostoru letiště a tím zamezit neoprávněnému přístupu  

k letadlům. Dobrá přehlednost v kombinaci se systémem jiné elektronické ochrany 

zabezpečuje poţadovaných stupeň ochrany objektu.  

U obvodové ochrany LLJO navrhuji nově vybudovaný mechanický zábranný systém 

doplnit účinným a bezchybným systémem obvodové ochrany. Tento systém vyuţívá 

senzorových kabelů umístěných pod úrovní terénu, které vyzařují neviditelné 

vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Senzorový modul dodává energii pro vytvoření 

elektromagnetického pole okolo senzorových kabelů. Je-li pole narušeno, modul tuto změnu 

vyhodnotí a signalizuje alarm. Pro zajištění perimetru letiště by bylo nutné nainstalovat 

síťovou verzi, kdy centrální pracoviště by vyhodnocovalo informace od všech senzorů 

v síťové instalaci. Spojením detekčních zón lze vytvořit ochranný systém neomezené délky, 

který je schopen vytvářet detekční zónu vysokou aţ 1,5 m a širokou 3m. Systém spolehlivě 

ignoruje malou zvěř, ptáky i vlivy počasí jako je déšť nebo sníh [34]. 

Speciální koaxiální kabely na principu detekčních kabelů registrují vibrace při 

přelézání, stříhání nebo jiné manipulaci s tělesem plotu. Řídící modul vyhodnocuje elektrický 

signál ze dvou detekčních zón a pomocí speciálních algoritmů rozlišuje pokus o překonání 

plotu a běţné vibrace vznikající vlivem okolního prostředí. Síťová verze umoţňuje 

centralizovaný sběr a vyhodnocení dat z více modulů na stanovišti trvalé obsluhy. Střeţený 

obvod je pak přehledně zobrazen na monitoru PC s rozlišením alarmů na jednotlivých zónách 

[34]. 

Nový mechanický zábranný systém LLJO doplnit podhrabovými překáţkami, které 

zabraňují jeho podlezení či podkopání. Moţným řešením jsou podhrabové desky nebo 

ochranné ocelové rošty. Vjezdové brány, které nejsou pod stálým dohledem zaměstnanců 

OBL vybavit kvalitními bezpečnostními uzamykacími mechanismy- bezpečnostními 

závěsnými zámky a doplnit vybrané části oplocení vhodným osvětlením (vjezdové brány, 

branky) a kamerovým systémem, pracujícím např. na principu rozlišení sledovaných 

(nadefinovaných) objektů od relativně stálého pozadí, jejich následnou identifikaci sledování 

pohybu těchto objektů po daném pozadí [24]. 
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8 Závěr 

Diplomovou prací jsem zpracovala analýzu problematiky bezpečnosti prostoru letiště 

Mošnov z hlediska zneuţití při umístění nástraţného výbušného systému. 

Úvodní část je věnována stručné charakteristice regionálního LLJO, jeho popis, 

poloha, technické parametry apod. Tyto údaje jsem v další části vyuţila při zpracování 

bezpečnostní analýzy ochrany objektů Letiště Leoše Janáčka. V další části práce je poukázáno 

na CBRNE látky jako moţné maximální riziko ohroţení letiště, které by způsobilo značné 

ekonomické škody a ztráty na ţivotech a také terorismus jako sloţitý a stále se vyvíjející 

fenomén současného ţivota.  

V diplomové práci jsem rovněţ popsala nástraţný výbušný systém, jeho formu  

a účinky a faktory ovlivňující moţné ohroţení uloţení tohoto systému v prostorách letiště. 

Nastínila jsem také současný stav bezpečnostní kontroly, zajišťované provozovatelem 

pověřeného Oddělení bezpečnosti letiště. Vyuţívání zvolených metod a forem při zajišťování 

bezpečnosti osob a majetku v objektu LLJO lze hodnotit jako správný. Avšak jedná se pouze 

o teoretické postupy. V praxi zaměstnancům nejsou poskytnuty dostatečné technické 

prostředky, které by jejich práci zkvalitnily. Především pro činnost propustkové kontroly jsem 

ve své diplomové práci navrhla moderní technické prostředky, které kontrolní činnosti 

zkvalitní. Nezbytné je vybavení kontrolních stanovišť výpočetní technikou s moţností 

automatického ověření identifikační karty v evidencích OBL. Ke kontrole vozidel, především 

jejich podvozkové části, jsem doporučila instalaci skenování podvozků vozidel kontrolním 

zařízením. Systém zajišťuje operátorovi jasný barevný obraz s vysokým rozlišením během 

několika sekund. Snímek se pořizuje při průjezdu vozidla přes skener. Obraz je zobrazen na 

dotykové obrazovce a operátor můţe se získaným obrazem dále pracovat. 

Pro posouzení bezpečnostního stavu jsem zpracovala několik analýz, které objektivně 

řeší stav bezpečnosti prostor letiště z hlediska moţného uloţení nástraţného výbušného 

systému. Jak uţ bylo zmíněno dříve, stávající bezpečnostní opatření na Letišti Leoše Janáčka 

Ostrava jsou obecně na velmi dobré úrovni. Avšak kaţdý bezpečnostní element, byť 

dokonalý, obsahuje „hluchá“ místa. Menší nedostatky se vyskytují v oblasti detekce, ať uţ 

výbušnin jako takových, detekce osob jako moţných subjektů uloţení NVS a s tím spojené 

detekce odloţeného zavazadla. Další nedostatek, na který kladu velký důraz se ukázal 

v oblasti ochrany perimetru, neboť jak uţ jsem napsala výše, je jednou z nejdůleţitějších 

bariér, která by měla zabránit nepovolaným osobám v průniku do prostoru letiště. 
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Další problematikou, kterou jsem se zabývala v diplomové práci je optimalizace 

zabezpečení bezpečnosti letiště Mošnov, návrhy umístění detektorů a principy činnosti 

detekční techniky. 

Závěrem lze konstatovat, ţe zajištění celkové bezpečnosti prostor Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava je samostatnou studií, rozborem procesů metod a jejich porovnáním. Nelze 

sestavit jednotný návod, jak zajistit bezpečnost konkrétních objektů letiště, neboť je nutné mít 

na paměti jejich jedinečnost. Zpravidla pachatel, který chce objekt letiště napadnout, je vţdy o 

krok před námi a chce vyuţít zranitelnosti hluchých míst. Proto je důleţité najít určitou míru, 

jak systém vhodně nastavovat potřebám vzniklé situace a upravit jej tak, aby byl schopen 

okamţitě reagovat. To znamená mít k dispozici dostatečný počet vyškoleného personálu, 

prostorové a v neposlední řadě i materiální zabezpečení. 
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