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Anotace 

PRYSZCZ D., Ochrana letišť před zavlečením nebezpečných biologických agens: bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB-TU, 2011. 27 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany letišť v ČR před zavlečením 

nebezpečných biologických agens z hlediska činností, při kterých lze zneuţití těchto agens 

předpokládat. Na základě určitých kriterií byla vytipována taková agens, která mohou vyvolat 

onemocnění u vysokého procenta osob. V bakalářské práci jsou navrţena také moţné postupy 

a opatření, které mohou vést ke zlepšení, zkvalitnění a zjednodušení ochrany letišť. 

 

Klíčová slova: ochrana letišť, biologická agens, bezpečnost letišť, 

 

 

 

Abstract   

 

PRYSZCZ D., Airport protection  against the importation of biological dangerous agents: 

Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2011. 27 s. 

 

This thesis deals with protection against the introduction of dangerous biological agents 

at the airport in the Czech Republic in terms of activities where abuses of these agents can be 

expected. On the basis of certain criteria, such agents were identified, 

which can cause disease in a high percentage of people. The work also proposes possible 

measures and procedures that may lead to improvement, higher quality and simplification  

of airports security. 
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1. Úvod 

 Biologická agens se pro nás stala nebezpečím především díky moţnosti jejich zavlečení 

zvláště prostřednictvím letecké dopravy. Jedním z nejohroţenějších míst jsou v tomto ohledu 

letiště a právě touto problematikou se práce zabývá. Po ojedinělých zkušenostech s tímto 

jevem se zdá, ţe je nutné zvaţovat ochranu právě před tímto rizikem, protoţe jen pár letišť na 

světě je v současnosti na odpovídající úrovni v rozpoznávání hrozby teroristických útoků 

vyuţívajících biologických agens. Důkazem oţehavosti problematiky můţe být docela 

nedávné zadání veřejné  zakázky Ministerstvem vnitra. Předmětem této veřejné zakázky je 

řešení, jak rozpoznat skutečnou hrozbu incidentu způsobeného uvolněním biologických agens 

(B-agens) do prostředí a vypracování laboratorních postupů detekce, identifikace a typizace 

B-agens. 
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2. Literární rešerše 

 

Matoušek J., Benedík J., Linhart P., CBRN : Biologické zbraně. 1.vydání. Ostrava :       

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007. 186 s. ISBN 978-80-7385-003-6. 

Kniha pojednává o vývoji a základních vlastnostech biologických zbraní a jejich hlavní 

sloţce-biologických agens. Přináší detailní moderní informace o vojenský významných 

bakteriích, virech, rickettsiích, houbách a toxinech a o principech technické zdravotnické 

ochrany. Charakterizuje hlavní formy a metody biologického terorismu. Ukazuje snahy o 

zákaz biologických zbraní. [2] 

 

Daneš L., Bioterorismus. Vydání první. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2003. 99 s. ISBN 

80-246-0693-3. 

Kniha pojednává o moţnosti fungovaní biologických bojových prostředků v rukou 

teroristů. Přináší základní informace o biologickém terorismu a detailně charakterizuje 

příznaky a průběh neštovic, antraxu, moru, tularémie, brucelózy, vozhřivky, Q-horečky, 

alfavirové encefalitidy, vztekliny, transmisivních flavivirových nákaz (např. ţluté zimnice), 

hemoragických horeček (např. horečky Eboly) a lymfocytární choriomeningitidy. 

 

Ščurek R., Švec P., Ochrana letiště před protiprávními činy. 1.vydání. Ostrava :   Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7385-071-5  

Kniha pojednává o komplexním zabezpečení civilních letišť před protiprávními činy a 

rozebírá jednotlivé etapy odbavovacího procesu v závislosti na analýze rizika. Přináší 

informace o opatřeních vedoucích k minimalizaci moţného zneuţití chemických, 

biologických, radioaktivních, jaderných, výbušných látek (CBRNE) pro teroristické účely v 

rámci letiště Ostrava.  
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Prymula R., a autorský kolektiv, Biologický a chemický terorismus. Informace pro každého. 

První vydání. Praha: Grada Publishing, 2002, 152 s. ISBN 978-80-247-0288-6 

Kniha pojednává o moţném pouţití biologických agens v historických souvislostech 

počátků jejich vývoje a prvních praktických pokusech i nehodách, které tento vývoj 

provázely. Přináší informace o stávajících klasifikacích, nejvýznamnějších zástupcích a 

důvodech, proč z celého širokého spektra biologických a chemických látek lze uvaţovat o 

poměrně omezeném mnoţství kandidátů pro moţné pouţití.  

 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (ICAO), Chicago, 7.12.1944 (č. 147/1947 

Sb), ve znění pozdějších předpisů a zejména pak příloha Úmluvy o mezinárodním civilním 

letectví č. 17., která obsahuje závazné standardy a doporučení pro ochranu civilního letectví 

před protiprávními činy. 
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3. Letiště a právní prostředí ochrany 

3.1. Obecně o letištích 

Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru 

leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům 

letadel s tím souvisejícím (§ 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Letiště  

je chápáno z pohledu dopravní infrastruktury  jako veřejná dopravní infrastruktura (§ 2 odst. 1 

písm. k) bod 1. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na území České 

republiky se nachází 90 civilních letišť, která se v souladu se zákonem o civilním letectví  dělí  

 podle charakteru letiště na: 

1. veřejné (přijímající v mezích své technické způsobilosti všechna letadla),  

2. neveřejné (přijímající na základě předchozí dohody s provozovatelem letiště), 

 podle určení letiště na: 

1. vnitrostátní (určená a vybavená k uskutečňování letů, při nichţ není překročena státní 

hranice ČR, a letů, při nichţ není překročená hranice schengenského prostoru), 

2. mezinárodní (určená a vybavená k uskutečňování letů vnitrostátních i letů, při nichţ je 

překročena státní hranice). [9] 

           

Kromě civilních letišť se na území ČR nacházejí letiště vojenská. V této práci se však 

budu zabývat ochranou civilních veřejných mezinárodních letišť, neboť na těchto letištích je 

největší pohyb osob a zboţí, tudíţ je zde největší pravděpodobnost zavlečení nebezpečných 

biologických agens na území ČR cestou infikovaného cestujícího, zvířete, potraviny či vody, 

které je spojeno s otevřením hranic, urychlením dopravy a rozvojem turismu. Vojenská letiště 

nejsou předmětem této práce. Ne ţe by zde nebylo riziko zavlečení biologických agens, to 

existuje, zejména při návratu vojáku z mezinárodních misí, ale ochranu před takovýmto 

zavlečením organizuje a zajišťuje AČR. Příslušníci AČR po návratu z těchto misí na rozdíl od 

veřejně cestujících absolvují bezprostředně po přistání lékařskou prohlídku, neboť se u nich 

předpokládá, ţe mohli při výkonu svého poslání přijit do styku s  jakoukoliv nebezpečnou 

CBRN látkou. Armádní příručky všeobecně definuji takovéto zavlečení jako „Import 

nebezpečné nákazy“ do vlastní země, coţ právě souvisí s účastí našich vojáků v zahraničních 

misích.  
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3.2. Právní rámec ochrany letišť 

     

Pod pojmem právní rámec si lze představit celou řádu dokumentů, předpisů, norem a 

mezinárodních úmluv, které mají za cíl sjednotit a uzákonit postupy a opatření při zajišťování 

ochrany a bezpečnosti letišť. Mezinárodními právními předpisy nejsou pouze jen předpisy 

evropské unie, ale předpisy komplexně globální, na základě kterých byly vydány národní 

právní dokumenty, a to buď ve formě vyhlášek ministerstev, nebo sdělení. 

Právní rámec ochrany lze obecně rozdělit na:  

 Mezinárodní právní předpisy  

 Národní právní předpisy 

3.2.1. Mezinárodní právní předpisy 

 Úmluva o mezinárodním civilním letectví, podepsaná v Chicagu 7. 12. 1944 (dále 

jen“Chicagská úmluva“), a to především články 37 a 38, které byly předlohou 

Mezinárodní organizaci pro civilní letectví k vytvoření Přílohy č. 17 k této úmluvě. 

Poslední, sedmé revidované vydání této přílohy, vešlo v platnost 1. 7. 2002 a obecně 

je označováno jako letecký předpis L17. 

 Úmluva o potlačení nezákonných činů ohroţujících bezpečnost civilního letectví, 

podepsána v Montrealu 23. 9. 1971 (dále jen“Montrealská úmluva“). Na základě této 

úmluvy byl 24. 2. 1988 podepsán protokol o boji s protiprávními činy násilí na 

letištích slouţících mezinárodnímu civilnímu letectví (dále jen „Dodatkový protokol 

k Montrealské smlouvě“). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví 

společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 

 Nařízení Evropského komise (ES) č. 622/2003, implementace společných pravidel 

v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 

 Nařízení Evropského komise (ES) č. 1217/2003, kterým se stanoví pravidla pro 

národní programy řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy. 

 Nařízení Evropského komise (ES) č. 1486/2003, kterým se stanoví postupy Komise 

pro provádění inspekce v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 

 



- 6 - 
 

3.2.2. Národní právní předpisy 

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

ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

(ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 

Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb. a 

vyhlášky č. 64/2010 Sb. 

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

změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí 

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

o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pro oblast ochrany letišť před zavlečením nebezpečných agens budeme vycházet i 

z jiných obecně platných právních předpisů, mezi něţ můţeme zařadit zejména: 

 Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně ţivnostenského 

zákona (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a o změně ţivnostenského zákona. 

 

Relativně nově pohlíţíme na ohroţení letiště jako na ohroţení prvku kritické 

infrastruktury. Tento pohled bude věnován pouze těm letištím, která budou takto určena na 

základě odvětvových a průřezových kriterií. V těchto případech bude brán zřetel na další 

zákony vztahující se k této problematice.  

 

Résumé: Při ochraně letišť nebude uţito jen těchto  vyjmenovaných předpisů (ICAO, ECAC) 

a EU, ale i ostatních předpisů, které s touto problematikou souvisí, např. Národní 

bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy. Neméně 

významné budou i interní předpisy např. Bezpečnostní programy letišť, bezpečnostní 

programy leteckých dopravců a letištní pohotovostní plány.  
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4. Biologická agens 

 

4.1. Obecně  

Zákon č. 281/2001 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně ţivnostenského zákona 

(ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) definuje biologická 

agens jako jakýkoliv organismus přírodní i modifikovaný, jehoţ záměrné pouţití můţe 

způsobit smrt, onemocnění anebo zneschopnění lidí a zvířat, nebo který můţe způsobit úhyn 

nebo poškození rostlin.  

Jak z této definice vyplývá, cílem biologických agens budou lidé, zvířata a rostliny, u 

kterých tato agens mohou vyvolat onemocnění nebo nákazu.  

Někdy se můţeme místo pojmu biologická agens setkat rovněţ s pojmy „biologické 

prostředky“ nebo „biologické činitele“. Biologické činitele jsou však širším pojmem, který 

zahrnuje i modifikované organismy. 

 

4.2. Dělení biologických agens 

Principiální a trvale platné rozdělení B-agens je rozdělení podle základních druhů na:                                     

 bakteriální agens 

 toxiny 

Bakteriální agens dělíme podle jejich charakteru na: 

 bakterie 

 viry 

 rickettsie 

 houby 

Protoţe musíme respektovat nejdůleţitější mezinárodní právní dokument v oblasti B-

agens, kterým je Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických a 

toxinových zbraní, je další dělení podle působení B-agens na: 

 osoby 

 zvířata 

 rostliny [2] 
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4.3. Nebezpečnost, rizikovost biologických agens 

Centra pro kontrolu chorob a prevenci (CDC, ECDC) kategorizují biologická agens do 

tří skupin (A, B, C) podle rizika, které představují pro veřejnost. Agens, která představují 

značné riziko, protoţe je lze lehce šířit, a která mohou způsobit infekci s vysokou smrtností, 

jsou klasifikována jako kategorie A. Tato agens zahrnují bakterie a viry, které vyvolávají 

následující infekční choroby: 

 Antrax 

 Botulismus 

 Mor 

 Tularémie 

 Pravé neštovice 

 Hemoragické horečky  [14] 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2000/54/ES, která pojednává o ochraně 

zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci, kategorizuje 

biologická agens do čtyř skupin. Čtvrtá skupina je skupinou, kde jsou zařazeny 

nejnebezpečnější biologické činitele, u kterých zpravidla není moţná účinná profylaxe nebo 

léčba. 

 

Zákon kategorizuje rizikovost prováděcím předpisem, kterým je Vyhláška č. 474/2002 

Sb., v níţ stanovuje dvě kategorie biologických agens a toxinů. Je to seznam VRAT a RAT. 

Seznamy jsou uvedený v příloze  k této vyhlášce. Z důvodu obsahového rozsahu jsem je 

rovněţ zařadil jako přílohu č.1 k této prácí. 

 

4.4. Vybraná biologická agens 

V předchozí kapitole můţeme vidět na několika příkladech, jak různé předpisy na 

základě rizikových kriterií rozličně kategorizují biologická agens. Některá z těchto kriterií mi  

rovněţ slouţila jako návod pro stanovení nebezpečných agens pro účely této práce. Je velmi 

obtíţné určit a zhodnotit, která agens by mohla být prioritně uţita. Hodnocení rizika je věcí 

mého subjektivního pohledu. 
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4.4.1. Bacillus anthracis 

     Tato bakterie je nepohyblivá grampozitivní tyčka, která způsobuje vysoce infekční 

onemocnění zvířat, především skotu, zvané Antrax. Při manipulaci s kůţí nebo chlupy 

napadených zvířat se můţe přirozeně nakazit i člověk. Infekci způsobují spory, které mohou 

do organismu vniknout 

 poškozenou kůţí,  

 inhalací, 

 poţitím nedostatečně zpracovaného masa, 

 částečně i bodnutím hmyzu.         

Nebezpečné jsou tyto bakterie hned z několika důvodů. Hlavním důvodem je, ţe tyto 

bakterie vytvářejí spory, které jsou za určitých podmínek snadno kultivovatelné a 

produkovatelné.  Spory jsou středně rezistentní vůči slunečnímu svitu, tepelnému zpracování 

a běţným dezinfekčním přípravkům, proto jsou schopny v přírodě prokazatelně přeţít i 

čtyřicet let.  

 

Tabulka č.1 Charakteristika podle zdrojů americké armády 

               [4]

  

4.4.2. Virus variola 

    Virus variola je DNA virus, který má kulovitý tvar a  způsobuje onemocnění obecně zvané 

pravé neštovice. Nemoc se rozšiřovala v populaci přenosem z člověka na člověka. Virus 

vstupuje do organismu 

 inhalací, 

 částečně porušenou kůţí, 

 částečně i narušenou sliznicí úst. 

 

 

 

 

Nemoc Intra-

humánní 

přenos 

Infekční dávka          

(v aerosolu) 

Inkubační doba Doba trvání nemoci Letalita Přeţívání bakterií  Účinnost 

očkování na 

aerosolovou 

expozici 

Antrax Ne 8-50 000 spor 1-6 dní 3-5 dní (neléčená 

forma je smrtelná) 

Vysoká Velmi stabilní, 

spory více neţ 40 

let v půdě 

2 dávky účinné 

proti 200-500 

LD50 na 

opicích 
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Nebezpečnost tohoto viru je v tom, ţe se přenáší za přirozených podmínek na velké 

vzdálenosti pomocí předmětů kontaminovaných částicemi prachu, např. nemocniční prádlo, 

utěrky, hadry. V chladu zbavený vody a zmraţený pro skladování a určený k rozpuštění ve 

vodě při vlastním pouţití (lyofilizovaný) přeţívá několik let.  

Další nebezpečím je hemoragická forma onemocnění, která se projevuje krvácením 

z koţních ran, sliznic a do zaţívacího traktu a bohuţel v průběhu několika málo dnů pokaţdé 

skončí smrtí.  

Poté co WHO v roce 1980 oznámila eradikaci pravých neštovic, došlo k následnému 

ukončení očkování u dětí. Navíc ne všichni současní lékaři mají s tímto onemocněním 

zkušenosti, takţe prvotní diagnostika můţe být problematická. Dále musíme mít na paměti to, 

ţe virus pravých neštovice zahubil více lidí neţ jakákoliv jiná infekční nemoc. 

 

Tabulka č.2 Charakteristika podle zdrojů americké armády 

Nemoc Inter-humánní 

přenos 

Infekční 

dávka         

(v aerosolu) 

Inkubační doba Doba trvání nemoci Letalita Přeţívání virů Účinnost 

očkování na 

aerosolovou 

expozici 

Variola Vysoký Předpokláda

ná nízká 10-

100 

organismů 

7-17 dní 

(průměrně 12) 

4 týdny Nízká aţ 

vysoká 

Velmi stabilní Protektivní na 

vysoké dávky 

u primátů  

                         [4]

  

 Résumé: Nebezpečná agens nutně nemusí být pouze tato vybraná, mohou to být i další, např. 

v poslední době se objevil značný počet zajíců nakaţených nemocí tularémie, kterou 

způsobuje Francisella tularensis. Do své práce jsem zařadil taková agens, která jsou 

nebezpečná z výše uvedených hledisek a byla jiţ v minulosti uţita.  Pokud se jedná o toxiny, 

nejsou předmětem této práce s ohledem na jejich specifika. Tuto práci jsem zaměřil pouze na 

oblast bakteriálních agens. 
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5. Způsoby zavlečení – vytipování mimořádných událostí 

 

5.1. Protiprávní činy 

V souvislosti s úmyslným zavlečením biologických agens můţeme protiprávní činy,  

neboli jednání, které muţe mít významné nepříznivé důsledky pro bezpečnost civilního 

letectví, zejména civilní letecké dopravy, obecně podle rozsahu rozdělit na:  

 bioterorismus, 

 biokriminalitu. 

 

Bioterorismus je úmyslné zneuţití biologických agens k vyvolání onemocnění lidí, 

zvířat nebo rostlin. Můţe se jednat o vojensky, politicky, náboţensky motivované činy, nebo 

mohou mít povahu prostého trestného činu. 

Biokriminalita je úmyslné zneuţití biologické agens k vyvolání onemocnění lidí, zvířat 

nebo rostlin. Motivem můţe být pomsta, vyřizování účtů, konkurenční boj, nebo můţe mít 

povahu pochybného ţertu.  

Cílem těchto činů je vyvolání velkého počtu infekčních onemocnění. Napadení však 

můţe být velmi nebezpečné i v případě vzniku ojedinělých onemocnění vysoce nebezpečnými 

nákazami, neboť nutí k provádění rozsáhlých protiepidemických opatření. Způsob zneuţití 

biologických agens, můţe být rozmanitý, od přímého infikování osob aţ po kontaminaci 

ţivotně důleţitých komodit. Významnou roli v těchto případech bude hrát rozprašování 

infikovaných aerosolů. 

5.2. Cestovní styk 

V této části bakalářské práce se budu zabývat cestujícími, jakoţto moţnými přenašeči 

biologických agens záměrně nakaţenými k nepřátelským účelům nebo k pouţití v ozbrojeném 

konfliktu. Zákon na ně pohlíţí jako na bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně. 

Takovéto zavlečení muţe být v jednotlivých pohotovostních plánech definováno jako 

„Nestandardní situace“ – mimořádná událost, pro kterou není v Letištním pohotovostním 

plánu stanoven zvláštní postup, která však ovlivňuje bezpečnost a plynulost letecké dopravy, 

popř. ohroţuje ţivoty a zdraví osob, majetek, bezpečnost nebo běţný chod letiště. V případě, 

kdyby byl objeven přenašeč ještě na palubě letadla, jednalo by se o „ letadlo s infekcí  na 

palubě“, tedy o jednu z nestandardních situací.  
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Důleţitou roli v ochraně hraje především kontrola všech cestujících chystajících se 

k odletu, posádek letadel a personálu. Tyto osoby musejí být podrobeny bezpečnostní 

kontrole, aby bylo zabráněno vnesení zakázaných předmětů do SRA a na palubu letadla. Jen 

pro úplnost je třeba uvést seznam těchto předmětů a zdůraznit, ţe se nejedná pouze o ty níţe 

uvedené, ale v případě pochybností nebo podezření je oprávněn bezpečnostní personál 

zakázat přepravu i jinak povolených předmětů. 

Zakázané předměty, které nemůţe cestující přepravovat v ţádném zavazadle:  

 výbušniny  

 plyny jakéhokoliv druhu (propan, butan)  

 hořlavé tekutiny (benzín apod.)  

 hořlavé pevné a reaktivní látky  

 okysličovadla a organické peroxidy  

 toxické nebo infekční látky  

 radioaktivní materiál  

 ţíraviny včetně rtuti a autobaterií  

5.3. Nákladní doprava 

 

Jedním ze způsobů moţného zavlečení nebezpečných biologických agens je zneuţití 

nákladní letecké dopravy. Přeprava zboţí se řídí přepravními podmínkami pro zboţí v letecké 

dopravě. Je to vlastně jakýsi přepravní řád přepravní společnosti. V něm si přepravce stanoví 

podmínky pro přijetí zboţí k přepravě např.:  

Zboţí určené k přepravě musí splňovat tyto podmínky: 

a) z titulu svého charakteru není vyloučeno z přepravy a jeho vývoz, transfer, tranzit či 

dovoz není zakázán, 

b) jeho obsah musí být řádně deklarován, 

c) musí být předáno k přepravě spolu s poţadovanými přepravními dokumenty 

d) musí být řádně zabaleno a označeno, 

e) nesmí jevit známky poškození, 

f) nesmí ohroţovat bezpečnost, 

g) nesmí obtěţovat cestující a posádku (např. zapáchat),  

h) musí být předběţně zajištěna přeprava (pro některé druhy zboţí). 
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Z pohledu ochrany před zavlečením jsou tyto přepravní podmínky zásadní v tom, ţe by 

měly zajistit, aby nedošlo k uvolnění neţádoucího obsahu. Další důleţitou věcí je vyhrazení si 

práva přepravcem kontrolovat obsah zásilky podané k přepravě za účasti zákazníka a 

bezpečnostních sloţek letiště nebo celního orgánu a oprávnění nepřijetí zásilky k přepravě, 

pokud není moţno tuto kontrolu provést.  

Jedná-li se o zboţí, které bude přepravováno z nebo do třetí země, tj. státu, který není 

členem EU, podléhá toto zboţí celnímu dohledu, v praxi to znamená, ţe to budou celní 

orgány, které budou rozhodovat o propuštění do příslušného reţimu. Budou to rovněţ celní 

orgány, které rozhodnou o kontrole předmětného zboţí. Tato kontrola probíhá v celních 

skladech, které jsou součástí letišť, nebo přímo v letadlech na letištní ploše. Dojde-li při 

kontrole zboţí k nálezu materiálů nebo věcí, o kterých se lze domnívat, ţe mohou být 

bakteriologickou (biologickou) nebo toxinovou zbraní, nebo ţe mohou obsahovat vysoce 

rizikové biologické agens nebo toxiny, jsou celní orgány povinny neprodleně tuto skutečnost 

oznámit Policii ČR nebo územně příslušnému státnímu zastupitelství a SÚJB, který zajistí 

provedení likvidace těchto materiálů, věcí a zařízení. Tyto skutečnosti je moţné SÚJB 

oznámit na Krizový štáb SÚJB . 

Zcela zásadní z hlediska bezpečnosti je dodrţování bezpečnostních pravidel (látky se 

nedotýkat a ani s ní jinak nemanipulovat, neochutnávat, neprohlíţet zblízka) a před případnou 

manipulací provést kontrolu označení zboţí. Je-li nezbytná manipulace, je nutné pouţít 

dostupných ochranných prostředků. Zjednodušeně by měl kaţdý dodrţet všeobecné zásady 

chování při nálezu či výskytu látek neznámého původu. 

1. Zachovejte klid a rozvahu, jednejte s rozmyslem. Zkuste především posoudit, zda Váš 

nález skutečně můţe ohroţení způsobit a zda je pravděpodobné, aby takové ohroţení 

způsobil z místa, na němţ se vyskytuje.  

2. S nálezem pokud moţno nemanipulujte, ani se k němu zbytečně nepřibliţujte.  

3. V případě, ţe u nálezu nemůţete vyloučit moţnost individuálního či veřejného 

ohroţení radioaktivními, škodlivými chemickými či biologickými látkami, informujte o 

nálezu neprodleně nejbliţší jednotku Hasičského záchranného sboru nebo Policie 

ČR. Jejich příslušníci zabezpečí vše potřebné.  

4. Setrvejte na místě a poskytněte zásahové jednotce veškerou moţnou součinnost. Dbejte 

na to, aby se k místu vašeho nálezu nepřibliţovaly další osoby, zejména pak děti. [15] 
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Rizikovou činností při nákladní přepravě bude i přeprava zvířat. Ta se provádí ve dvou 

reţimech: 

 veterinárně nekontrolovaná přeprava 

 veterinárně kontrolovaná přeprava 

Veterinárně nekontrolovanou přepravou je přeprava zvířat v zájmovém chovu. 

Zjednodušeně řečeno se jedná o přepravu domácích mazlíčků podle zvláštních předpisů, které 

upravují jaká zvířata, v jakém počtu a za jakých podmínek mohou být takto přepravovaná. 

Kontrolou plnění stanovených podmínek jsou pověřeny celní orgány, které v případě 

nesrovnalostí, pochybností kontaktují veterinární správu. 

Veterinárně kontrolovanou přepravou je přeprava většího počtu zvířat neţ v zájmovém 

chovu nebo exotických zvířat. V tomto případě musejí tato zvířata projít veterinární 

kontrolou, která se provádí pouze na letišti Praha - Ruzyně.  

V případě přepravy zvířat by se spíše jednalo o nechtěné zavlečení nákazy, kterou není 

moţné definovat jako akt bioterorismu. 

5.4. Catering 

V případě ohroţení infikovanými potravinami by se nejednalo o zavlečení, ale spíše o 

ojedinělou málo významnou a moţná neúčinnou akci, bioteroristickou příhodu, která by 

vyţadovala přípravu velkého mnoţství patogenů. Vzniklá onemocnění by tak měla pouze 

charakter lokálního významu.   Neúspěch takové akce by měl být zajištěn přísným dodrţením 

hygienických norem a zajištěním konstrukčního řešení neveřejného prostoru pro přípravu 

jídel a veřejného prostoru pro výdej jídel. Zásadním bezpečnostním kriteriem pro cateringové 

sluţby je, ţe cateringové společnosti musí získat příslušné oprávnění vydané úřadem pro 

civilní letectví, čímţ je zaručeno jejich prověření z hlediska bezpečnosti.  

 

5.5. Zavlečení vektory 

Vektory neboli přenašeči z říše hmyzu, byly v minulosti lidským přičiněním zdrojem 

nákaz, jednalo se však o nechtěné zavlečení leteckou dopravou, které nemá s bioterorismem 

nic společného. Vzhledem k vynaloţení velkého úsilí udrţet naţivu velké, významné 

mnoţství přenašečů, much, komárů, blech, vší, a klíšťat, které by se dalo obtíţně dopravovat 

přes hranice a připravovat k pouţití na letištích, lze povaţovat tento způsob zavlečení za 

nereálný. 
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Résumé:  Přehled moţných způsobu zavlečení B-agens na letiště v ČR je pouze orientační, a 

pokazuje na moţnosti rozšíření B-agens. Při kaţdé z výše uvedených činností můţe dojít ke 

vzniku mimořádné události. Ţádný způsob není konkretizován z důvodu obav, ţe by mohl 

poslouţit jako návod pro spáchání protiprávního činu.  Nejpravděpodobnějšími   činnostmi 

spojenými s  prostory letišť a  biologickými agens, při nichţ by mohly nastat mimořádné 

události, jsou letecké dny (např. Dny NATO). 
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6. Ochrana letišť před zavlečením 

6.1. Obecně 

Ochrana proti biologickým zbraním a biologickým agens obecně obsahuje jednak 

soubor preventivních opatření k zmírnění následků jejich pouţití, jednak opatření po 

uskutečnění útoku biologickými zbraněmi, zahrnují včasné varování, identifikaci resp. 

diagnostikování biologického agens, fyzickou ochranu, dekontaminaci a zdravotnicko-

protibiologická opatření. V souboru preventivních a profylaktických opatření zaujímá 

významné místo hygiena. [2] 

 

6.2. Realizace ochrany letišť v České republice  

Ochrana letiště je charakterizována jako souhrn opatření a způsobů zapojení lidských a 

materiálních zdrojů určených k minimalizaci ztrát na materiálu, ţivotech a zdraví osob 

působících na území letiště vlivem vlastního provozu letiště a jeho okolí.  Prvořadé  v případě 

vzniku mimořádné události budou postupy související se záchranou ţivotů a zdraví osob. Na 

území letiště je vyuţívána integrovaná forma spolupráce letištních i mimo letištních 

bezpečnostních a záchranných sloţek a to jak v běţném provozu, tak v případě vzniku 

mimořádných situací. Působnost jednotlivých sloţek integrovaného bezpečnostního a 

záchranného systému letiště za běţného stavu vychází z příslušných ustanovení zákonů České 

republiky. Organizační sloţky provozovatele letiště se kromě toho řídí interními předpisy 

(příslušnými organizačními normami a zejména pak Organizačním řádem provozovatele). V 

případě vzniku mimořádných situací v provozu letiště je působnost sloţek integrovaného 

systému upravena interním předpisem:  

 

 Letištním pohotovostním plánem. 

 

Účelem Letištního pohotovostního plánu je stanovit a popsat moţné druhy 

mimořádných událostí ohroţujících bezpečnost letecké dopravy, jejich řešení, dále stanovit 

reţim vyrozumění a spolupráce jednotlivých bezpečnostních a ostatních sloţek letiště pro 

stanovené mimořádné události (letecké nehody, nestandardní situace, protiprávní činy proti 

civilnímu letectví, krizové stavy, ekologické havárie atd.) s cílem odstranit nebo v co nejvyšší 

míře eliminovat jejich negativní dopad. Dokument zpracovává postupy řešení jednotlivých 

mimořádných událostí vedoucí k minimalizaci jejich negativních dopadů na leteckou dopravu 

s vyuţitím vlastních sil a prostředků letiště nebo v součinnosti s územními a dalšími 
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bezpečnostními a krizovými sloţkami. V rámci vrcholového řízení bezpečnostní problematiky 

letiště je zřízen : 

 Letištní výbor pro bezpečnost.  

 

V tomto výboru mají své zastoupení představitelé organizací, které mají významný vliv 

na provoz letiště. Letištní výbor pro bezpečnost se mimo jiné zabývá působením privátních 

bezpečnostních a záchranných organizací pro účely podnikatelských aktivit uţivatelů letiště. 

Vnitřní zajištění ochrany letiště v rámci svého působení je zabezpečováno těmito sloţkami: 

 Bezpečnostní kontrola - odpovídá za zajištění bezpečnostní kontroly cestujících a 

jejich zavazadel před jejich nástupem do odlétajících letadel. Útvar Bezpečnostní 

kontrola v rámci své běţné činnosti vyuţívá technické prostředky a zařízení detekující 

moţný výskyt předmětů zneuţitelných jako zbraní, kovových předmětů, výbušnin 

všeho typu, halucinogenních látek i radioaktivních materiálů. [11] 

 Ostraha letiště - odpovídá za zajištění úkolů souvisejících s ochranou majetku a zdraví 

osob. Výkon činnosti tohoto útvaru se řídí Plánem střeţení letiště, který vychází ze 

skutečného stavu dislokačního řešení jednotlivých objektů na území letiště a jejich 

důleţitosti pro provoz letiště. [12] 

 Záchranná poţární sluţba - odpovídá za zajištění úkolů souvisejících se záchranou 

osob a majetku ohroţených provozem letiště, zejména vznikem mimořádných 

událostí (poţár, letecká nehoda, ekologická havárie, ohroţení majetku nebo zdraví 

osob, součinnost při řešení organizované protiprávní činnosti, apod.). [13] 

Na některých letištích jsou bezpečnostní kontrola a ostraha letiště sloučené do jedné 

sloţky OBL .  Ostrahu vnějších a vnitřních prostor, veřejně přístupných částí letiště a kontroly 

perimetru se zaměřením na pohyb osob, dopravních prostředků a přítomnost podezřelých 

předmětů zajišťuje provozovatel ve spolupráci s Policií ČR. Problematika ochrany letiště je 

uceleným systémem, na kterém se podílejí kromě výše uvedených sloţek také i ostatní sloţky 

působící na letištích, zejména Policie ČR a Celní správa. 

 

Kaţdý orgán, fyzická a právnická osoba, která zajišťuje ochranu civilního letectví před 

protiprávními činy, je povinna vybavit své pracoviště potřebným bezpečnostním zařízením 

nezbytným pro efektivní provádění zajišťovaných bezpečnostních opatření.  
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Provozovatelé letišť, letečtí dopravci a ostatní provozovatelé bezpečnostních zařízení jsou 

povinni zajistit, aby veškerá bezpečnostní zařízení vyuţívaná při zajišťování bezpečnosti civilního 

letectví byla kromě jiného schválena Úřadem pro civilní letectví. Tento úřad schvaluje 

bezpečnostní zařízení na základě předloţení platných certifikací o provedených testech daného 

zařízení vydaných subjektem přijatelným pro Úřad civilního letectví. [5] 

 

6.3. Navržená bezpečnostní opatření 

6.3.1. Zdravotnická opatření  

Mezi zdravotnická opatření vyuţitelná v podmínkách letiště můţe patřit pasivní 

imunizace těch pracovníků, kteří mohou přijít (očkování na ţádost), nebo kteří přišli 

(mimořádné očkování) při výkonu svého povolání do styku s danou agens. Pasivní imunizace 

spočívá v dodání preparované protilátky proti  patogennímu agens. Pasivní očkování má 

okamţitý, leč časově omezený ochranný účinek. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, ţe 

mimo prvotního účinku biologické agens existuje i moţnost sekundárních nákaz přes právě 

zmíněné pracovníky, kteří v tomto případě fungují jako přenašeči.  

 

Pro bliţší přiblíţení údajů v závorkách dodávám, ţe: 

 

 očkování na ţádost je očkování na vlastní ţádost proti infekcím, proti kterým 

je k dispozici vakcína. 

 mimořádné očkování je očkování fyzických osob k prevenci infekcí v případě 

mimořádných situacích. 

 

Je třeba připomenout, ţe proti některým infekcím neexistují vakcíny. Toto ale není 

případ vybraných biologických agens v mé práci. Jen pro úplnost uvádím moţné vakcíny pro: 

 

 Bacillus anthracis (AVA, BioPort), 

 Variolla virus (ACAM2000TM) 

 

K aktivnímu očkování lze říci jen to, ţe by nebylo rozumné přistoupit k plošnému 

očkování jen z obavy před moţným teroristickým útokem na základě dohadů a 

nepodloţených zpráv. Pro obhájení tohoto tvrzení je nutno podotknout, ţe zásoby vakcín jsou 

bohuţel omezené. 
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6.3.2. Organizační opatření 

Organizační opatření budou opatření prevence, která  zahrnují školení personálu, 

informovanost veřejnosti a profilování chování cestujících. 

 

Pro prvotní informaci mohou cestujícím slouţit velkoplošné zobrazovací panely nebo 

plochy pro zobrazení reklamních spotů. V případě mimořádných situací by bylo moţné na 

všechny panely zobrazit textové oznámení pro cestující, aby byli včas informováni. Vhodné 

by bylo efektivní vyuţití místa na stěnách za pomoci letáků, které by kromě obecných 

hygienických pravidel mohly obsahovat např. informace o ochraně dýchacích cest vlhkým 

šátkem, omezení zbytečných pohybů a manipulace s podezřelými předměty, atd. Taktéţ lze 

cestující informovat prostřednictvím výstiţných letáků o 

vhodných způsobech chování v mimořádných situacích. 

Efektivním vyuţitím místa mám na mysli volbu takových míst, 

která budou k tomuto účelu vhodná (viz příloha č.2). Toto 

opatření není  bezpečnostním managementem letišť přijímáno s 

ohledem na negativní vliv na cestující s tím, ţe se vůbec 

nepřipouští, ţe se na jejich letištích můţe mimořádná událost 

přihodit. 

     Obrázek č.1 informační leták     

 

Dalším z vyuţitelných opatření můţe být behaviorální profilování. Behaviorální 

profilování je zmiňováno jako efektivní a nepostradatelný nástroj k posouzení moţných 

teroristických činů. Spočívá v tom, ţe někteří pracovnicí vyškolení k identifikaci 

potenciálních hrozeb jednoduše sledují, pasivně pozorují, jak se chovají cestující. Tudíţ 

zájmem jejich pozornosti je chování jedinců, nikoliv etnická příslušnost, věk nebo pohlaví. 

V chování potencionálních pachatelů protiprávních činů se projevují určité znaky, ukazatele 

strachu z odhalení. Pozornosti tak neujdou jedinci, kteří se odchylují od norem běţného 

chování. Na základě toho, zda dosáhne chování jedince takové úrovně, která je předmětem 

zájmu, mohou tohoto jedince pracovnicí podrobit další kontrole nebo jej vyslechnout. 

Nejedná se o výslech jako takový, ale spíše jde o neformální rozhovor, ze kterého je moţno 

získat indicie, zda nejsou jedinci zapojení do neţádoucí činnosti namířené proti letišti nebo 

cestujícím. Nutno podotknout, ţe většina odborníků povaţuje toto profilování za málo účinné 

a odpůrci argumentují tím, ţe toto profilování porušuje lidská práva a občanskou svobodu.  
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6.3.3. Technická opatření 

Pojem technická opatření zahrnuje širokou a různorodou škálu opatření, která mohou 

být realizována prostřednictvím různých přístrojů a zařízení. 

 

K eliminaci rozšíření aerosolů nebezpečných biologických agens za pomoci ventilátorů 

a klimatizačních zařízení by bylo moţno vyuţít mechanické a technické ochrany   přístupů 

k vzduchotechnice na střeše (zábrany, ploty, EZS atd.). Další moţnosti bude pouţití 

stacionárních víceúčelových detekčních systémů CBRN látek s pevně instalovanými 

sběrnicemi vzduchu na vstupech osob do objektů letištní haly, ze kterých jsou nepřetrţitě 

nasávány vzorky k detektorům ve veřejném prostoru letiště. V prostorech odbavovací haly 

letiště bude důleţité udrţovat přetlak směrem z objektu, čímţ se zabrání moţnému rozšíření 

agens.   K detekci aerosolů lze vyuţít Bio-treath detektory, které jsou vhodným zařízením pro 

letištní prostory, ovšem potřebují ke svému provozu vyškolený personál.  Výstupem z těchto 

detektorů je automatizovaná zpráva zodpovědnému personálu a spuštěním odběru vzorků. 

Vzorky je moţno testovat na místě s pouţitím Cepheid GeneXpert systému vyuţívajícího 

metodu PCR v reálném čase. Systém je plně automatizovaný, 

přivolaný personál pouze zavede vzorek do systému. K dispozici jsou 

v současné době zásobníky pro detekci Bacillus anthracis. K detekci 

viru Variola je moţno pouţit jiný systém vyuţívající metodu PCR. 

Například systém R.A.P.I.D. Idaho Technology Inc. PCR metody jsou 

metodami zaloţené na detekci nukleových kyselin, které jsou vhodné 

pro vybraná agens v této práci, jak je patrno z níţe uvedené tabulky.    

 

                                                                                                              Obr.č.2Airsentinel  [17]       

      

Tabulkač.3 Porovnání detekčních metod 
    

 
           Detekční metody   

B-agens HHA ELISA ECL TRF PCR 

Bacillus anthracis       X       X       X       X       X 

Variola virus       X       X           X 

      X- umožńuje detekci 
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Pro porovnání detekčních zařízení jsem sestrojil níţe uvedenou tabulku, z níţ je na  

první pohled patrno, ţe systém R.A.P.I.D. detekuje širší spektrum biologických agens, a proto 

by byl pro detekci vzorků vhodnější. Ovšem na obranu GeneXpert musím říct, ţe tento 

systém je mladší a je tak otázkou času, kdy budou k dispozici zásobníky pro detekci dalších 

agens. Výhodou jeho pouţití je schopnost detekovat agens za méně neţ 30 minut a je vybaven 

automatickou dekontaminací a čištěním.  

Tabulka č.4 Srovnání detekčních systémů 

 
    Detekční systémy 

B-agens GeneXpert R.A.P.I.D. 

Bacillus anthracis         X       X 

Brucella sp.         X 

Francisella tularensis         X 

Escherichia coli 0157          X       X 

Salmonella sp.          X       X 

Variola virus         X 

Ebola virus         X 

Marburg  virus         X 

 

 X- umožńuje detekci 

V oblasti cestovního styku mohou být vyuţívány jak z důvodu urychlení procedury, tak 

z důvodu eliminace kontaktu s kontrolovanými osobami  termokamery GUIDIR™ IR 236, 

odhalující mezi cestujícími jedince se zvýšenou tělesnou teplotou. Termokamerou pořízený 

obraz jedince je odeslán k analýze do připojeného počítače a ten ho digitálně porovná s daty 

uloţenými v paměti.  V případě zjištění nesrovnalosti je výsledný údaj zobrazen na monitoru. 

V závislosti na softwaru, který je k zjišťování tepelného obrazu pouţit, můţe být výsledný 

obraz vyobrazen jako orientační nebo konkrétní. 

Orientační tepelný obraz se porovnává podle barevného 

spektra, ke kterému je přiřazená příslušná hodnota. Na 

základě zjištěných hodnot by měl být cestující vyšetřen. 

To by však vyţadovalo nepřetrţitý lékařský dozor.  

Výstupní informace bude slouţit k tomu, aby byla 

cestujícímu sdělena některá doporučení, např. pouţití 

roušky, která slouţí jako filtr vzduchu vydechovaného 

ústy a nosem.           

  Obrázek č.3 termokamera [16]   
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Dalším opatřením jak zamezit zavlečení nebezpečných agens je vyuţití UVC záření o 

vlnové délce 253,7 nm. Jedná se o bezpečnou, vysoce účinnou metodu výrazného sníţení 

rizika přenosu infekce na osoby. Muselo by se však jednat o nepřímé záření, které je zcela 

uzavřeno v přístroji a provoz je pak naprosto bezpečný po celých 24 hodin denně a to i za 

přítomnosti osob. Takto vybavené prostory by měly celou řadu uplatnění od izolace 

cestujících po uskladnění některých komodit (např. kůţe, koţešiny). Rovněţ by mohla byt 

tato zařízení vyuţita v letadlech samotných. Na 

obrázku můţeme vidět princip dezinfekce vzduchu 

za pomoci germicidních zářivek, kdy je okolní 

vzduch nasáván dovnitř přístroje, proudí kolem 

zářivkové trubice a následně je spodní částí vrácen 

zpět do místnosti. 

 

                                                                                                                  

Obrázek č.3     Princip nepřímého ozařování (dezinfekce vzduchu) [18]   

 

6.3.4. Cíle navržených opatření 

Cílem systému opatření je vytváření nutných podmínek k zamezení zavlečení 

nebezpečných biologických agens. Jsou to opatření preventivního charakteru, která je nutno 

z důvodu efektivity provést pokud moţno v co nejkratší době. Mezi tato opatření patří: 

 osobní ochrana pracovníků, 

 dodrţování základních hygienických pravidel, 

 stanovení pravidel pro zvládání mimořádných událostí. 

Pro případ kdy dojde k zavlečení nebezpečných agens, bude cílem systému opatření 

aplikovaného pro podmínky letiště: 

 zabránit rozšiřování kontaminace agens uvolněného na jednom letišti do zbytku ČR 

popř. světa, 

 určit přesný původ agens z důvodu vhodné a včasné pomoci osobám vystaveným 

expozici, 

  sníţit celkový počet vystavených osob a dávky daných agens, 

  sníţit rozšíření kontaminace na letišti, 

 

 



- 23 - 
 

    pomoc postiţeným bezpečnostním sloţkám a nápravným aktivitám na místě, 

  vytvářet opatření k efektivitě a souvisejícím organizačním aktivitám k zajištění těchto 

specifických cílů. 

 

6.4. Statistika mimořádných událostí 

Statistické údaje týkající se incidentů v civilní letecké dopravě jsou vzhledem ke své povaze 

předmětem neveřejných informací, a proto nelze zveřejnit všechna data bezpečnostních 

incidentů. Pro účely této práce jsou k rozboru vyuţity údaje za minulý rok, které byly 

shromáţděny OBL Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  V následujícím grafu jsou znázorněny 

pouze některé události, které by mohly souviset se zneuţitím biologických agens. 

 

Graf č.1 Přehled mimořádných událostí 

  

 

 

6.5. Optimalizace koncepce bezpečnosti  

Bezpečnostní koncepce by měla odráţet bezpečnostní zájmy letiště a měla by 

obsahovat: 

 analýzu krátkodobého i dlouhodobého ohroţení  

 soubor směrnic krizového managementu  

 způsob organizace opatření  a postupů v oblasti prevence 

 způsob organizace opatření  a postupů při mimořádných situacích 

Hlavní úkolem koncepce bezpečnosti je bezpečnost cestujících, posádek, pozemního 

personálu a široké veřejnosti. Je zřejmé, ţe bez spolupráce letištních sloţek s Policií ČR a 

Celní správou by se většiny stanovených cílů dosáhnout nepodařilo.  
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K tomu, aby bylo moţné optimalizaci řešit, je dle mého názoru nejdůleţitější si ujasnit 

kompetence, tzn. v jakém sledu, kdo a jak můţe do jednotlivé fáze zasáhnout. 

 

Optimalizaci koncepce bezpečnosti Letiště Leoše Janáčka v Ostravě  by bylo moţno 

navrhnout aţ po vytvoření této koncepce, která by byla sama o sobě velmi rozsáhlou prací. 

Z toho důvodu jsem se pokusil alespoň nastínit problematiku a směr, kterým by se 

optimalizace a koncepce bezpečnosti měla ubírat. 

 

Résumé: Civilní letiště  vzhledem k ekonomické nákladnosti investují finanční 

prostředky do bezpečnostních opatření obvykle pouze v rozsahu, který jim ukládají právní 

předpisy. Z tohoto důvodu jsem pro účely této kapitoly zvolil taková opatření, která jsou 

víceúčelová nebo nejsou příliš nákladná.  
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7. Závěr 

Touto prací jsem se v rámci moţností pokusil nastínit problematiku  ochrany letišť před 

zavlečením nebezpečných biologických agens. Cílem práce bylo zpracování návrhu 

bezpečnostních opatření, která mohou vést k: 

 prohloubení znalosti problematiky biologických látek u personálu, který provádí 

bezpečností prohlídky osob a zavazadel před vstupem na palubu letadla, ostrahu 

vnějších a vnitřních prostor, veřejně přístupných částí letiště a kontroly perimetru 

se zaměřením na pohyb osob, dopravních prostředků a přítomnost podezřelých 

předmětů  atd., 

 zváţení moţností behaviorálního profilování, které je spolu s detekční kontrolou 

pro letiště vhodnější, i kdyţ zpomalí proces odbavování.  

 zavedení technických prostředků, které se vzrůstajícím počtem cestujících a 

mnoţstvím přepravovaného zboţí bude nutné začít pouţívat, aby se urychlily a 

zefektivnily bezpečnostní prohlídky, 

 kontrole neporušenosti a funkčnosti provozních zařízení jednotlivých firem v 

letištním terminálu pro jejich moţnost zneuţití (stroj na čištění bot, vysoušeče 

rukou, mrazicí pulty, světelné reklamy, nápojové a herní automaty), 

 věnování zvýšené pozornosti předmětům a zavazadlům bez dozoru,  

 pouţívání roušek, ochranných gumových rukavic, ochranných brýlí, či dokonce 

ochranných oděvů při manipulaci s podezřelými předměty či zvířaty, 

 zlepšení dodrţování základních hygienických pravidel, jako jepravidelné mytí 

rukou po jakékoliv činnosti spojené s rizikem přenosu, coţ je jen malým 

zdrţením ve srovnání s mnoţstvím problémů, kterým můţe zabránit, 

 vyklízení odpadkových košů a popelníků po kaţdém odletu či příletu letadla atd. 

 provádění pravidelných hygienických kontrol na místech, která nejsou pokryta 

kamerovým systémem. Jedná se zejména o kontroly na místech veřejně 

přístupných, kterými jsou toalety atd. 

O dalších konkrétních bezpečnostních opatřeních by se dalo uvaţovat aţ po provedení 

inspekčního a kontrolního auditu za pomoci substituentu (např. Bacillus stearothermophilus) 

vybraných agens. Na základě takto provedených kontrolních činností by se dalo hovořit o 

seriozních bezpečnostních opatřeních. Výše uvedená navrhovaná bezpečnostní opatření mají 

pouze orientační charakter. 
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Seznam zkratek: 

AČR Armáda české republiky 

CBRN   chemické, biologické, radiologické a nukleární 

CDC   Centrum pro kontrolu chorob a prevenci ( Centers for Disease Control and   

Prevention) 

ECDC  Evropské centrum pro kontrolu chorob a prevenci 

ECL    elektrochemiluminiscenční analýza 

ELISA  (Enzyme linked imunosorbent assay) 

HHA   Imunochromatografická průtoková analýza (Hand-held assay) 

IATA   Mezinárodní sdruţení leteckých dopravců 

ICAO   Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

OBL  Úsek ostrahy a bezpečnosti letiště  

PCR  polymerázová řetězová reakce(Polymerase chain reaktion)  

R.A.P.I.D. Ruggedized Advanced Pathogen Identification Device 

RAT   riziková biologická agens a toxiny 

SRA vyhrazený bezpečnostní prostor (security restricted area) 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TRF   Fluorescenční analýza časového rozkladu (Time resolved fluorescence assay) 

VRAT   vysoce riziková biologická agens a toxiny 

WHO   Světová zdravotnická organizace (World health organization) 

 

 

 

 

 

 


