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1 ÚVOD 
 

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

a leckdy i obtížně vypátratelným prostředkem pomsty nebo vraždy. Na rozdíl  

od mezinárodních teroristů, kteří většinou počítají s dokonalým technickým zázemím,  

se pachatelé běžných bombových útoků skrývají v soukromí dvorků, garáží a sklepů a své 

výbušné artefakty vyrábějí na kolenou ze snadno dostupných materiálů. Jejich realizace  

je snadná podle jednoduchých instrukcí vytažených z internetu. Čím jednodušší je bomba, tím 

méně vypovídá o svém výrobci. [4] 

Nástražné výbušné systémy (dále jen NVS) jsou používány ke způsobení škody  

na majetku nebo zdraví osob již od doby vynálezu výbušniny. Ke značnému rozmachu 

používání nástražných výbušných systémů došlo od sedmdesátých let 20.století, kdy 

technologie ve strojnictví a elektronice umožnila miniaturizovat iniciační systémy. Dále pak 

pokrok v chemické technologii, který umožnil vyrábět vysoce brizantní a spolehlivé 

výbušniny. V případě výbuchu útočník většinou nebere ohled na nezúčastněné osoby. 

Pachatelé trestných činů využívají NVS k útoku v domnění, že výbuch zničí veškeré stopy  

a oni tak nebudou odhaleni. [4] 

Jednou z možností, kde NVS odpálit a způsobit tak ztráty na životech, zdraví lidí  

a majetku letiště, je přímo při kontrole kabinových zavazadel v bezpečnostním rentgenu. 

Kdybychom s výbuchem v bezpečnostním rentgenu počítali v každém okamžiku bezpečnostní 

kontroly, tak by případná opatření byla technicky, ekonomicky a především s prodloužením 

časové doby kontroly nevhodná a spíše na obtíž. Abychom mohli učinit vhodná opatření pro 

zmírnění účinků NVS při výbuchu v bezpečnostním rentgenu, musí být případná hrozba 

ohlášená.  

Bezpečnostní rentgen je zařízení, kde se využívá schopnosti pronikání rentgenových 

paprsků i přes neprůhledné materiály, a proto jsou používány ke kontrole zavazadel bez jejich 

otevření. Pro tuto diplomovou práci je podstatné zjistit, zda může útočník pro iniciaci NVS 

využít přímo rentgenové záření. Riziko výbuchu v bezpečnostním rentgenu nemůžeme 

podcenit, protože se bezpečnostní rentgeny nachází v odletové hale, kde se koncentruje velké 

množství lidí.  

Cílem mé diplomové práce je analyzovat zneužití bezpečnostního rentgenu při 

ohlášené hrozbě výbuchu NVS a navrhnout taková opatření, aby ztráty na životech, zdraví  

a majetku byly co nejmenší. To spočívá v provedení určitých analýz, vytipování slabých 

článků systému a navrhnout nová řešení a jejich technickou realizaci. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI OCHRANY LETIŠTĚ PŘED 
PROTIPRÁVNÍMI ČINY 
 
 Protiprávními činy v oblasti leteckého provozu se rozumí činy nebo pokusy o činy, 

které ohrožují bezpečnost civilního letectví a letecké dopravy.  

Právních předpisů, které upravují oblast ochrany letišť před protizákonnými činy  

je velké množství. Pro přehlednost a zvolené téma jsem rozdělil předpisy do tří logických 

celků. První celek se týká právních předpisů upravujících ochranu osob a majetku, druhý 

celek se týká právních předpisů ochrany civilního letectví a třetí celek se zabývá právními 

předpisy bezpečnosti odbavovacího procesu na letišti. [6] 

 

2.1 Právní předpisy upravující ochranu osob a majetku 
 

Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Je základní právní normou upravující ochranu osob a majetku. Deklaruje občanům 

České republiky (dále jen ČR) jejich základní práva. Každému občanu je dovoleno činit to,  

co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [9] 

 

Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod ČR, ve znění pozdějších předpisů 

Tento právní předpis upravuje uplatňování základních práv a svobod občanů ČR. 

Stanovuje, že práva mohou být dotčena jen na základě zákonů, které stanoví, co je trestním 

činem a jaké újmy či trestu lze za jeho spáchání uložit. [10] 

 

Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem trestního zákona je chránit společenské a státní zřízení ČR a práva občanů  

a zachovávání pravidel společného soužití. Zákon definuje pojem trestný čin, kterým se 

rozumí „Pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.“ U tohoto 

činu musí být pak prokázané úmyslné zavinění. [11] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

Trestní řád upravuje činnost orgánů činných v trestním řízení, tak aby trestné činy byly 

náležitě prošetřeny a pachatelé řádně a spravedlivě potrestání podle zákona. [12] 
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2.2 Právní předpisy ochrany civilního letectví 
 

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy tvoří komplexní souhrn opatření. 

Zákonů, které mají konkrétní vztah k problematice letiště, je spousta. Základní dokumenty 

bezpečnosti na letištích jsou Národní bezpečnostní program, Bezpečnostní program letiště, 

Bezpečnostní program provozovatele leteckých služeb, EU požadavky na bezpečnost  

a Letištní pohotovostní plán. [6] 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1546/2006 

Nová bezpečnostní pravidla omezují množství tekutin, které je možno vzít přes 

bezpečnostní kontrolu na palubu letadla. Tato pravidla se týkají všech cestujících odlétajících 

z letišť v EU do jakékoliv destinace. Byla přijata na reakci proti hrozbě plynoucí z kapalných 

výbušnin. Nařízení Komise (ES) 1546/2006 a stanoví zásady převozu tekutin v rámci EU. [1] 
 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 

Jde o ustanovení, které stanový společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního 

letectví. Vstoupil v platnost dne 16. prosince 2002. [6] 

 

Zákon č. 147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním letectví, ve znění pozdějších 

předpisů 

Základním právním předpisem je Úmluva o mezinárodním letectví, která byla 

podepsána v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“), a to především 

články 37 a 38 této úmluvy. Tato úmluva byla vydaná Mezinárodní organizací pro civilní 

letectví (dále jen „ICAO“), obsahující standardy a doporučené postupy pro ochranu civilního 

letectví před protiprávními činy. Chicagská úmluva je v České republice platná od 4. dubna 

1947. Byla zapracovaná do Sbírky zákonů ČR pod číslem 147/1947 Sb. a stala se tak součástí 

naších národní předpisů. Obsahem této úmluvy je mj. objasnění o svrchovaném právu na 

vzdušný prostor nad územím státu, které zahrnuje právo každého smluvního státu rozhodnout 

o možnosti pohybu v jeho vzdušném prostoru, právo na prohlídku letadla stojícího na území 

jeho státu a podmínky, jímž musí vyhovovat letadla. [13] 
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Zákon č. 49/1997 Sb. O civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů 

Stanoví, že každý provozovatel letiště má povinnost před zahájením provozu 

zpracovat program ochrany civilního letectví před protiprávními činy. V němž uvede opatření 

a postupy k ochraně civilního letectví a zabezpečí jeho plnění. Tento zákon dále stanovuje,  

že cestující, letecký personál a ostatní osoby, které vstoupili do prostor určených 

provozovatelem letiště, jsou povinni podrobit se osobní prohlídce a prohlídce zavazadel. 

Z důvodů zjištění, zda u sebe nemají předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo životy osob,  

poškodit letadlo nebo jinak ohrozit bezpečnost leteckého provozu. 

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

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

civilního letectví) a obsahují podrobnou úpravu jednotlivých oblastí a institutů v civilním 

letectví podle předmětu úpravy.  

Obsahují předpisy L1 – způsobilost leteckého personálu civilního letectví,   

L2 – pravidla létání, L3 – meteorologická služba v civilním letectví, L4 – letecké mapy,  

L5 – používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu, L6 – provoz letadel,  

L7 – poznávací značky letadel, L8 – letová způsobilost letadel, L9 – zjednodušení formalit, 

L10 – letecká telekomunikační služba v civilním letectví, L11 – letové provozní služby,  

L12 – pátrání a záchrana v civilním 12 letectví, L13 – odborné zjišťování příčin leteckých 

nehod a incidentů, L14 – letiště, L14H – letiště pro vrtulníky, L15 – letecká informační 

služba, L16 – ochrana životního prostředí – letecký hluk, emise letadlových motorů,  

L17 – bezpečnost mezinárodního civilního letectví – Ochrana před protiprávními činy,  

L18 – bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem.  [6] 

 

2.3 Právní předpisy bezpečnosti odbavovacího prostoru letiště 
 

Vzhledem ke zvyšujícímu ohrožení z hlediska terorizmu, je vhodné aby se dané 

předpisy novelizovali častěji z důvodu rozvoje vědy a techniky. Právní úprava bude směřovat 

ke snižovaní limitního množství látek, ze kterých lze vyrobit výbušninu přímo v letadle. 

Uvedenou problematiku řeší několik zákonů a vyhlášek, mezi něž patří: [6] 
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Vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č.17/1966 Sb., o leteckém přepravním 

řádu 

Ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb. stanoví povinnosti cestujících v § 8. Např. cestující 

se musí zdržet všeho, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit bezpečnost a plynulost 

dopravy a pořádek v letadle. Dále zde je uvedena povinnost cestujícího, odevzdat dopravci 

ještě před nástupem do letadla do úschovy věci, které mohou ohrožovat bezpečnost leteckého 

provozu a podrobit se detekční kontrole, aby bylo zjištěno, zda tyto předměty nepřepravuje.  

V § 40 tohoto zákona se definuje přeprava věcí ohrožujících bezpečnost leteckého provozu. 

Letecká přeprava věcí ohrožujících bezpečnost leteckého provozu, zejména zbraní, výbušnin, 

střeliva, žíravin, radioaktivních materiálů, předmětů snadno zápalných, je dovolena pouze  

s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených. Jsou zde uvedeny  

i povinnosti dopravce. Konkrétně v § 9 je uvedeno, že dopravce je povinen při přepravě dbát 

na bezpečnost cestujících a letového provozu. [16] 

Další pravidla pro přepravu zavazadel jsou uvedena v § 12 vyhlášky. Zavazadla  

se rozdělují na zapsaná a nezapsaná. Zapsaná zavazadla (§ 14) předá cestující před svým 

odletem na Check-inu. Tam je převezme pracovník letiště, označí jej zavazadlovou přívěskou 

a v mezinárodní přepravě také zavazadlovým lístkem a pošle na pásovém dopravníku  

do třídírny zavazadel. Ve třídírně zavazadel se zapsaná zavazadla podrobují detekční kontrole. 

Nezapsaná zavazadla (§13), nazývána také kabinová nebo příruční, si cestující nechává u sebe 

po celou dobu letu a sám jej opatruje. Dopravce za ně tedy nenese žádnou odpovědnost. 

Cestující má právo na bezplatnou přepravu zavazadel až do váhy stanovené v podrobných 

přepravních podmínkách (tzv. volná zavazadla). Obal, rozměry, obsah a váha jednotlivých 

zavazadel musí vyhovovat ustanovením přepravního řádu a podrobných přepravních 

podmínek. Nutnost detekční kontroly je uvedena v § 16 (přezkoumání zavazadel), podle 

kterého je cestující je povinen na požádání dopravce uvést obsah zavazadla. Dopravce je též 

oprávněn obsah zavazadla přezkoumat za přítomnosti cestujícího; není-li cestující přítomen, 

musí být přezkoumání přítomen aspoň jeden svědek, který není pracovníkem dopravce.  

Zjistí-li se, že v zavazadle jsou předměty, které není dovoleno v zavazadlech přepravovat 

nebo které neodpovídají svojí povahou nebo obalem ustanovením přepravního řádu nebo 

podrobných přepravních podmínek, může být takové zavazadlo před letem nebo během cesty 

vyloučeno z přepravy. [6] 
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Zákon č.439/2006 Sb., o civilním letectví, část osmá – Ochrana civilního letectví před 

protiprávními činy  

V § 85c tohoto zákona se uvádí, že provozovatel letiště je povinen zajistit při 

provádění kontroly, aby předměty zakázané předpisem Evropských společenství a zjištěné 

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

bezpečnostní kontroly pak stanoví prováděcí právní předpis. V § 85d tohoto zákona  

je uvedeno, že detekční kontrolu smí provádět pouze osoba, která má osvědčení o odborné 

způsobilosti. Toto osvědčení vydává na žádost osoby Ministerstvo dopravy České republiky. 

Žádost přiděluje po úspěšném absolvování bezpečnostního školení. Osvědčení je platné 5 let  

od jeho vydání. Technické prostředky používané při bezpečnostní kontrole musí mít 

osvědčení o technické způsobilosti, na což dohlíží provozovatel letiště. [14] 

 

Vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č.410/2006 Sb., o ochraně civilního 

letectví před protiprávními činy  

Tato vyhláška definuje způsoby provádění bezpečnostní kontroly. V § 2 tohoto zákona 

jsou uvedeny způsoby provádění bezpečnostní kontroly na letištích. Ta se provádí zejména 

jako detekční kontrola. Detekční kontrola se skládá z fyzické kontroly osob, fyzická kontroly 

věcí a kontroly technickými prostředky podle přímého použitelného předpisu Evropských 

společenství. Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví vizuální prohlídkou  

a hmatem ruky na oblečeném těle kontrolované osoby. Při provádění fyzické kontroly se 

užívá také ručního detektoru kovů. Fyzická kontrola věcí se provádí vizuálně a hmatem ruky.  

Zahrnuje kontrolu vnitřního prostoru věci, včetně obalu a pomocných konstrukcí a kontrolu 

všech vložených předmětů a jejích částí. Pro fyzickou kontrolu osob a věcí se používají 

ochranné rukavice. Zákon dále stanoví označování zkontrolovaných zapsaných zavazadel, 

které se po provedení bezpečnostní kontroly označí značkou. Značka obsahuje nápis „Security 

checked“, pořadové číslo a místo provedení kontroly. [6] 
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3 CHARAKTERISTIKA NVS 
 

Nástražný výbušný systém je systém, tvořený výbušným předmětem, výbušnou nebo 

zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace. Tento systém 

je schopen za určitých výrobcem předem stanovených podmínek vyvolat výbuch nebo ložisko 

požáru. NVS bývá zpravidla ukryt v obalu, který skrývá pravý účel předmětu. Jeden z nově 

definovaných pojmů. [4] 

V této kapitole budou popsány nejčastější podoby NVS se kterými se můžeme setkat. 

Jejich konstrukce, možnosti iniciace a jejich dopady na okolí. 

 

3.1 Účel, možnosti získání a nejčastější podoby NVS 
 

Velmi široká škála jednotlivých druhů výbušnin vojenských a průmyslových, jakož  

i pomocných prostředků (rozněcovadel), dává široké možnosti výroby různorodých 

výbušných systémů. Výbušné systémy mohou být zhotoveny průmyslově pro vojenskou 

oblast (zátarasy, výbušné nástrahy, miny, munice), vyrobené ilegálně v průmyslových 

výrobnách, až po zhotovení podomácku. Výroba výbušného systému může být tedy  

na profesionální, nebo amatérské úrovni. Většina NVS použitých při páchání trestné činnosti 

bývá vyrobena s větším, nebo menším podílem improvizace. [4] 

 

3.1.1 Účelem NVS  

 

Účelem NVS je způsobení účinku, pro který byl konstruován. Cíle útočníka: 

 

� pohrozit bez vzniku větších škod a ukázat, že můžu a umím pracovat s NVS 

� způsobit materiální škodu 

� zranit 

� zabít 

 

Účely NVS jsou přibližně seřazeny podle nebezpečnosti. Z tohoto rozdělení také 

nepřímo vyplývá nebezpečí pro zasahujícího pyrotechnika. V případě, že útočník chce někoho 

zabít, nebude brát ohled na zasahujícího pyrotechnika. Především, když zde hrozí nebezpečí, 

že NVS bude zneškodněn a podroben kriminalisticko – technické expertíze. 
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Cíle, kterého chce útočník dosáhnout použitím NVS jsou zpravidla motivovány 

potřebou prosazení určitých zájmů a požadavků jednotlivce, skupiny, nebo organizace. [4] 

 

3.1.2 Možnosti získání výbušniny pro NVS 

 

Výbušninu potřebnou pro konstrukci NVS může případný útočník získat: 

 

� nákupem 

Je to legální cesta, při které nakupující osoba musí předložit certifikát nebo osvědčení 

pyrotechnika. Koupit si lze výbušninu jen v určitém množství a za určitým účelem. 

 

� krádeží 

Je to ilegální cesta pro získání výbušniny. Jedná se o krádež z průmyslových skladů, 

vojenských skladů a skladů v dolech. Jde o vloupání a odcizení výbušnin, padělání 

předpisového zabezpečení skladů nebo nedbalostí ze strany některých podnikatelů. Odcizení 

výbušnin a munice v Armádě ČR, ať už se jedná o krádeže, ztráty nebo pokusy o odprodej 

materiálu. 

 

� samovýrobou 

Vyrábět výbušniny podomácku je ilegální, ale i velmi nebezpečné. Těžko se dá odhadnout, 

kolik velmi vážných úrazů, mnohdy končících smrtí, má tato činnost na svědomí. Jedná  

se zvláště o výbušniny na bázi dusičnanů (DAP – směs dusičnanu amonného a nafty, ke své 

iniciaci potřebuje iniciaci pomocí dalších trhavin jako např. TNT, RDX, HMX apod.), 

chlorečnanů (směs chlorečnanu draselného KCLO3 a cukru s příměsí práškového hliníku),  

a peroxidů (jedná se o výbušninu zvanou HMTD). [5] 

 

K použití NVS velmi často svádí útočníka domněnka, že dosáhnou svého cíle a přitom 

výbuch zničí veškeré stopy. Tato domněnka utvrzuje útočníka v  přesvědčení, že nebude 

odhalen. Úkolem policie a jejich expertizních pracovišť je pak především i v těchto případech 

útočníka zjistit.  To se realizuje za pomocí zanechaných a sejmutých stop na místě výbuchu 

NVS, nebo ze zajištěného, nebo umrtveného NVS. To znamená včas odhalit NVS, zabránit 

jeho výbuchu a případně minimalizovat možnost vzniku škody. [4] 
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3.1.3 Nejčastější podoby NVS 

 

Podobu dává NVS jeho obal, který má většinou podobu běžně užívané věci 

vyskytující se v prostředí, kde má být NVS uložen. Ke zhotovení takového obalu se používá 

nejrůznější materiál. Ve většině případů to jsou: 

 

� roury a trubky (pomocí střelných prachů a jednoduchých roznětek se mohou stát 

smrtícími zbraněmi jak explozí, tak střepinami) 

� kufříky 

� plastické krabičky na mýdlo 

� krabičky od cigaret nebo doutníků 

� skleněné lahve 

� plechovky od konzerv 

� elektrické přístroje (žehličky, opékače topinek, radiopřijímače) 

� koše na ovoce 

� kontejnery s magnety ke snadnému uchycení 

� balíčky, dárkové balíčky 

� odpadkové koše (velmi často jako další obal NVS)   [5] 

 

V poslední době byly v ČR několikrát použity NVS umístěné v igelitové tašce. 

Igelitová taška nevzbudí žádnou pozornost, protože je běžně masivně používána. Uvnitř tašky 

bývá uložen kompletní NVS včetně iniciačního systému. Dále se můžeme setkat s NVS, které 

předpokládají sebeobětování útočníka. Bávají umístěny přímo na těle útočníka nebo  

je útočník dopraví na místo a sám je odpálí. V příloze č. 1 jsou uvedeny některé podomácky 

vyrobené NVS. [6] 

3.2 Konstrukce NVS 
 

V praxi se můžeme setkat s různými druhy NVS, vyznačující se nejjednodušší 

konstrukcí, až po složité vykonstruované komplexy. V současné době můžeme předpokládat, 

že se jejich sortiment i kvalita bude zdokonalovat, a to bez rozdílu, zda se budou pro páchání 

trestných činností využívat systémy vyráběné pro vojenské účely, nebo se budou systémy 

vyrábět amatérsky z průmyslových, vojenských, nebo podomácku vyrobených prvků.  
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NVS se skládá z obalu, iniciátoru a výbušné látky jak je zobrazeno na obrázku č. 1. 

  

 
Obrázek č. 1 NVS 

 

Nyní budou popsány jednotlivé částí NVS, jejich funkce a účel. 

3.2.1 Obal 

 

Drží jednotlivé části nástražného výbušného systému pohromadě a většinou maskuje – 

zakrývá jeho typické, hlavně vizuální znaky. Nástražný výbušný systém pak může získat 

vzhled běžných balíků, zavazadel, nebo předmětů, které se ve vytipovaném prostředí běžně 

vyskytují. V případě, že obal je vyroben z materiálu, který působením výbuchu vytváří 

střepiny – fragmenty, může obal podstatným způsobem zvýšit množství fragmentů 

vznikajících při výbuchu nástražného výbušného systému. Tím se zvětší účinek i ohrožený 

prostor, např. tzv. „trubková bomba“, kdy obal tvoří ocelová trubka libovolného průřezu. [5] 

 

3.2.2 Iniciační systém včetně iniciátoru, způsoby odpálení NVS 

 

Hlavní funkcí iniciačního systému je uvést iniciátor a následně i nástražný výbušný 

systém do činnosti. To znamená způsobit výbuch, nebo zahoření nástražného výbušného 

systému ve stanovený okamžik, nebo při nedovolené manipulaci. Iniciátor slouží k vytvoření 

prvotní detonační vlny, nebo plamene a je nedílnou součástí iniciačního systému.  
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V nástražných výbušných systémech jsou používány jak průmyslově vyráběné iniciátory 

(rozbušky, palníky, iniciátory imitačních prostředků), tak i iniciátory improvizované. [5] 

 

� Rozbuška 

Rozbuška je základní rozněcovadlo určené k vyvolání detonace trhavin (náloží, náplní)  

a bleskovic. Průmyslové rozbušky jsou zážehové rozbušky iniciované zápalnicí nebo 

palníkem. Elektrické rozbušky jsou zkompletovány s elektrickou pilulí v nedělitelný celek. 

Dodávají se v řadách s odstupňovaným zpožděním. Nultý stupeň se nazývá elektrická 

mžiková rozbuška a detonuje téměř okamžitě po zavedení elektrického proudu. Pokud 

k detonaci dojde se zpožděním, nazývají se tyto rozbušky časované a dále se dělí v závislosti 

na intervalu zpoždění mezi jednotlivými stupni na milisekundové (max. 0,1s) a dlouhodobé 

(více než 0,4s). Elektrickou rozbušku můžeme vidět na obrázku č. 2. [5] 

 

 
Obrázek č. 2 Složení elektrické rozbušky 

 

Popis elektrické rozbušky: 

Do kovové dutinky je zalisována výbušná slož, která vyplňuje asi 60% délky dutinky. 

Na konci je sekundární slož z brizantní výbušniny, nad ní je zalisována primární slož  

z třaskaviny. Třaskavina je kryta pojistkou, v jejímž středu je otvor pro zážeh. Na opačném 

konci je elektrická pilule utěsněná pomocí kaučuku. Elektrickou piluli tvoří 2 vodiče spojené 

odporovým drátem (můstkem) natřeným zápalnou směsí. Složení zápalných směsí  

je různorodé, podle citlivosti odporového drátu, účelu použití rozbušky a zemi, kde  

se rozbuška vyrobila. Nejčastějšími složkami jsou tricinát olovnatý, chlorečnan draselný, 
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černý prach. Odpor el. pilule se musí pohybovat kolem 1-3 ohmů, průchod el. proudu 800 mA 

během 25 milisekund způsobí spolehlivý roznět (pro mžikové rozbušky). [19] 

 

� Elektrický palník 

Toto rozněcovadlo je charakteristické převodem elektrické energie v tepelnou. Používá  

se k zážehu primárních složí rozbušek, pyrotechnických retardačních vložek, černého prachu 

atd. Podstatou můstkových elektrických rozněcovačů jsou dvě kovové lamely vzájemně  

od sebe izolované a spojené tenkým žhavícím drátem. Na drátku je nasazena roznětná slož. 

Spárové elektrické rozněcovače nemají žhavící drátek, proudovodičem je samotná roznětná 

slož. Ke zvýšení její vodivosti se k ní přidává malé množství vodivých komponentů (saze, 

grafit). Přídavkem kovových prášků klesá odpor pilule. Časový palník se vyznačuje tím,  

že kovová dutinka pilule je spojena se zápalnicí, na kterou se běžným způsobem upevňuje 

zážehová rozbuška. Délka zápalnice určuje časování. Aby po aktivaci pilule nedocházelo 

k vystřelení zápalnice, je dutinka opatřena dekompresním otvorem, uzavřeným 

vodovzdorným lakem. Zážeh zápalnice je zajištěn zážehovou složí, do níž je zápalnice 

máčena. [5] 

 

Popis elektrického mžikového palníku: 

Elektrický mžikový palník je sestaven z kovové objímky, těsnění a el. pilule se dvěmi 

ocelovými pocínovanými vodiči potaženými izolací, jak je vidět na obrázku č. 3. 

 

 
Obrázek č. 3 Elektrický mžikový palník [20] 
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Elektrické mžitkové palníky je povoleno používat k roznětu rozbušek, k zážehu 

zápalnic, černého prachu, pyrotechnických složí apod. Smí se používat v nevýbušném 

prostředí a jen v suchém nebo vlhkém prostředí v rozsahu teplot od -20°C do +40°C. [20] 

3.2.3 Výbušnina 

 

Výbušná látka svými účinky působí na okolní prostředí s cílem způsobit ztrátu  

na životech, zdraví lidí a majetku letiště. Výbušnina bývá většinou umístěna v jedné náloži  

v bezprostřední blízkosti iniciačního systému. Tato sestava má pro pachatele poměrně velkou 

výhodu, protože je předpoklad, že výbuchem bude zničena převážná většina stop, které  

by mohly být využity při pátrání po pachateli. V nástražném výbušném systému je výbušnina 

koncovým stupněm.  

Výbušnou látkou může být: 

 

� trhavina – standardní vojenská, průmyslová nebo podomácky vyráběná 

� třaskavina – standardní, nebo podomácky vyrobená  

� pyrotechnická slož – standardní, např. vojenská, veřejně prodávaná jako zábavní 

pyrotechnika pro ohňostroje nebo vyrobena podomácky 

� výbušné plyny – propan butan, acetylén, apod. 

� střelivina – bezdýmný prach (pro střelivo), černý prach (pro historické zbraně, jako 

nálože pro trhání v lomech, výmetné nálože pyrotechnických složí) 

 

Výbušnina je chemická látka nebo směs, která je schopna na základě určitých vnějších 

podnětů (impulsů) chemického výbuchu. Dělí se na tyto základní skupiny: 

 

� trhavina 

� třaskavina 

� střelivina 

� pyrotechnická slož. 

 

Trhavina je výbušnina, jejíž hlavním typem výbušné přeměny je detonace, které se dosáhlo 

silným podnětem, např. detonací jiné výbušniny (iniciací rozbuškou). Detonací trhavin  

je určen jejich tříštivý účinek na okolní prostředí, a proto se používají k trhání pevných 

materiálů. Používají se obvykle při trhacích pracích v dolech, lomech, ražbě tunelů, 
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demolicích apod. Mezi nejpoužívanější trhaviny patří sentex, RDX, PETN, TNT a řada 

průmyslových trhavin z nich složených. 

Třaskavina je výbušnina schopná rychlého přechodu od výbuchového hoření k detonaci. 

Jsou zpravidla používané k vyvolání detonace jiné výbušniny. Nejběžnějšími typy třaskavin 

jsou různé azidy těžkých kovů jako olovo, stříbro nebo rtuť, případně jiné látky, velmi 

rozšířený je například fulminát rtuťnatý (třaskavá rtuť). 

Pyrotechnická slož je mechanická směs hořlavin a okysličovadel, popřípadě s přídavkem 

dalších látek k docílení požadovaného technického účinku. Užívají se v pyrotechnických 

prostředcích pro dosažení určitých efektů. Jsou to např. osvětlovací slože, zábleskové slože, 

signální slože, zápalné slože atp. 

Střelivina je výbušnina, jejíž hlavním typem výbušné přeměny je explozivní hoření. 

Používají se k udělení pohybu střely v hlavních střelných zbraní nebo k udělení pohybu raket. 

Příkladem je střelný prach nebo nitrocelulóza. [5] 

 

3.3 Klasifikace NVS 
[4] 

Klasifikace nám umožňuje řadit NVS do určitých skupin se shodnými vlastnostmi  

a zvláštnostmi. Dále pak posuzovat stupeň společenské nebezpečnosti pachatele podle toho, 

jaký druh výbušného systému použil. Pomáhá nám určit rozsah předpokládaných následků, 

objekty, proti kterým útok směřoval. Kromě toho umožňuje provést opatření na místě nálezu, 

nebo předpokládaného výskytu výbušného systému. Nyní budou NVS rozděleny podle níže 

uvedených kritérií: 

 

� Podle způsobu iniciace výbušného systému 

� Podle cílů sledovaných pachatelem 

� Podle možnosti rozpoznatelnosti 

� Podle způsobu umístění 

� Podle subjektu iniciování systému 

� Podle výbušinářského charakteru – druhu použitých výbušnin 
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3.3.1 Podle způsobu iniciace výbušného systému 

 

Základní rozdělení iniciačních systémů je na: 

a) časové     

b) citlivé na vnější podněty 

c) dálkově ovládané 

d) kombinované 

 

Ad a) Iniciační systém časový   

Časové iniciační systémy jsou rozděleny podle principu, kterého využívají k vytvoření 

časové prodlevy od okamžiku odjištění NVS, až k jeho výbuchu.  

Dělíme je na: 

 

� Fyzikální 

� Biologické 

� Chemické 

 

Fyzikální časové iniciační systémy – jsou ty, které využívají časově závislou změnu 

fyzikálních vlastností látek (změnu rozměru, tvaru, elektrického odporu, elektrické vodivosti 

atd.). Ty se dělí na: 

 

� Mechanické časové systémy, ty dále rozdělujeme podle toho, jakého principu 

využívají na: 

- Iniciační systém hodinový – většinou používá průmyslově vyráběné mechanické 

hodinové strojky. Je často kombinován s elektrickým iniciátorem, kdy jako spínač 

slouží upravené ručičky, nebo v případě, že je použit budík, může být jako spínač 

použit upravený mechanismus zvonění. 

- Iniciační systém využívající mechanické vlastnosti materiálu, či předmětu – většinou 

je kombinován s iniciátorem citlivým na mechanické podněty. Po předpokládané 

deformaci jistícího prvku dojde k uvolnění pružiny, která sama nárazem úderníku 

přivede iniciátor k činnosti, ale může být i použita k sepnutí elektrického obvodu. 

� Elektronické časovací iniciační systémy - Iniciační systém využívající elektronický 

časovací obvod, musí mít zdroj elektrické energie, většinou baterie a je kombinován 
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s elektrickým iniciátorem, který může mít vlastní zdroj elektrické energie (např. 

spínací okruhy v technologických zařízeních) 

� Ostatní časové iniciační systémy, do této skupiny můžeme zařadit systémy využívající 

například: 

- rozpouštění pevné látky (např. vložení elektricky nevodivého rozpustného materiálu 

mezi kontakty elektrického spínače, nebo změnu odporu různě nasyceného roztoku 

destilovaná voda – kuchyňská sůl) 

- bobtnání pevné látky (např. bobtnající látka je spojena s kapalinou knotem a při 

zvětšení objemu pevné látky dojde k sepnutí elektrického obvodu, nebo k uvolnění 

pružiny).   

 

Biologické časové iniciační systémy – využívají např. změnu objemu, nebo tvaru při růstu 

rostlin, nebo při klíčení semen a při dosažení předpokládané změny dojde k sepnutí 

elektrického obvodu, nebo k uvolnění pružiny. 

 

Chemické časové iniciační systémy – využívají např. časově závislou změnu fyzikálních 

vlastností látek způsobenou chemickou reakcí těchto látek (např. vznik tepla při chemické 

reakci, naleptání, zkorodování). Dále sem patří iniciační systém používající k oddálení 

iniciace prohoření (zpožďovače, zápalnice). Bývá často kombinován s iniciátorem citlivým  

na teplo, nebo plamen (např. zážehová rozbuška). 

 

Ad b) Iniciační systém citlivý na vnější podněty 

Iniciační systém citlivý na vnější podněty přivede nástražný výbušný systém  

k výbuchu v závislosti na předem určenou změnu vnějších podmínek (např. polohy, zatížení, 

klimatické podmínky, RTG záření, pohyb osob a předmětů, prohoření atd.).  

Systémy rozdělujeme podle toho, na co reagují:  

 

� Iniciační systémy reagující na manipulaci 

 

Tyto iniciační systémy jsou jedny z nejnebezpečnějších, protože většinou neumožňují 

jednoduché rozebrání a mohou reagovat na změnu pohybu (zrychlení, zpoždění), dosažení 

určité rychlosti pohybu, vniknutí světla, snížení vnitřního přetlaku podtlaku přerušení 

elektrického vodiče, elektrické propojení dvojitého obalu, zatížení, nebo odlehčení změnu 

polohy. 
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� Iniciační systémy reagující na změnu vnějšího prostředí 

 

Většinou jsou tyto iniciační systémy konstruovány pomocí elektronických obvodů.  

Do této skupiny řadíme systémy reagující například na změnu barometrického tlaku, světla, 

zvuku, RTG záření, vytažení z vody, vyschnutí (namočení), změnu teploty, akustiky, 

seismiky. 

 

� Iniciační systémy reagující na pohyb 

 

Účelem těchto iniciačních systémů je vyvolat iniciační impuls při pohybu osob 

v prostoru ohroženém výbuchem. Rozdělujeme je na mechanické nástrahy (rozdělujeme podle 

toho, zda používají nástražný drát nebo nášlap - zatížen – odlehčení). 

Elektronická prostorová čidla – reagují na pohyb ve střeženém prostou (rozdělujeme je podle 

toho, jakého principu využívají na ultrazvukové, kapacitní , pasivní infračervené, 

mikrovlnné). 

Elektronické závory reagují na přerušení paprsku vytvořeného vysílačem  

a přijímačem. V některých případech může být vysílač i přijímač v jednom celku a k odrazu je 

použita odrazová ploška. (Většinou se vyskytují elektronické závory infračervená, optická)       

 

Ad c) Dálkově ovládaný iniciační systém  

Dálkově ovládané iniciační systémy umožňují útočníkovi zvolit okamžik iniciace tak, 

aby spolehlivě dosáhl předpokládaného účinku na základě vlastního vyhodnocení situace. 

Z pohledu pyrotechnika jsou nebezpečné vzhledem k tomu, že útočník pokud hrozí odhalení 

NS, jej odpálí bez ohledu na přítomnost nezúčastněných osob. Podle způsobu ovládaní  

je můžeme rozdělit na systémy ovládané: 

  

� bezdrátově elektronicky (radiem, zvukem, světlem) 

 

� po elektrickém vedení 

     

Ad d) Iniciační systém kombinovaný  

Iniciační  systém  kombinovaný časový s vazbou na vnější podněty uvede k činnosti 

iniciátor nástražného výbušného systému v požadovaný čas, nebo ve vazbě na  změnu 

vnějších podmínek.  



  18 

Dálkově ovládaný iniciační systém bývá zpravidla zajištěn i proti manipulaci, 

případně je doplněn časovanou samodestrukcí. 

 

3.3.2 Podle cílů sledovaných pachatelem 

 

Je dělíme na: 

 

� Taktické - jsou všechny použité výbušné systémy proti konkrétním osobám, nebo                         

objektům.  

Směřují k poškození zdraví osob, smrti osob, poškození zařízení nebo objektu, 

případně úplné likvidaci zařízení, nebo objektu. Výbušné systémy použité proti osobám  

se vyznačují tím, že osoba, proti které útok směřuje, má buď sama uvést výbušný systém  

do činnosti, nebo je výbušný systém uveden do činnosti jiným způsobem (např. dálkově 

ovládaný iniciační systém). Předpokládá se výskyt různých výbušných nástrah, původně 

vyráběných pro vojenskou oblast. Na poškozování a ničení objektů se používají výbušné 

systémy zpravidla větší účinnosti. 

 

� Strategické - do této skupiny zařazujeme výbušné systémy, které nejsou cíleně              

použity na konkrétní objekt.                                                              

Nejčastěji jsou takovéto systémy používány teroristy. Poškozování zdraví, usmrcování 

lidí, poškozování zařízení, ničení zařízení a objektů je potom jenom prostředek pro 

prosazování např. politických cílů, upoutání světové veřejnosti na jejich činnost, utvrzení 

vážnosti jejich úmyslů, útok a výpady proti vládě v určitém státě. 

 

3.3.3 Podle možnosti rozpoznatelnosti 

 

Toto dělení má největší význam z hlediska provádění  prohlídky místa uložení NVS, 

odstraňování NVS z místa nálezu, likvidace NVS pyrotechnikem. Dělíme je na: 

 

� Známé – jsou takové, které mají popisné znaky, jsou čitelné, systém činnosti  

je neměnný a typizace je dodržena (např. vojenské miny a nástrahy 
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� Neznámé – výbušné systémy, kde nevíme, jaký systém roznětu je použitý. Většinou 

jde o domáckou výrobu, nebo o zásah do legálně (průmyslově) vyrobených 

prostředků. 

� Maskované (kamufláže) – výbušné systémy, které jsou utajeny způsobem uložení, 

obalovou technikou, vnějším tvarem a dalším konstrukčním uspořádáním jednotlivých 

částí. 

Svým utajením sledují cíl, aby nebyly zjištěny ani v průběhu přepravy a ani na místě 

uložení, kde má dojít k výbuchu. Toto maskování může mít různé podoby (např. osobní 

předměty, hračky, starožitnosti, spotřební elektronika).  

 

3.3.4 Podle způsobu umístění 

 

NVS dělíme na: 

 

� Volně přiložené 

� Volně uložené 

� Vnitřní – zapuštěné, uzavřené, vmontované do systému (např. elektro, výpočetní 

technika, motorová vozidla apod.), které mají podobu části tohoto systému, a proto 

jsou těžce objevitelné. 

 

3.3.5 Podle subjektu iniciování systému 

 

Subjektem mohou být jednak pachatelé, ale také osoby proti kterým útok směřuje. 

Podle toho je dělíme na: 

 

� Výbušné systémy iniciované na signál, nebo povel pachatele 

Takto iniciované výbušné systémy dále dělíme podle hlediska, zda se:  

- iniciace vykonává pod přímým dozorem pachatele (např. prostřednictvím rádiového 

signálu, elektrických vodičů, výstřelem, iniciací rozbušek různým způsobem) 

- iniciace se vykonává bez dozoru pachatele (např. pomocí zpožďovačů, které mohou 

být různého charakteru, například hodinové mechanismy běžné výroby, chemické 

zpožďovače jejichž funkce jsou založeny na účincích chemické reakce např.  

na rozleptání součástky ). 
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� Výbušné systémy iniciované cílovým subjektem 

Do této skupiny zařazujeme výbušné systémy, které mají osoby, proti kterým útoky 

směřují, samy uvést do činností. Toto iniciování výbušného systému může být například 

spuštěno různým způsobem, jako je zakopnutí, našlápnutí, otevření, zdvižení předmětu a tím 

uvolněním tlaku, zapnutím vypínače apod. 

Z vojenského hlediska se takovým systémům říká „nástraha„, kterou se rozumí 

například jakákoliv munice, nebo nálož trhaviny upravená na nástražnou rozněcovačem, nebo 

improvizovaným způsobem a vybuchující při pokusu odstranit ji z místa. Rozněcovače jsou 

pro tyto účely vyráběny nekovové, nebo kovové s různým způsobem iniciace. Podle 

konstrukce nástrahy mohou být např. tlakové, tahové s nástrahovým drátem, odlehčené, 

elektrické, elektro-chemické, seismické, akustické, fotoelektrické. 

 

3.3.6 Podle výbušinářského charakteru – druhu použitých výbušnin  

 

Žádný výbušný systém nemůže být schopen výbuchu bez existence výbušniny. Bez 

výbušniny není schopen vykonat účinky na okolních objektech. Druh použité výbušniny  

má velký význam především pro policejní praxi. Může ovlivnit činnost na místě oznámení 

uložení výbušného systému, způsob jeho deadjustace, ničení, ale i pátrání po pachateli, jeho 

odhalení a usvědčení. Reprezentanti výbušných látek použitelných při konstrukci NVS  

a jejich vlastnosti ve vztahu k jejich citlivosti na vnější podněty jsou uvedeny v příloze č. 2.  
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3.4 Účinky NVS 
 

Při odpálení NVS vždy vzniká jako prvotní účinek výbuch. Výbuch je náhlá oxidace 

nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto 

veličin současně. [3] 

Společným znakem všech výbušných dějů je velmi rychlé uvolnění energie. Podle 

způsobu vzniku energie rozlišujeme : 

 

� Mechanický výbuch- je důsledkem uvolnění přetlaku, nebo podtlaku. 

� Elektrický výbuch- rychlá přeměna el. energie na mechanickou a tepelnou. 

� Jaderný výbuch- je příčinou neřízené nukleární reakce. 

� Chemický výbuch- náhlé uvolnění energie za současného vzniku velkého množství 

plynů a tepla.  

 

Je nutné zdůraznit, že charakteristické účinky výbuchu jsou dány především extrémně 

velkou rychlostí se kterou se uvolňuje energie a nikoliv jeho množstvím. U výbušnin není 

množství energie nijak veliké, spíše naopak, je relativně malé. Všechna energie se však uvolní 

během tisícin sekundy. Z předchozího plyne, že není tak důležitá energie uvolněná explozí, 

ale spíše rychlost rozkladu výbušniny. Tato rychlost se označuje jako detonační a platí, že čím 

má trhavina vyšší detonační rychlost, tím je účinnější. Vedle detonace se také vyskytuje tzv. 

explosivní hoření, které může přecházet v detonaci. Příkladem je černý prach. Na volném 

prostoru rychle shoří, ale uzavřený v pevném obalu rychle vzrůstá tlak plynů a hoření nakonec 

přejde ve výbuch. V praxi se detonací označuje výbuch, který se šíří rychlostí minimálně 

1km/s. Při detonaci vzniká detonační vlna, která se vyznačuje vysokým tlakovým skokem  

a šíří se výbušninou rychlostí několika kilometrů za sekundu. [5] 

Zabýval jsem se účinky NVS na lidský organismus a předměty, které se odvíjí od jeho 

konstrukce. Rozdělujeme je na prvotní a druhotné účinky. 
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3.3.1 Prvotní účinky NVS 

 

Vznikají jako přímé působení výbuchu (tlaková vlna, rázová vlna a teplo) na předměty 

a osoby. Na lidský organismus i na předměty působí tlaková i rázová vlna přibližně stejně. 

V případě, kdy nástražný výbušný systém obsahoval velké množství výbušné látky (několik 

desítek kg), je nutno brát v úvahu ještě seismickou vlnu (otřes půdy), která může poškodit 

budovy. Tlaková vlna výbuchu má dvě fáze, které vyvolávají dva různé typy tlaků  

na překážky v jejich cestě, jsou to pozitivní (rozpínavá) tlaková fáze a negativní (sací) tlaková 

fáze. Celá tlaková vlna vlastně způsobuje dvojí tlakový účinek na všechny předměty stojící  

ji v cestě. Negativní tlaková fáze nemá tak značnou energii ani rychlost jako pozitivní fáze, 

ale trvá asi 3x déle. Tento poměr je znázorněn na obrázek č. 4 s průběhem tlakové vlny. [8] 

 

 
                                             Obrázek č. 4 Průběh tlakové vlny [8] 
 

3.3.2 Druhotné účinky NVS 

 

Na předměty, nebo osoby vznikají následně po prvotních účincích vlastního výbuchu. 

Druhotné účinky nástražného výbušného systému mohou být například: 

 

I. střepinový účinek – fragmentace – vzniká působením tlakové vlny výbuchu na obal 

nástražného výbušného systému a na předměty v okolí výbuchu. Dochází k roztržení obalu  

a dalších předmětů na drobné díly – střepiny – fragmenty, které jsou tlakovou vlnou 

urychleny a při nárazu na lidský organismus jsou schopny zranit případně i zabít. 
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II. pád uvolněných předmětů – vzniká působením tlakové, případně seismické vlny 

výbuchu nástražného výbušného předmětu na předměty v okolí výbuchu. Vzhledem k tomu, 

že tlaková vlna se šíří všemi směry, je schopna předměty nedostatečně upevněné, nacházející 

se ve výšce shodit. Tyto předměty potom volným pádem získají značnou energii a při dopadu 

na člověka mohou zranit případně i zabít. Zvláště nebezpečné jsou předměty ve tvaru desky 

např. skleněné tabule z obkladu fasád, které místo, aby padaly svisle dolů, mohou plachtit   

a místo dopadu potom není pod místem původního upevnění předmětu (ostré zbytky 

výkladních skříní padajících z výšky apod.). 

III. poškození vedení, nebo zásobníků elektrického proudu vody, páry, plynu, topného 

oleje, nafty, benzínu, barev, ředidel atd. – vzniká působením tepla tlakové a seismické vlny 

výbuchu na tato vedení a zásobníky. Tyto objekty mohou být poškozeny nejen, když jsou 

umístěny poblíž místa výbuchu, ale mohou byt poškozeny a to i v případě, že jsou umístěny 

pod zemí, kdy na ně působí zejména seismická vlna. Proto v případě většího výbuchu musí 

být provedena kontrola všech vedení a zásobníků uložených pod zemí, aby následně 

nevznikly rozsáhlé škody, např. ekologické. 

IV. požár – vzniká působením tepla uvolněného při výbuchu na lehce zápalné látky. 

V případě vzniku požáru jsou škody na majetku podstatně vyšší, než v případě, kdy dojde 

jenom k výbuchu.  

V. panika – vzniká působením výbuchu na psychiku člověka. Člověk pod vlivem paniky není 

schopen rozumného myšlení a veškerou jeho činnost ovládá pud sebezáchovy. V takovém 

případě jedná bez ohledu na ostatní. Při panice může dojít ke zranění, případně usmrcení osob 

např. ušlapáním. [8] 
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4 LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA MOŠNOV 
 

Letiště je stavba určená pro vzlety, přistání a pozemní pohyby letadel, které mohou 

přepravovat vzdušnou cestou jak pasažéry (osobní lety), tak dopravu hmotného majetku 

(cargo lety). [17] 

 

4.1 Letiště 
 

Jedná se o stavby, jejichž pořizovací i provozní náklady jsou mnohamilionové. 

Případná protiprávní jednání, omezení, či úplné zastavení provozu by přivodily škody 

značných rozměrů. Nejdůležitější úkolem management je zajistil kvalitní a spolehlivou 

fyzickou i technickou ochranu letiště. Z hlediska rizikovosti chráněného objektu patří letiště 

rozhodně do oblasti vysokého rizika. Kromě ekonomických škod, které by vznikly omezením 

provozu letiště se stávají často terči teroristických útoků. Především v letních měsících 

dochází k shromáždění velkého množství lidí, a proto možný teroristický útok by rozhodně 

způsobil škody fatální. [14] 

 

4.2 Obecná charakteristika letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov 
 

Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov, nacházející  

se v Moravskoslezském kraji asi 15 km jihovýchodně od centra Ostravy. Je organizací 

zajišťující v rámci České republiky vnitrostátní i mezinárodní leteckou přepravu cestujících  

a nákladu na pravidelných i charterových letech. Na letišti jsou také organizovány pravidelné 

akce pro širokou veřejnou jako například Dny NATO a letecké přehlídky. 

Historie je datována již do prvního desetiletí 20. století, kdy započaly první letecké 

pokusy na místě dnešního pozemku letiště Leoše Janáčka. V období 2. světové války zde bylo 

vybudováno polní letiště, avšak po skončení války bylo zrušeno a pozemky sloužily 

zemědělské výrobě. V roce 1956 byla zahájena jeho výstavba do dnešní podoby. Úkolem 

objektu zprvu bylo sloužit civilním a především vojenským účelům. V roce 1993 došlo  

k ukončení vojenského využití letiště a v roce 2004 bylo předáno do vlastnictví 

Moravskoslezského kraje. Od tohoto okamžiku se letiště velice rychle rozvíjí a zvyšuje svůj 

význam jak v rámci České republiky, tak též na mezinárodním poli. Za uplynulý rok se počet 

odbavených letadel v období od května do října pohyboval kolem 990 letadel, letos se  
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ve stejném časovém období odbaví 870 letadel.  Letiště je vybaveno jednou přistávací dráhou 

se špičkovými parametry. Dráha má délku 3500 m, šířku 63 m a mohou na ní přistávat téměř 

všechna letadla světa. 

Byla také vybudována nová moderní odletová hala, splňující veškeré parametry pro 

komfortní cestování občanů. Rozvoj letiště probíhá také v oblasti zvyšování opravárenských 

kapacit, kde nalezne práci mnoho obyvatel kraje. Během následujících let bude vybudováno 

přímé vlakové spojení s městem Ostrava a nový předletištní prostor. Letiště Leoše Janáčka má 

předpoklad stát se významnou vstupní branou otevírající Moravskoslezský kraj návštěvníkům 

z celého světa. [17] 

4.3 Popis odletové haly 
 

Odletová hala je spojovacím článkem mezi přistávací a vzletovou dráhou (RWY)  

a stranou k veřejnému prostoru. Hlavním úkolem je zabezpečení leteckých funkcí 

souvisejících především se zaopatřením odbavovacího procesu.  

Samotná odbavovací hala je složena z ocelové konstrukce vyplněné skleněnými 

tabulemi o tloušťce 12 mm. Její rozměry jsou 62 x 63,5 m. Uvnitř se mimo jiné nachází 

přepážky cestovních kanceláří a přepážky leteckých dopravců. Na jejím okraji se nachází 

samostatný obchod s občerstvením, stánek s novinami a WC. Dominantou odletové haly  

je část, kde se provádí bezpečnostní kontrola kabinových zavazadel. Zde jsou vedle sebe 

umístěny 4 bezpečnostní rentgeny a 4 průchozí detektory kovu. Podrobný náhled můžeme 

vidět v příloze č.3. Odletová hala je zobrazena na obrázcích č. 5 a 6. 

 

   
                        Obrázek č. 5 Odletová hala                                         Obrázek č. 6 Pohled na skleněné tabule 
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4.4 Ohrožení letiště 
 

Stejně jako všechna mezinárodní letiště tak i letiště Leoše Janáčka je důležitým 

prvkem kritické infrastruktury země. Ohrožení letiště je hned z několika druhů protiprávních 

činů. Jako je např. terorizmus, extremismus, kriminální činnost, ohrožení NVS atd. 

 

4.4.1 Terorizmus 

 

Terorismus je charakterizován jako souhrn nehumánních metod hrubého zastrašování 

odpůrců hrozbou síly a užitím násilí. Cílem teroristů je upozornit na sebe tak, aby bylo 

otřeseno veřejné mínění. Hovoří se o něm také jako o cílevědomém použití organizovaného 

násilí proti nezúčastněným osobám za účelem dosažení politických, kriminálních nebo jiných 

cílů. Tyto cíle představují ve svých důsledcích ohrožení velkých skupin nebo celé společnosti 

a negativně se promítají do politických vztahů státu. Psychologický efekt, vyplývající z pocitu 

ohrožení, může ve společnosti vyvolat změnu postojů a vést ke vzniku krizí na lokálních, 

státních i mezistátních úrovních. Terorismus obsahuje kriminální zločiny, jež jsou symbolické 

a představují cestu k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen. Pachatelé  

se řídí filozofií „zabij jednoho a vystrašíš deset tisíc ostatních“. S množstvím obětí ztrácí 

teroristé podporu sympatizantů a snaží se svými útoky otřást veřejností, v čemž jim pomáhají 

média. [7] 

 

4.4.2 Extremismus 

 

Pod pojmem extremismus jsou zahrnovány aktivity se zpravidla ideologickou 

motivací, které vybočují ze zákonných a ústavních norem, vyznačující se prvky intolerance  

a útočící proti demokratickým principem a společenskému uspořádání. Extremismus  

je vžitým pojmem pro krajně vyhrocené, demokratickému systému nepřátelské postoje, 

přecházející v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně 

na stávající demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický 

systém systémem antagonistickým (totalitním, autoritářským, diktaturou, anarchií atd.). [7] 
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4.4.3 Kriminální činnost 

 

Rizikem pro provozovatele letiště, návštěvníky a zaměstnance je ztráta hmotných 

statků krádeží nebo jejich poškození. Rizikem je přítomnost velkého množství finančních 

prostředků jako jsou např. pokladní hotovost, bankomaty, terminály pro platby kreditními 

kartami, falešné peníze a padělané platební karty. Pohrožení útokem NVS může útočník 

požadovat zmíněné statky. [7] 

 

4.4.4 Ohrožení odletové haly použitím NVS 

 

Z hlediska lidskosti se použití destrukčních prostředků zařazuje mezi nejzáludnější 

způsoby útoku. Použití výbušných prostředků je nejčastějším a nejrozšířenějším způsobem 

destruktivního útoku pro vysokou ničivou účinnost při explozi a zničením stop zanechaných 

pachatelem. U teroristických útoků jsou užity klasické vojenské a průmyslové výbušniny, 

které byly odcizeny, ale lze se setkat i s výbušninami vyrobenými doma. Nejčastějším 

způsobem útoku na terminál letiště je destrukční pumový útok NVS. V případě, kdy nástražný 

výbušný systém obsahoval velké množství výbušné látky, se bere v úvahu také seizmická 

vlna, která poškozuje statiku budov. Následují druhotné účinky jako střepinový účinek  

po destrukci obalu a dalších částí na drobné díly (střepiny, fragmenty), které jsou tlakovou 

vlnou zrychleny a při nárazu na lidský organismus jsou schopny osoby zranit a usmrtit. Dále 

pád uvolněných předmětů, nebezpečné jsou desky, např. skleněné tabule z obkladu fasád, 

jejichž místo dopadu není obvykle přímo pod místem původního upevnění. Může dojít  

k poškození produktovodu nebo zásobníků (elektrický proud, voda, pára, plyn, topný olej, 

nafta, ředidla atd.) nejen poblíž místa výbuchu, ale i pod zemí, čímž vznikají následné 

ekologické škody. Vzniká také požár lehce zápalných látek a panika ovládnutá pudem 

sebezáchovy může díky kumulaci osob způsobit usmrcení ušlapáním. [6] 
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5 POUŽÍVANÉ RENTGENY NA KONTROLU KABINOVÝCH 
ZAVAZADEL 
 

Rentgeny plní jeden ze zásadních způsobů bezpečnostního prověřování předmětů. 

Spolu s využíváním ostatní techniky a metod detekce umožňuje zjištění a vyhodnocení 

obsahu kontrolovaných předmětů, což snižuje riziko při zneškodňování NVS. Jejich 

principem je využití schopnosti pronikání rentgenových paprsků i přes neprůhledné materiály, 

a proto jsou používány ke kontrole zavazadel bez jejich otevření. 

 

5.1 Druh používaných rentgenů na letišti 
 

Pro kontrolu kabinových zavazadel a předmětů odložených kontrolovanou osobou  

se na letišti Leoše Janáčka Ostrava Mošnov používají čtyři vedle sebe umístěné rentgeny typu 

HI SCAN 6040i. Na žádost vedoucího bezpečnosti zde neuvádím fotografie bezpečnostní 

kontroly, ale pouze fotografie bezpečnostního rentgenu, který slouží pro školení zaměstnanců. 

Jedná se o autentický rentgen, který se používá pro kontrolu kabinových zavazadel v odletové 

hale. Dříve byly pro bezpečnostní kontrolu kabinových zavazadel používány dva 

bezpečnostní rentgeny. Od roku 2006 spolu s výstavbou nové odletové haly přibyly další dva 

bezpečnostní rentgeny, nyní se tedy v odletové hale nachází čtyři bezpečnostní rentgeny.  
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Schéma jejich umístění a vybavení odletové haly je znázorněné na obrázku č. 7.  

 

 
Obrázek č. 7 Umístění bezpečnostních rentgenů v odletové hale 

 

1. Odletová hala    5. Přepážky leteckých dopravců 

2. Občerstvení     6. Bezpečnostní rentgeny 

3. WC      7. Kontrola zapsaných zavazadel 

4. Obchod s novinami a časopisy  8. Přepážky cestovních kanceláří 

 

5.1.1 Princip činnosti  

 

V odletové hale se nachází bezpečnostní rentgeny typu HI-SCAN 6040i. Jejich 

principem je využití schopnosti pronikání rentgenových paprsků i přes neprůhledné materiály. 

Rentgenové záření je ionizující elektromagnetické záření, proud fotonů, o energii 150 kV. 

Typické rozmezí vlnových délek je 10-12 - 10-8  m. Pro detekci se používá jednořádkový 

polovodičový detektor. Protože zkoušený předmět se pohybuje konstantní rychlostí, může 

počítač z jednořádkového detektoru rekonstruovat celý obraz. Používají se barevné 
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monitory,což umožňuje velice rychle indikovat předměty s vysokou absorpcí (např. zbraně). 

Mezi parametry patří co možná nejmenší doba expozice z důvodu minimálního poškození 

citlivých materiálů na rentgenové záření (např. filmy). 

Rentgenové záření je pohlcováno prohlíženým předmětem v závislosti na charakteru 

látky, ze které je vyroben. Rentgenové záření je více pohlcováno látkami s větším atomovým 

číslem. To znamená, že materiály obsahující kovy pohlcují rentgenové záření více. Na snímku 

rentgenového záření se nám jeví jako tmavší. V rentgenovém záření dochází k převodu 

neviditelného záření na viditelné pomocí elektronických prvků. Na monitoru obsluha vidí 

barevné zobrazení obsahu zavazadla, jak je patrné z obrázku č. 8.  

 

 
              Obrázek č. 8 Barevný snímek kontrolovaného zavazadla s NVS [18] 

 

Důležitou součástí je digitalizace snímků a zpracování v reálném čase včetně 

automatické archivace. Při kontrole kabinových zavazadel lze využít všechny technické 

možnosti rentgenu, jako jsou např. rozlišování organických a anorganických materiálů, 

zvětšení části obrazu, případně zvýrazňování. Existuje značné množství druhů průmyslových 

a vojenských výbušnin, které mají logicky různé hustoty a protonová čísla. Vždy se ale najde 

spousta látek, především organického původu, jejichž hustota a průměrné protonové číslo  

se budou shodovat s nějakým druhem výbušniny. Navíc na rentgenu musí být pro 

automatickou detekci nastavena hustota daného druhu plastické výbušniny s určitou tolerancí. 

Neboť i modelováním plastické výbušniny se mění její hustota. U vyhodnocování 

rentgenových obrazů kontrolovaných zavazadel je problém monotónnost, časový stres  

v provozní špičce a malá motivace k práci. [8] 
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5.1.2 Technický popis používaných rentgenů HI-SCAN 6040i 

 

HI-SCAN 6040i je nově navržený, kompaktní rentgenový kontrolní systém 

s tunelovým otvorem o šířce 620 mm a výšce 418 mm. Velikost tohoto tunelu je dokonale 

vhodný pro příruční zavazadla a další drobné předměty v prostorách, kde jsou zvyšující  

se požadavky na bezpečnost. Nové rozhraní člověk-stroj sestavené podle ergonomických 

požadavků ukazují cestu budoucnosti pro tento druh systému. Průkopnická technologie  

a vysoký stupeň spolehlivosti dělají z tohoto systému výborný prostředek pro pokrytí citlivé 

oblasti kontroly. Toto zařízení nabízí obsluhujícím pracovníkům optimální podporu při 

rozhodování a podstatně snižuje čas kontroly. [18] 

Technické parametry: 

 

� vysokorychlostní přenos digitálního signálu 

� vysoké rozlišení zobrazení 

� 24 bitové zpracování obrazu v reálném čase 

� Hi-MAT Plus vyspělá klasifikace materiálu 

� maximální velikost předmětu 615 (šířka) x 410 (výška) [mm] 

� rozměry 2004 (délka) x 850 (šířka) x 1284 (výška) [mm]  

� Váha 400 kg     [15] 

 

Bezpečnostní rentgen HI-SCAN 6040i umístěný ve školící místnosti můžeme vidět  

na obrázku č. 9. 

 

 
Obrázek č. 9 Vstupní a výstupní otvor bezpečnostního rentgenu 
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5.2 Systém kontroly zavazadel 
[6] 

Před příjezdem na letiště by měl každý cestující znát pravidla, která vychází z Nařízení 

Komise (ES) 1546/2006 a stanoví zásady převozu tekutin v rámci EU. Tekutiny do objemu 

100 ml, které si cestující bere s sebou v zavazadle na palubu letadla musí být uloženy  

v opakovatelně uzavíratelném sáčku o objemu max. 1 litr (sáček je k dostání na letišti). Jedna 

osoba smí převážet pouze 1 sáček. Množství kapaliny bylo stanoveno s ohledem na možnost 

vyrobení výbušného systému na palubě letadla s ohledem na co nejmenší účinky. 

U společného odbavení cestujícího a zavazadla se cestující může dát odbavit  

u kterékoliv přepážky, která je tak označena. Zde je nutno dodržet zásadu oddělených 

přepážek pro ekonomickou a obchodní třídu. Další dělení je možné podle typu letu, kdy  

je každý let odbaven jen u předem určených přepážek. U odbavovací přepážky je cestujícímu 

vydán palubní lístek, tzv. letenka. 

Na odbavovací přepážce se odevzdají zavazadla určená k odbavení, která jsou 

zvážena, a je k nim připevněn zavazadlový lístek. Tyto zavazadla pak dále putují na detekční 

linku letiště. Z bezpečnostního hlediska se doporučuje opatřit každé zavazadlo visačkou  

se jménem a adresou trvalého bydliště a místa kam let směřuje. 

Bezpečnostní kontrola kabinových zavazadel je vždy prováděna současně  

s bezpečnostní kontrolou cestujících. Při bezpečnostní kontrole osob a jejich kabinových 

zavazadel jsou využívána rentgenová zařízení, rámové detektory kovů, ruční detektory kovů  

a detektory výbušnin a nebezpečných chemických látek, nebo služební pes.  

Dále je cestující vyzván k odložení všech kovových předmětů (klíče, mince, 

mobilního telefonu, propisovací tužky, hodinky, atd.), odepnutí opasku. Někteří lidé mají také 

obavy z toho, aby rentgenová kontrola nepoškodila jejich fotografické filmy nebo 

elektronická zařízení. Pracovník ostrahy zkontroluje, zda obsah vyjmutých předmětů 

odpovídá požadavkům.  

Jak již bylo uvedeno, dělí se zavazadla dělí na kabinová a zapsaná. Tato diplomová 

práce je zaměřena jen na zavazadla kabinová a na jejich kontrolu v bezpečnostním rentgenu.  

 

Kabinová zavazadla jsou příruční zavazadla nesená cestujícím do kabiny letounu. Na palubu 

letadla je možno si vzít jen příruční zavazadlo o rozměrech 55 x 40 x 20 cm o maximální 

hmotnosti 5 kg. Do kabinového zavazadla si lze vzít nápoje v plechovkách, lahvích apod., 

jejichž obsah jednotlivého balení nepřesahuje 100 ml, jídlo, svačiny, sendviče, chipsy, ovoce 

a zeleninu, elektroniku, MP3 přehrávače, discmany, walkmany, mobilní telefony, fotoaparáty, 
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kamery, notebooky, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, kalkulačky, měřící přístroje, 

příslušenství k elektronice (kabely, nabíječky, baterie apod.), kosmetické přípravky  

a hygienické potřeby, hřebeny, zubní pasty (ne větší než 100 ml), mýdlo, rtěnky, řasenky, 

pudry, léky, tabletky, masti a krémy (obsah balení ne větší než 100 ml), homeopatické léky, 

inzulín, dětské léky a ostatní prostředky, mezi které patří psací potřeby, drobné hračky, stolní 

hry, cigarety. Při přepravě mastí, krémů, kapek a všech ostatních léků na tekuté či gelové bázi 

o objemu větším než 100 ml, je bezpečnostním personálem vyžadováno lékařské potvrzení.  

Detekční prohlídka kabinových zavazadel je prováděna kontrolou rentgenovým 

zařízením a je doplněna o namátkově prováděnou fyzickou prohlídku u nejméně 10%  

ze všech kontrolovaných zavazadel. Příruční zavazadlo je kontrolováno RTG operátorem 

vybaveného pomocným systémem detekce výbušnin, a to opakovaně z různých úhlů podle 

potřeby. Zařízení umí rozlišit organické, neorganické a kovové předměty a každý typ 

znázornit jinou barvou. Dokonalá automatická detekce výbušnin ale s pásovým rentgenem 

možná není. Nejmodernější zařízení sice určují hustotu a protonové číslo materiálů  

v zavazadlech a snaží se označit výbušninám odpovídající látky, často však může docházet  

k falešným poplachům. Zjištěné parametry mnoha látek se totiž mohou shodovat  

s výbušninami, i když o ně nejde.  

Cestující dále prochází detekčním rámem. Je-li na některém přístroji zavazadlo, nebo 

cestující detekován jako podezřelý, následuje provedení fyzické kontroly. Tyto fyzické 

prohlídky jsou prováděny u všech zavazadel a vnášených předmětů, u kterých obsluha 

rentgenového zařízení není schopna bezpečně rozpoznat, zda neobsahují předměty, které lze 

použít pro spáchání protiprávního činu. 

 

Zakázané předměty nesmí být dle Národního bezpečnostního programu vnášeny  

do SRA prostoru letiště vůbec. Výjimku tvoří pracovní nástroje, které zaměstnanec potřebuje 

k výkonu své pracovní činnosti v SRA a to za předpokladu, že jejich vnesení bylo povoleno 

oprávněným orgánem. Jedná se mimo jiné o střelné zbraně a ostatní předměty s účinky jim 

podobnými, tedy každá střelná zbraň dle zvláštního právního předpisu a ostatní předměty,  

ze kterých může být vystřelena střela mechanicky, silou exploze nebo komprese vzduchu 

nebo plynu.  

V případě, že látky nebo předměty neodpovídají požadavkům, je cestují vyzván, aby  

je odstranil. Může je předat svému doprovodu, který necestuje, nebo je musí přeložit  

do zapsaného zavazadla, či odhodit (vyhození do přistavených kontejnerů apod.). Poté  

je vpuštěn do prostoru rámového detektoru a jeho zavazadlo a vyložené osobní věci  
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v plastové krabici jsou předány ke kontrole rentgenem na posuvný pás. Pás je možné 

zastavovat a vracet. Pokud byl při průchodu detekován jakýkoliv kov, je cestující vyzván  

k podstoupení prohlídky pomocí ručního detektoru kovů. V případě, že mu byl v zavazadle 

zjištěn nebezpečný nebo jen podezřelý předmět, je obsluhou vyzván k jeho předložení, popř. 

aby se jej zbavil. I přes výzvy ostrahy, aby si cestující vyložili z příručního zavazadla tekutiny 

a podobné věci, pokud je v zavazadle mají, někteří cestující toto nerespektují. Přítomnost 

tekutin odhalí rentgen a cestující tyto předměty musí odstranit. Detektory jsou nastaveny tak, 

že jsou velice citlivé na kov. Často se stává, že reagují i na obal od žvýkaček nebo cigaret. 

Tranzitní hala a odletové čekárny jsou prostory, kde cestující vyčkává na svůj let. 

Probíhá zde finální odbavení letu. Čekárny se nazývají tzv. Gate Check-in. Cestujícímu je zde 

na palubní přepážce letecké společnosti před nástupem do letadla zkontrolována palubní 

vstupenka a jsou mu poskytnuty další doplňkové informace o odletu, či poždění. Toto 

odbavení je možné jen pro cestující, kteří mají svá zavazadla již odbavena v cestovní 

kanceláři, hotelu a mají palubní vstupenku, nebo pomocí samoodbavení cestujících bez 

zavazadel na tzv. ticket kiosku.  

 

5.3 Možnosti zjištění případné hrozby 
 

Abychom mohli učinit vhodná opatření pro zmírnění účinků NVS při výbuchu 

v bezpečnostním rentgenu, musí být případná hrozba ohlášená. Kdybychom s výbuchem 

v bezpečnostním rentgenu počítali v každém okamžiku bezpečnostní kontroly, tak  

by případná opatření byla technicky, ekonomicky a především s prodloužením časové doby 

kontroly nevhodná a spíše na obtíž. Ohlášení případného útoku může nastat v následujících 

případech: 

 

� ohlášení útoku některou teroristickou skupinou 

� anonymní ohlášený útok prostřednictvím medií nebo telefonu 

� umístění vzkazu na web letiště nebo prostřednictvím e-mailu 

� pomsta bývalého nespokojeného zaměstnance  

� vyhrožování útoku abnormálním civilistou 
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Samozřejmě ohlášení případného útoku NVS lze provést i jinými neuvedenými 

způsoby, kde záleží na kreativitě případného útočníka. Tato ohlášení mohou být falešná, ale 

na to se ochrana letiště nemůže spoléhat a musí okamžitě začít provádět vhodná opatření. 

 

5.4 Možnost iniciace NVS rentgenovým zářením 
  

Nejedná se vyloženě o nějaká jednoduchá čidla, typu protipožárních čidel kouře. Jsou 

to většinou složitější zařízení. Obecně platí, že reagují na přítomnost RTG záření určitého 

výkonu, a to ve většině případů vytvořením vlastního elektronického signálu, který lze měřit. 

Zařízení citlivá na RTG záření jsou proto poměrně hodně rozšířená jako měřící přístroje – tzv. 

dozimetry. Jsou to zařízení, která vedle přítomnosti RTG záření v daném místě jsou schopná 

poskytnout i informaci o jeho intenzitě. Jako čidlo RTG záření lze využít tedy dozimetry  

s okamžitou odezvou signálu po ozáření. Jsou to: 

 

5.4.1 Ionizační komora  
 

Ionizační komora se skládá ze dvou elektricky nabitých elektrod, mezi nimiž  

je vzduchová mezera. Po průchodu RTG záření prostorem mezi elektrodami vznikne slabý 

elektrický proud, který je odveden vodiči připojenými na elektrody. Tento proud pak bývá 

vyhodnocen a z jeho velikosti se vypočítá množství prošlého RTG záření. Tento elektrický 

proud by mohl být i iniciačním proudem pro aktivaci rozbušky instalovaného NVS v případě, 

že takto vyvolaný elektrický proud by nebyl odveden na výstupní měřící přístroj, ale spínal  

by další elektrický obvod s rozbuškou. Ionizační komory se vyrábějí ve velkém množství 

variací – od malých (několik mililitrů), až po velké (několik litrů). K sestavení NVS 

reagujícího na RTG záření je zapotřebí elektrický zdroj o vysokém napětí. Mezi elektrodami 

ionizační komory je potřeba napětí až tisíců voltů, které dosáhneme zapojením násobiče. Celé 

zařízení může být konstrukčně řešeno tak, že by se například vešlo do běžného 

diplomatického kufříku i s umístěnou výbušninou. Ionizační komora tohoto typu je však 

většinou velice citlivá na poměrně malé otřesy. Ty můžou vyvolat elektrický signál (někdy  

i značně velký) i bez RTG záření. Proto je pro konstrukci NVS z tohoto důvodu nevhodná. 

Mohlo by dojít jednak k výbuchu už při dopravě takto vyrobeného NVS na místo určení, nebo 

při jeho instalaci. 
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5.4.2 Polovodičový detektor  

 

Polovodičový detektor je konstrukčně v podstatě polovodičová dioda v závěrném 

směru. Když jí projde RTG záření, vyvolá to velice slabý elektrický průtokový proud, 

mnohem slabší, než u ionizační komory. Ten se musí znásobit a pak se běžně měří. 

Polovodičový detektor bývá velmi malý, např. o ploše jeden milimetr krychlový. Proto bývá 

něčím obalen, aby se nepoškodil, nebo je součástí nějakého většího celku. Podstatné je,  

že tento polovodičový detektor není citlivý na otřesy. Případný konstruktér NVS by mohl 

tento kompaktní polovodičový detektor použít jako nástrahové čidlo s reakcí na rentgenové 

paprsky. Zkušený konstruktér by takové zařízení dokázal vyrobit z běžně dostupných 

součástek a celé zařízení by mohlo mít podobu malého mobilního telefonu.  

 

5.4.3 Konkrétní podoba NVS reagující na RTG záření 

 

Podle mého názoru je pro výrobu NVS citlivého na RTG záření tedy nejvhodnější už 

výše jmenovaný polovodičový detektor. Jeden z důvodů je jeho velice snadná dostupnost, 

protože se vyskytuje jednak v průmyslu, nemocnicích, energetice a některých obchodech. 

Jeden z nejmenších polovodičových detektorů je přístroj typu Unfors XI, který  

je přístrojem nové generace v řadě dalších úspěšných přístrojů švédské firmy Unfors 

Instruments. Vyznačuje se velmi malými rozměry (rozměr základní jednotky je pouhých 

28×74×142 mm, hmotnost 250 g) a taktéž snadnou obsluhou. Detektor přístroje je vybaven 

větším počtem senzorů, které automaticky stanoví kvalitu rentgenového svazku a provedou 

korekci naměřených hodnot napětí a dávek. Právě tato změna napětí je schopna sepnout relé  

a uzavřít elektrický obvod s rozbuškou, která následně iniciuje výbušninu. Konstrukčně by šel 

upravit pro tento způsob detekce i pro konstrukci případného NVS tento polovodičový 

detektor vyobrazený na obrázku č. 10. [21] 

 
Obrázek č. 10 polovodičový detektor Unfors XI [21] 
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Další typ polovodičového detektoru RTG záření je přístroj Diados. Za účelem 

konstrukce NVS citlivého na tento typ záření lze využít pouze jeho samostatné čidlo, bez 

měřící jednotky zobrazené na obrázku č. 11. [22] 

 

 
Obrázek č. 11 Polovodičový detektor společně s měřící jednotkou Diados [22] 

 

Zde se opět dá využít elektrického signálu, který vznikne po dopadu RTG paprsků  

na samotný detektor. Ten vyšle elektrický signál, který za pomocí jednoduchého spínače 

může uzavřít další elektrický obvod s již zmiňovanou rozbuškou, která následně iniciuje 

výbušninu NVS.  
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6 ANALÝZY ZNEUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO RENTGENU PŘI 

OHLÁŠENÉ HROZBĚ VÝBUCHEM NVS 

 

Podle zákona je provozovatel letiště povinen provést analýzu a hodnocení rizik pro 

účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy. V ní uvede identifikaci 

zdrojů rizika, určení možných scénářů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí, odhad 

pravděpodobností scénářů závažných havárií a hodnocení přijatelnosti rizika vzniku 

závažných havárií. Komplexní bezpečnostní analýza rizik letiště obsahuje:  

 

� Identifikaci nebezpečí – zdrojů rizika, odhalení míst, jevů, stavů, které mají potenciál 

způsobení ztrát 

� Hodnocení rizika – stanovení velikosti ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát  

 

Na základě analýz směřujících ke zvýšení bezpečnosti letiště jsou navržena 

bezpečnostní opatření. Na základě předložených variant zpravidla vedení letiště rozhodne, 

které z opatření bude realizovat. [6] 

 

6.1 Provedené analýzy 
 

Kriteriem při výběru vhodné metody modelování rizik byla jejich přehlednost  

a dostupnost. Dále především možnost co nejlépe stanovit nejpravděpodobnější příčiny rizika 

zneužití bezpečnostního rentgenu při ohlášené hrozbě výbuchem NVS. Proto jsem nejdříve 

aplikoval metodu „stromu poruch“ (FTA) a metodu „rybí kostry“, tzv. Ishikawův diagram 

příčin a následků.  

Dalším rozhodujícím faktorem k výběru vhodné metody výpočtu rizika a použití 

dalších metod k ověření výsledků na podmínkách letiště bylo hledání dopadů výbuchu 

v bezpečnostním rentgenu. Hledání jejich příčiny na základě systematicky a strukturovaně 

vymezeného selhání vyjádřeného kvantitativním řešením. K výpočtu rizika jsem vybral  

a použil metodu „selhání a jejich dopadů“ (FMEA). Výsledky této analýzy jsou vyhodnoceny 

„Paretovým principem 80/20“ a graficky znázorněny „Lorenzovou křivkou“. Výsledek této 

analýzy je verifikován výpočty metodou „souvztažnosti“. 
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6.1.1 Analýza stromem poruch (FTA) 

 

Analýza pomocí stromu poruch patří k nejčastěji používaným způsobům pro 

vyhodnocování spolehlivosti používaných systémů. Tento postup poskytuje stručný, 

uspořádaný a přehledný popis možných poruch uvnitř systému. Poruchy vedou k předem 

definované nežádoucí události = TOP (vrcholová) událost. Právě tyto vlastnosti zaručují 

perspektivnost této metody.  

Tuto metodu jsem vybral pro její jednoduchost a účelnost k sestavení analýzy 

bezpečnostní kontroly kabinových zavazadel při ohlášené hrozbě výbuchu NVS. Jedná  

se o grafický model kombinací poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní 

vrcholovou událost. Následně jsem hledal příčiny tohoto jevu a to až do zvolené úrovně 

systému. Na jednotlivých větvích jsem uvedl pravděpodobnosti výskytu dané události. Tyto 

pravděpodobnosti jsem určil podle svých zkušeností s danou problematikou a konzultací 

s odborníkem. Schéma procesu kontroly v bezpečnostním rentgenu při ohlášené hrozbě NVS 

je znázorněno na obrázku č. 12. Samostatný strom poruch je pro přehlednost zobrazen  

na samostatné straně. [6] 
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Obrázek č. 12 Návrh grafu stromu poruch pro výbuch NVS v bezpečnostním rentgenu 
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6.1.2 Inshikawův diagram příčin a následků 

 

Diagram se používá pro zjištění příčin určitého problému. Byl vyvinut profesorem 

Kaoru Ishikawou a nazývá se také „diagram rybí kostry“. Tato technika pomáhá strukturovat 

proces nebo identifikovat možné příčiny problému. Diagram podporuje vytváření hlubších 

nápadů a grafické zobrazení zajišťuje přehled. Brání nezralým a částečným řešením. Ukazuje 

relativní důležitost a interakce mezi jednotlivými částmi problému. V diagramu jsou formou 

grafického znázornění analyzovány zásadní faktory (příčiny), které způsobují řešený problém 

(následek). Každý zásadní faktor se dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny. Diagram 

aplikovaný na podmínky kontroly bezpečnostního rentgenu při ohlášeném útoku NVS jsem 

sestavil na obrázku č. 13. S ohledem na velikost a čitelnost diagramu je zobrazen  

na samostatné straně. [6] 
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Obrázek č. 13 Uplatnění Inshikowova diagramu z hlediska kontroly bezpečnostního rentgenu při 

ohlášeném útoku NVS 
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6.1.3 Analýza možností poruch a jejich následků (FMEA) 

 

Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Metoda selhání a jejich dopadů - Failure Mode and effect Analysis 

(FMEA) slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. Vychází  

se z výpočtu uvedeného ve vzorci.  

R = P x N x H 

 

R – míra rizika (v literatuře také MPR) 

N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

H – odhalitelnost rizika     [6] 

 

K výpočtu byly použity parametry odletové haly jako jediného subsystému, které jsou 

uvedeny v kapitole 4.3. Podrobný plánek odletové haly spolu s bezpečnostními rentgeny  

je znázorněn v kapitole 5.1. K analýze zneužití bezpečnostního rentgenu při ohlášené hrozbě 

výbuchem NVS jsem použil pro přehlednost 5 níže uvedených hodnotících parametrů. 

Parametry metody FMEA jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Parametry metody FMEA 
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Označení a výpočet jednotlivých rizik (strukturální pohled) 

 

Pomocí výše uvedených parametrů je stanovena míra rizika (R). V tabulce č. 2 jsem 

uvedl výčet a výpočet rizik z pohledu strukturálního. 

 

Tabulka č. 2 Strukturální pohled 

Poř. 
číslo 

Událost P N H R Paretův 
princip 80/20 

1 Možnost iniciace NVS rentgenovým paprskem 5 5 4 100 18,7 
2 Výbuch, fragmentární účinek 3 5 5 75 14 
3 Fragmentace skleněných tabulí  3 5 5 75 14 
4 Požár lehce zápalných látek 3 3 5 45 8,4 
5 Podezřelý člověk na vstupu 4 5 2 40 7,5 
6 Uvolnění a pád předmětů v hale 2 4 5 40 7,5 
7 Podezřelý předmět v hale 4 5 2 40 7,5 
8 Ohlášení hrozby výbuchu NVS v RTG 3 5 2 30 5,6 
9 Poškození statiky odletové haly 1 5 5 25 4,6 
10 Úmyslné podcenění obsluhy RTG 2 4 3 24 5,5 
11 Podstrčení NVS obsluhou RTG 2 5 2 20 3,7 
12 Odhalení imitace NVS v RTG, nebo 

v odbavovací hale letiště 
3 1 2 6 1,1 

13 Odhalení NVS v zavazadle při kontrole v RTG 3 1 2 6 1,1 
14 Napadení obsluhy RTG 2 2 1 5 0,9 
15 Prolomení ostrahy letiště 2 2 1 4 0,7 
Σ     535  

 

Míru tolerance rizika jsem stanovil metodou Paretova principu 80/20. Při dosažení 

výsledku byla zjištěna hodnota rizika rovna 30. Rizika s touto hodnotou a zároveň hodnotou 

vyšší byla označena jako nepřijatelná a byla pro ně stanovená opatření nová, uvedená 

v příloze č.4. Grafické znázornění rizik ze strukturálního pohledu je uvedeno v grafu č. 1. 
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Graf č. 1 Grafický výstup strukturálních rizik 
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Označení a výpočet jednotlivých rizik (procesní pohled) 

 
V tabulce č. 3 jsem uvedl výčet a výpočet rizik z pohledu procesního. 

 
Tabulka č. 3 Procesní pohled 

Poř. 
číslo 

Událost P N H R Paretův 
princip 80/20 

1 Panika lidí při odhalení NVS 4 5 5 100 17,9 
2 Usmrcení nebo zranění osob střepinami, 

fragmenty 
3 5 5 75 13,4 

3 Odpálení NVS na dálku, nebo jiným způsobem 3 5 5 75 13,4 
4 Časový stres obsluhy v provozní špičce 4 5 3 60 10,8 
5 Ztráta důvěryhodnosti letiště 2 5 5 50 9 
6 Usmrcení nebo zranění obsluhy RTG 

střepinami, fragmenty 
3 3 5 45 8 

7 Podezřelá osoba se zavazadlem 3 5 2 30 5,4 
8 Monotónnost kontroly zavazadel 2 5 3 30 5,4 
9 Podstrčení NVS obsluhou RTG 1 5 5 25 4,5 
10 Selhání lidského faktoru 3 5 1 15 2,7 
11 Zakázaný předmět v kabinovém zavazadle 3 5 1 15 2,7 
12 Hrozba útokem pomocí výbušniny, bez 

odhalení NVS 
3 1 4 12 2,2 

13 Úmyslné poškození RTG obsluhou 1 5 2 10 1,8 
14 Úmyslné podcenění obsluhy RTG 2 5 1 10 1,8 
15 Hrozba útokem pomocí výbušniny a následné 

odhalení imitace NVS 
3 1 2 6 1 

Σ     558  
 

Míru tolerance rizika jsem stanovil metodou Paretova principu 80/20. Při dosažení 

výsledku byla zjištěna hodnota rizika rovna 30 . Rizika s touto hodnotou a zároveň hodnotou 

vyšší byla označena jako nepřijatelná a byla pro ně stanovená opatření nová, uvedená 

v příloze č. 4. Grafické znázornění rizik z procesního pohledu je uvedeno v grafu č. 2. 
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Graf č. 2 Grafický výstup procesních rizik 
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6.1.4 Analýza pomocí metody Souvztažnosti  

 

Za účelem verifikace výsledků předchozí analýzy jsem zvolil další metodu hodnocení 

rizika, metodu souvztažnosti. Aplikace této metody je vhodná pro posuzování celých objektů, 

v tomto případě odletové haly. Metoda slouží k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty 

rizik. Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika, které mohou být použity  

z předchozích analýz, nebo stanoveny znova. Pro názornost bylo vyhledáno dvacet zdrojů 

potenciálního rizika zahrnujících v sobě významná rizika ze strukturálního i procesního 

hlediska. Následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání možných vzájemných vazeb 

mezi sebou. Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému rizika, která se na letišti 

vyskytují. Pokud se prvky (rizika) vzájemně ovlivňují, zvolil jsem jedničku, v opačném 

případě nulu. Pro tento účel jsem vytvořil tabulku s maticí již zmíněnými dvaceti možnými 

zdroji rizik. Matice se zdroji rizik je zobrazena níže v tabulce č. 4.  [6] 

 
Tabulka č. 4 Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

 



  47 

Sečetl jsem ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel a vypočetl koeficienty Kar 

a Krb, což jsou procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána 

rizikem Ra. 

 

Vzorce pro dosazování do tabulky : 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)]. 100  

Krb = [(Σ Krb / (x-1)]. 100  

 
 
Tabulka č. 5 Stanovení koeficientů rizika 

Riziko     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Σ K 
ar 

[%] x 

 
68 

 
74 

 
68 

 
37 

 
42 

 
37 

 
26 

 
53 

 
32 

 
11 

 
74 

 
68 

 
42 

 
89 

 
53 

 
32 

 
58 

 
63 

 
37 

 
32 

Σ K 
rb 

[%] y 

 
74 

 
63 

 
63 

 
32 

 
47 

 
37 

 
68 

 
47 

 
42 

 
21 

 
79 

 
63 

 
26 

 
58 

 
53 

 
63 

 
42 

 
37 

 
26 

 
32 

 

 

 Tabulka č. 6 je výchozí pro grafické zpracování. Osy O1 a O2 rozdělují následující 

graf do čtyř kvadrantů. Vzniklé 4 kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. Tyto osy 

jsou vypočteny pomocí následujících vzorců a na základě spolehlivosti systému s = 80 %.  

 

 

Výpočet osy matice:  

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

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

 

Kar min = 11 nejnižší hodnota Kar,  

Kar max = 89 nejvyšší hodnota Kpr,  

Krb min = 21 nejnižší hodnota Kpr,  

Krb max = 79 nejvyšší hodnota Kar,  

s = 80 % spolehlivost systému, 

O1 = 37,6%,  

O2  = 53,6%. 
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Podle výše uvedených vzorců jsem vypočetl polohy os O1 = 37,6% a O2  = 53,6%  

a zanesl do grafu č. 3. 

 
 

 
 

Graf č. 3 Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti 
 

 

Tabulka č. 6 Závažnost rizik 
Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 
II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 
III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 
IV. oblast Relativně nebezpečná rizika 

 

Závažnost rizik jsem pak určil dosazením hodnot jednotlivých rizik do matice rizik 

zobrazené v grafu č. 3 a určil jejich závažnost. Jak je patrné z tabulky č. 5., tak nepřijatelná 

rizika se nachází v oblasti číslo I. a II. Jmenovitě se pak jedná o možnost iniciace NVS 

rentgenovým paprskem, výbuch, fragmentární účinek, fragmentace skleněných tabulí, 

ohlášení hrozby výbuchu NVS v RTG, panika lidí při odhalení NVS, usmrcení nebo zranění 

osob střepinami, fragmenty, ztráta důvěryhodnosti letiště, podezřelá osoba se zavazadlem. 
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6.2 Vyhodnocení jednotlivých analýz 
 

V následující části budou popsány výstupy k výše provedeným analýzám.  

 

6.2.1 Analýza stromem poruch (FTA) 

 

Analýzou stromu poruch jsem vytvořil přehledné a systematické vizuální zobrazení 

daného problému. Jedná se o grafický model kombinací technických a lidských chyb 

zobrazený na obrázku č.12. Tyto chyby mohou vyústit ve vrcholovou událost = výbuch NVS 

v bezpečnostním rentgenu. Následně byly zjištěny příčiny tohoto jevu, jako jsou např. 

monotónnost kontroly kabinových zavazadel, časový stres obsluhy v dopravní špičce, slabá 

motivace obsluhy k práci, podezřelý předmět v hale, podezřelá osoba se zavazadlem. Každé 

z příčin byla přiřazena pravděpodobnost a vypočítána pravděpodobnost výskytu vrcholové 

události. Pokud bude 1000 ohlášených útoků NVS, tak k výbuchu v bezpečnostním rentgenu 

dojde 9x. 

 

6.2.2 Inshikawův diagram příčin a následků 

 

Zde jsem vytvořil grafické znázornění, ze kterého je patrná důležitost a interakce mezi 

jednotlivými částmi problému. V diagramu byly stanoveny zásadní příčiny (podcenění 

podezřelých skutečností, rizika spojená s procesem kontroly kabinových zavazadel na RTG, 

selhání ostrahy letiště, selhání obsluhy RTG, ohrožení odletové haly, způsoby ohlášení 

útoku). Každá tato příčina se dále analyzovala a zjistily se její dílčí příčiny. Diagram 

podporuje vytváření hlubších nápadů, které jsou zobrazeny na obrázku č. 13. 

 

6.2.3 Analýza možností poruch a jejich následků (FMEA) 

 

Po provedení metody FMEA s použitím Paretova principu a Lorencovy křivky jsem 

došel k závěru, že se zde objevuje celá řada rizik, která spadají do oblasti nepřijatelných. 

Vyhodnocením strukturálních rizik lze určit, že nejvážnější rizika jsou možnost iniciace NVS 

rentgenovým paprskem, výbuch, fragmentáční účinek, požár lehce zápalných látek, podezřelý 

člověk na vstupu, uvolnění a pád předmětů v hale, podezřelý předmět v hale, ohlášení hrozby 

výbuchu NVS v RTG. Z procesních rizik můžeme jako nejvážnější určit paniku lidí při 

odhalení NVS, usmrcení nebo zranění osob střepinami, fragmenty, odpálení NVS na dálku, 
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nebo jiným způsobem, časový stres obsluhy v provozní špičce, ztráta důvěryhodnosti letiště, 

usmrcení nebo zranění obsluhy RTG střepinami, fragmenty, podezřelá osoba se zavazadlem, 

monotónnost kontroly zavazadel. Tabulka možných příčin poruch a jejich následků z hlediska 

strukturálního i procesního se nachází v příloze č 4. 

6.2.4 Analýza metodou souvztažnosti 

 

Touto metodou jsem identifikoval nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného 

systému, tedy oblast zvýšeného rizika (I. a II. oblast). Jedná se o rizika, která jsou označena 

čísly 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14 a 16. Jmenovitě se pak jedná o možnost iniciace NVS rentgenovým 

zářením, výbuch, fragmentární účinek, fragmentace skleněných tabulí, ohlášení hrozby 

výbuchu NVS v RTG, panika lidí při odhalení NVS, usmrcení nebo zranění osob střepinami, 

fragmenty, ztráta důvěryhodnosti letiště, podezřelá osoba se zavazadlem. Navržená 

bezpečnostní opatření budou uvedena v následující kapitole. 
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7 NÁVRHY OPTIMALIZACE BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY PŘI 

OHLÁŠENÉ HROZBĚ VÝBUCHU NVS V BEZPEČNOSTNÍM 

RENTGENU 

 
 V této kapitole jsem navrhl bezpečnostní opatření ke zvýšení bezpečnosti lidí  

a majetku při ohlášené hrozbě výbuchem NVS v bezpečnostním rentgenu. Z výše uvedených 

analýz jsem vykalkuloval slabá místa systému a navrhl jejich optimalizaci. Jedná  

se především o ochranu cestujících přítomných v odletové hale a obsluhu RTG.  

Mezi nepřijatelná rizika patří: 

 

� ohlášení hrozby výbuchu NVS v RTG,  

� možnost iniciace NVS rentgenovým paprskem, 

� odpálení NVS na dálku, nebo jiným způsobem,  

� usmrcení nebo zranění osob střepinami, fragmenty,  

� usmrcení nebo zranění obsluhy RTG střepinami, fragmenty,  

� fragmentace skleněných tabulí, 

� podezřelý člověk na vstupu,  

� podezřelá osoba se zavazadlem,  

� podezřelý předmět v hale,  

� požár lehce zápalných látek,  

� panika lidí při odhalení NVS,  

� časový stres obsluhy v provozní špičce,  

� monotónnost kontroly zavazadel, 

� ztráta důvěryhodnosti letiště. 
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7.1 Ohlášení hrozby výbuchu NVS v RTG 
 

Možnosti ohlášení hrozby jsou uvedeny v kapitole 5.3. Většina výhružek je však 

telefonická, převážná část z nich směřuje přímo do budovy adresáta. Pachatel předpokládá,  

že tam adresát bude informován. Informace obdrží zpravidla sekretářky vedoucích, 

spojovatelky ústředny nebo pracovníci bezpečnostní služby. Pachatel předpokládá, že tyto 

osoby  jsou nekompetentní, co se týče důležitých rozhodnutí, a že pravděpodobně přijmou 

rozhovor bez reakce. 

Navrhuji důkladnou přípravu uvedených pracovníků, která může zabránit jejich 

selhání v kritické situaci. Narazí-li pachatel na připravené osoby, které neodpovídají jeho 

představám, je pravděpodobné, že bude mluvit více, než původně chtěl. Na začátku hovoru  

je nutno pozorně poslouchat a zprvu volajícího nepřerušovat. [5] 

Potom by se mělo začít s kladením otázek: 

 

� kdy má bomba explodovat? 

� kde se nachází bomba? 

� jak vypadá bomba? 

� jakým způsobem se přivede k výbuchu? 

� jak se jmenujete? 

� odkud voláte? 

� co můžeme udělat, abychom zabránili ublížení na zdraví? 

� proč to chcete udělat- sdělte důvod? 

� Vaše podmínky, jak tuto situaci odvrátit? 

� Co můžeme udělat proto, aby k výbuchu nedošlo? 

 

Otázky se zdají absurdní, ale otázky na věcné údaje byly často spontánně 

zodpovězeny. I částečné odpovědi mohou pomoci při posuzování vážnosti situace. Důležité  

je pachateli nic neslibovat s odůvodněním, že rozhodnutí je v kompetenci jiných. Neškodí 

však, když pachatel cítí, že je brán vážně a že se vlastně všichni snaží, aby se co nejdříve 

začalo s plněním žádaných opatření. Po ukončení hovoru je potřebné zapsat čas jeho začátku  

i konce. Není-li možné hovor nahrát, je důležité si poznamenat veškeré sdělené informace. 

Pro kriminalisty jsou i zdánlivě vedlejší údaje velmi důležité (např. charakteristika hlasu, 

porucha řeči, přízvuk). [5] 
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7.2 Možnost iniciace NVS rentgenovým paprskem 
 

 Jak jsem již zjistil,  lze vyrobit NVS citlivý na rentgenové záření. Podrobný popis  

je uveden v kapitole 5.4. Jestliže bude ohlášený útok v bezpečnostním rentgenu, tak  

se předpokládá, že vyrobený NVS bude iniciován právě rentgenovými paprsky 

bezpečnostních rentgenů.  

 Navrhuji, aby se okamžitě všechny 4 přítomné bezpečnostní rentgeny vyřadily 

z provozu a používaly se pouze 2 přenosná rentgenová zařízení. Zapůjčení těchto přenosných 

rentgenových zařízení by se vyřešilo smlouvou s jinou složkou, např. celní správou. Zdroje 

rentgenového záření přenosných pyrotechnických rentgenů v režimu jednoho pulsu na jeden 

obrázek nebo několik (2 – 99) velmi krátkých pulsů nemohou, na rozdíl od rentgenů se stálou 

vlnou, iniciovat NVS. Přenosná rentgenová zařízení jsou většinou schopná provozu 

z vlastního zdroje (akumulátoru) nebo ze sítě. Zobrazovací jednotka slouží k zviditelnění 

RTG záření, které prošlo zkoumaným předmětem a vytváří se na ní viditelný obraz, který 

pyrotechnik vyhodnocuje. Podle využívaného principu se mně jako nejlepší jeví zobrazování 

do notebooku, kdy je možné také se snímkem pracovat pro kvalitnější vyhodnocení  

a identifikaci. Toto umožňuje např. RTG FOX RAY zobrazený na obrázku č. 14. 

 

 
Obrázek č. 14 Sestava RTG FOX RAY a snímek podezřelého předmětu [8] 
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7.3 Odpálení NVS na dálku, nebo jiným způsobem 
 

 Navrhuji použití zařízení k eliminaci rádiem ovládaného iniciačního systému 

(rušička). Úkolem rušičky je znemožnit použití rádiem ovládaného iniciačního systému. Jejím 

principem je vysílání silného radiového signálu, který zahltí vstupní část přijímače radiem 

ovládaného iniciačního systému NVS. Přijímač není schopen vyhodnotit relativně slabší 

signál vysílače dálkového ovládání iniciačního systému NVS. Občas však může dojít k tomu, 

že vstupní část přijímače po zahlcení signálem rušičky vydá povel ke spuštění iniciačního 

systému a dojde k výbuchu NVS. Z uvedeného důvodu musí být rušička zapínána 

v okamžiku, kdy je pyrotechnik v bezpečné vzdálenosti a kdy případný výbuch neohrozí 

zdraví, životy lidí a způsobí minimální škody. Rušička je znázorněna na obrázku č. 15.  

 

 
Obrázek č. 15 Rušička iniciačního systému NVS [8] 

 

7.4 Usmrcení nebo zranění osob střepinami, fragmenty 
  

Toto riziko se mně jeví jako nejmarkantnější, protože přímo ohrožuje zdraví a životy 

lidí přítomných v odletové hale. V případě ohlášeného výbuchu NVS v bezpečnostním 

rentgenu navrhuji, aby kolem přítomných přenosných pyrotechnických rentgenů byly 

vytvořeny paravány z protistřepinových přikrývek. Hlavním úkolem těchto paraván  

je utlumení tlakové vlny a rozletu hmotných částí NVS do okolí. Pyrotechnické přikrývky 

jsou vyráběny z velmi odolných materiálů, jako jsou kevlarové textilie a textilie využívající 

karbonová vlákna. Pro zvýšení ochranného účinku je možné použít několik vrstev.  

Ve vytvořených paravánech by se nacházela pouze obsluha přenosného pyrotechnického 

rentgenu a kontrolovaná kabinová zavazadla. Případný výbuch by tak přímo neohrozil 

cestující. Byla by zasažena obsluha přenosného pyrotechnického rentgenu, která je vybavena 

ochrannými prostředky uvedených v následující kapitole.  
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Pro představu jsem vytvořil obrázek č. 16, kde je zobrazeno nouzové umístění 

bezpečnostních rentgenu a nově vytvořený prostor pro kontrolu kabinových zavazadel  

s paravány z protistřepinových přikrývek. 

 

 
Obrázek č. 16 Umístění přenosných pyrotechnických rentgenů s paravány 

 

1. Odletová hala    6. Bezpečnostní rentgeny 

2. Občerstvení     7. Kontrola zapsaných zavazadel 

3. WC      8. Přepážky cestovních kanceláří 

4. Obchod s novinami a časopisy  9. Přenosné pyrotechnické rentgeny 

5. Přepážky leteckých dopravců  10. Paravány z protistřepinových přikrývek 

 

7.5 Usmrcení nebo zranění obsluhy RTG střepinami, fragmenty 
 

Jako nejlepší ochrana obsluhy RTG se mě jeví vybavení obsluhy ochrannými vestami 

s přilbou, které obsluhu tak neomezují v její činnosti jako například ochranný oděv. Chrání 

pouze nejdůležitější orgány lidského těla a to hlavně před střepinami. Ostatní jevy, které 

provázejí výbuch jsou utlumeny minimálně. Nechrání končetiny.  

 

1 
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Ochranná vesta s přilbou je znázorněna na obrázku č. 17. 

 

 
Obrázek č. 17 Ochranné pomůcky pro obsluhu RTG [8] 

 

7.6 Fragmentace skleněných tabulí 
 

 Toto riziko může nastat při větším výbuchu a prolomení skleněných tabulí o tloušťce 

12 mm. Hrozí zde poranění nebo usmrcení osob střepinami ze skleněných tabulí. 

 Navrhuji vybavit veškeré skleněné plochy v odbavovací hale bezpečnostními fóliemi. 

Zesílená čirá fólie typu SC7 je atestovaná v bezpečnostní třídě P2 (DIN EN 356 E), chrání 

proti zranění rozbitým sklem, proti účinkům tlakové vlny, při rozbití skleněné tabule drží sklo 

pohromadě, zadržuje 98% UV záření a chrání tak interiér haly. Na obrázku č. 18  

je znázorněna bezpečnostní fólie po nárazu předmětem. 

 

 
Obrázek č. 18 Bezpečnostní fólie [23] 
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7.7 Podezřelý člověk na vstupu, podezřelá osoba se zavazadlem 
 

Toto riziko úzce souvisí s monotónností práce. Hrozí zde přehlédnutí sebemenšího 

detailu, který pak může mít fatální následky. Proto by obsluha sledující odletovou halu, nebo 

při kontrole RTG měla být vždy stoprocentně soustředěna.  

Odletová hala je vybavena bezpečnostními kamerami. Navrhuji doplnění stávajícího 

monitorovacího systému o tři kamery tipu RYK-2H49L. Tyto kamery bych instaloval nad 

všechny tři vstupy do odletové haly. Kamera má vysoké rozlišení 540 TV obrazu a funkci 

zoom pro detailní přiblížení. V případě ohlášeného útoky by ostraha letiště velmi důkladně 

monitorovala všechny podezřelé osoby hned na vstupu. Při sledování celé odletové haly  

je důležité, aby obsluha při ohlášené hrozbě útoku NVS v bezpečnostním rentgenu věnovala 

zvýšenou pozornost právě na tyto tři kamery instalované u vstupu do odletové haly. Abychom 

toho mohli docílit, navrhuji časté střídání pracovních pozic při monitoringu podezřelých osob. 

Zpestří se tak práce obsluhy a také efektivita práce. Na obrázku č. 19 můžeme vidět 

bezpečnostní kameru tipu RYK-2H49L. 

 

 
Obrázek č. 19 RYK-2H49L barevná antivandal kamera s IR přisvětlením [24] 

 

 

7.8 Podezřelý předmět v hale 
  

 Nachází-li se v odletové hale předmět, o kterém lze předpokládat, že se jedná o NVS, 

je třeba uzavřít okolí nálezu. Opustit místo nálezu a dodržovat minimální bezpečnostní 

vzdálenosti. V případě odletové haly se jedná o vyklizení celé haly včetně přilehlých 

obchodů. Velikost nálože by se neměla podceňovat, protože i malé množství trhaviny může 

být nebezpečné a při nevhodném zacházení může způsobit zranění nebo usmrcení mnoha lidí. 

Do vyklizeného prostoru je možno vstoupit jen z důvodu záchrany lidských životů, nebo 
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s pyrotechnikem. Jakákoli manipulace s podezřelým předmětem je zakázána. Musí se vyčkat 

na příjezd pyrotechnika, jehož úkolem je výbušninu zlikvidovat.  

Navrhují upozornění personálu letiště na povinnost věnovat zvýšenou pozornost 

předmětům a zavazadlům bez dozoru. Toto opatření urychlí zásah pyrotechnika a preventivně 

ztíží opuštění zavazadla potenciálnímu pachateli. 

 

7.9 Požár lehce zápalných látek 
 

Požár lehce zápalných látek může nastat ihned po výbuchu. Jedná se především  

o stropní izolaci, plastové tabule kolem bezpečnostních rentgenů a přítomné přepážky 

cestovních kanceláří. Celá odletová hala je vybavena elektrickou požární signalizací, které  

se v případě požáru automaticky uvede do provozu. 

Navrhuji, aby blízké stěny kolem bezpečnostních rentgenů byly natřeny protipožárním 

nátěrem. 

 

7.10 Panika lidí při odhalení NVS 
 

Toto riziko se dá minimalizovat včasnými a srozumitelnými informacemi pro cestující 

formou rozhlasu a poučeným personálem. Problém zde nastává, když jsou v odletové hale 

přítomni zahraniční cestující. Předávané informace musí být jasné a srozumitelné v českém  

a anglickém jazyce. 

Dále je nutné zachovat zpřístupněné únikové cesty a jejich značení. Při ohlášené 

hrozbě výbuchu NVS v bezpečnostním rentgenu navrhuji předcházet velké kumulaci lidí 

v odbavovací hale a prohlídky provádět s přítomností menšího počtu lidí. 

 

7.11 Časový stres obsluhy v provozní špičce 
 

 Jedná se o velký počet cestujících v malém časovém úseku. Největší pohyb cestujících 

je od května do října, ať už se jedná o pravidelné lety nebo charterové lety. Pravidelné lety  

se konají např. do Prahy nebo do Vídně, odkud mohou cestující pokračovat do celého světa. 

Mezi charterové lety, které se konají v uvedeném období, patří např. Bulharsko, Egypt, Keňa, 

Kypr, Španělsko, Thajsko, Tunisko. 
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 Na obsluhu bezpečnostního rentgenu působí tak větší psychický tlak, který může 

vyústit v přehlednutí sebemenšího detailu, což může mít fatální následky. Navrhuji kratší, ale 

častější přestávky pro občerstvení a odpočinek obsluhy RTG. Dále by se obsluha RTG 

střídala s obsluhou průchozího detektoru nebo ručního detektoru. Obsluha RTG by tak měla 

zůstat pozorná a svěží po celou pracovní dobu. 

  

7.12 Monotónnost kontroly zavazadel 
 

 Toto riziko souvisí s únavou a stále se opakujícími činnostmi. Navrhuji, aby se při 

bezpečnostní kontrole zařazovaly častěji fiktivní nebezpečné předměty a obsluha se tak 

udržovala neustále soustředěná. Dále navrhuji častější střídání pracovních pozic pří 

bezpečnostní kontrole. Práce se tak pro obsluhu RTG stane perspektivnější a podává tak lepší 

výkon. 

 

7.13 Ztráta důvěryhodnosti letiště 
 

 Toto riziko je velice důležité z hlediska samotné existence letiště. Pokud letiště nebude 

na první pohled budit bezpečí, tak ho lidé přestanou využívat. Ačkoli za případný útok NVS 

letiště nemůže a vzniklou situaci leckdy nemohlo ani účinně odvrátit, bude si veřejnost jméno 

letiště Leoše Janáčka s touto událostí dlouhodobě spojovat.  

Dalším důsledkem je ztráta kapacit pro odbavování cestujících a nákladní přepravy. 

Záleží na intenzitě a druhu proběhlého útoku NVS. Od toho se odvíjí poškození odletové haly 

a případná nutnost jejího částečného nebo celkového uzavření. Proto je velice důležité, aby se 

nepodcenilo žádné z uvedených rizik. Poněvadž jen klidné a přehledné prostředí budí 

v cestujících pocit bezpečí a vůbec si nepřipouští, že se případný útok NVS v bezpečnostním 

rentgenu může přihodit. 
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8 OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
 

V této kapitole jsem se zabýval ověřením nově navržených bezpečnostních opatření. 

Znovu jsem provedl analýzu možností poruch a jejich následků (FMEA) a zjistil, zda se mě 

podařilo snížit nepřijatelná rizika. Vycházel jsem z již provedené analýzy z kapitoly 6.1.3.  

 

Z výpočtu jednotlivých rizik (strukturální pohled) bylo metodou Paretova principu 

80/20 vypočítána míra rizika 30. Při aplikaci uvedených bezpečnostních opatření jsem znovu 

vypočítal jednotlivá rizika, která by se již měla nacházet pod hodnotou 30, jak je uvedeno 

v tabulce č. 3.  Tato hodnota nám odděluje nepřijatelná rizika od přijatelných. 

 

Tabulka 1 Strukturální pohled po aplikaci bezpečnostních opatření 

Poř. 
číslo 

Událost P N H R 

1 Možnost iniciace NVS rentgenovým paprskem 4 3 2 24 
2 Výbuch, fragmentární účinek 3 3 3 27 
3 Fragmentace skleněných tabulí  3 4 2 24 
4 Požár lehce zápalných látek 2 2 5 20 
5 Podezřelý člověk na vstupu 4 3 2 24 
6 Uvolnění a pád předmětů v hale 2 4 3 24 
7 Podezřelý předmět v hale 3 5 1 15 
8 Ohlášení hrozby výbuchu NVS v RTG 3 5 2 15 
9 Poškození statiky odletové haly 1 5 5 25 
10 Úmyslné podcenění obsluhy RTG 2 4 3 24 
11 Podstrčení NVS obsluhou RTG 2 5 2 20 
12 Odhalení imitace NVS v RTG, nebo 

v odbavovací hale letiště 
3 1 2 6 

13 Odhalení NVS v zavazadle při kontrole v RTG 3 1 2 6 
14 Napadení obsluhy RTG 2 2 1 5 
15 Prolomení ostrahy letiště 2 2 1 4 

 

Z výše uvedené tabulky nám jasně vyplívá, že se všechna rizika nachází v oblasti 

přijatelných, protože výpočet jednotlivých rizik z pohledu strukturálního se podařilo snížit 

pod hodnotu 30.  
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Z výpočtu jednotlivých rizik (strukturální pohled) bylo metodou Paretova principu 

80/20 vypočítána míra rizika 30. Při aplikaci uvedených bezpečnostních opatření jsem znovu 

vypočítal jednotlivá rizika, která by se již měla nacházet pod hodnotou 30, jak je uvedeno 

v tabulce č. 4.  Tato hodnota nám odděluje nepřijatelná rizika od přijatelných. 

 

Tabulka 2 Procesní pohled po aplikaci bezpečnostních opatření 

Poř. 
číslo 

Událost P N H R 

1 Panika lidí při odhalení NVS 4 3 2 24 
2 Usmrcení nebo zranění osob střepinami, 

fragmenty 
3 3 3 27 

3 Odpálení NVS na dálku, nebo jiným způsobem 3 4 2 24 
4 Časový stres obsluhy v provozní špičce 3 4 2 24 
5 Ztráta důvěryhodnosti letiště 1 5 5 25 
6 Usmrcení nebo zranění obsluhy RTG 

střepinami, fragmenty 
2 3 3 18 

7 Podezřelá osoba se zavazadlem 3 4 2 24 
8 Monotónnost kontroly zavazadel 2 5 2 20 
9 Podstrčení NVS obsluhou RTG 1 5 5 25 
10 Selhání lidského faktoru 3 5 1 15 
11 Zakázaný předmět v kabinovém zavazadle 3 5 1 15 
12 Hrozba útokem pomocí výbušniny, bez 

odhalení NVS 
3 1 4 12 

13 Úmyslné poškození RTG obsluhou 1 5 2 10 
14 Úmyslné podcenění obsluhy RTG 2 5 1 10 
15 Hrozba útokem pomocí výbušniny a následné 

odhalení imitace NVS 
3 1 2 6 

 

Z výše uvedené tabulky nám jasně vyplívá, že se všechna rizika nachází v oblasti 

přijatelných, protože výpočet jednotlivých rizik z pohledu procesního se podařilo snížit pod 

hodnotu 30.  

Při správné aplikaci a používání navržených bezpečnostních opatření je výčet všech 

strukturálních a procesních rizik v oblasti přijatelných. 
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9 ZÁVĚR 

 

V diplomové práci jsem se zabýval potenciálním útokem NVS v bezpečnostním 

rentgenu na letišti Leoše Janáčka Ostrava Mošnov. Bylo řešeno, zda vůbec lze sestavit NVS 

citlivý na rentgenové záření. Zjistil jsem, že výroba NVS reagujícího na rentgenové záření  

je proveditelná. Konstrukčně by šel upravit pro sestavení případného NVS polovodičový 

detektor Unfors XI. Detektor automaticky stanoví kvalitu rentgenového svazku a provede 

korekci naměřených hodnot napětí a dávek. Právě tato změna napětí je schopna sepnout relé  

a uzavřít elektrický obvod s rozbuškou, která následně iniciuje výbušninu. 

Pro účely teroristického útoku je užití NVS velice lákavé, protože je lze na rozdíl např. 

od radioaktivního materiálu získat snadno. Teroristické činy charakterizuje snaha  

o co největší zastrašení společnosti, dosažení politických, náboženských či ekonomických 

cílů. Při výbuchu NVS v bezpečnostním rentgenu by byly ohroženy životy přítomných 

cestujících a obsluhy RTG. Navržená opatření se týkají především zmírnění dopadů výbuchu 

právě na zdraví lidí. Současně by nastalo také fyzické poškození letiště, letištního majetku, 

odletové haly, techniky a prostorů. Výbuch trhaviny poškodí dle síly výbuchu letištní 

vybavení minimálně na několik dní. Poškozená odletová hala bude muset být prozkoumána 

statikem. Poškozená místa opravena, zničené a poškozené vybavení haly bude muset být 

demontováno a nahrazeno novým. To s sebou přináší nezbytnost na určitý čas,  

v závislosti na rychlosti prováděných likvidačních a obnovovacích pracích, halu uzavřít pro 

veřejnost. Finanční náročnost takovéto opravy může být velice vysoká, zvláště pokud  

by došlo k výraznějšímu poškození nosných konstrukcí nebo drahého technologického 

vybavení. Dále by jistě došlo ke ztrátě důvěryhodnosti letiště, což by mělo existenční 

následky. Ačkoli za případný útok NVS letiště nemůže a vzniklou situaci mnohdy nemohlo 

ani účinně odvrátit, bude si veřejnost jméno letiště Leoše Janáčka s touto událostí dlouhodobě 

spojovat. 

Díky bezpečnostním analýzám, znalosti charakteru NVS a provozu Letiště Leoše 

Janáčka jsem stanovil nejpravděpodobnější příčiny rizika zneužití bezpečnostního rentgenu 

při ohlášené hrozbě výbuchem NVS. Jako nejdůležitější bezpečnostní opatření při ohlášeném 

útoku NVS v bezpečnostním rentgenu bych doporučoval okamžité vyřazení přítomných čtyř 

bezpečnostních rentgenů z provozu a nahrazení dvěma přenosnými pyrotechnickými rentgeny 

typu FOX RAY. Zdroje rentgenového záření přenosných pyrotechnických rentgenů v režimu 

jednoho pulsu na jeden obrázek nebo několik velmi krátkých pulsů nemohou, na rozdíl  
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od rentgenů se stálou vlnou, iniciovat NVS. Přesto musíme počítat s tím, že k výbuchu může 

dojít, proto jako další podstatné bezpečnostní opatření vidím vybudování paraván 

z protistřepinových přikrývek kolem přenosných pyrotechnických rentgenů. Tyto přikrývky 

nám zachytí převážnou část střepin a fragmentů z případného výbuchu NVS. Dále bych 

obsluhu těchto přenosných pyrotechnických rentgenů vybavil ochranou přilbou a vestou, které 

obsluhu tak neomezují v její činnosti, jako například ochranný oděv. Chrání pouze 

nejdůležitější orgány lidského těla a to hlavně před střepinami. Ostatní jevy, které provázejí 

výbuch, jsou utlumeny minimálně.  Tato a další uvedená bezpečnostní opatření by měla 

zjištěná rizika minimalizovat na přijatelnou míru.  

Hrozbu útoku NVS v bezpečnostním rentgenu na letišti Leoše Janáčka Ostrava 

Mošnov se mě jeví jako málo pravděpodobná, avšak je nutné s ní počítat a učinit všechna 

ekonomicky přiměřená, technická a organizační opatření k jejímu zamezení. 
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