
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

Perimetrická ochrana Letiště Praha, a.s. 

Perimeter protection, Prague Airport 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Jiří Hrůša 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Daniel Maršálek 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce: 30.09.2011 

Datum odevzdání bakalářské práce: 20.04.2012 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Poděkování 

 

 „Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Danielu Maršálkovi za konzultace, odborné 

vedení a ochotu při zpracování bakalářské práce.“ 

  

 

 

 



 

 Anotace 

 HRŮŠA, Jiří. Perimetrická ochrana Letiště Praha, a.s. Ostrava, 2012. Bakalářská 

práce. VŠB - TUO. Vedoucí práce Ing. Daniel Maršálek. 

 Tato práce se zabývá perimetrickou ochranou Letiště Praha. První část práce je 

zaměřena na souhrn právních předpisů a technických norem. Dále jsou popsány technické 

možnosti systémů perimetrické ochrany a popis Letiště Praha. V poslední části práce je 

vypracována bezpečnostní analýza a závěrem návrh možné inovace obvodové ochrany 

s návrhem vhodných prvků zabezpečovacích systémů. 

 

 

 Klíčová slova: 

 Letiště, zábranné systémy, perimetr, senzor, ochrana, riziko. 

  

 

 

Annotation 

 HRŮŠA, Jiří. Perimeter protection, Prague Airport. Ostrava, 2012. Baccalaureate 

thesis. VSB – TUO. Supervisor of baccalaureate thesis Ing. Daniel Maršálek. 

 This work deals with perimeter protection at Prague Airport. The first part focuses on 
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1 Úvod 

 Jedním z nejvíce se rozvíjejících odvětví přepravy zboží a především osob je letecká 

doprava. Na velkých vzdálenostech je rychlá, levná a vysoce komfortní. Pro její rychlý rozvoj 

je zde nárůst rizik hned v několika ohledech. Podstatné je bezchybné fungování různých 

zařízení při stále se zvyšující zátěži. Riziko přichází z vnitřního i vnějšího prostředí. Letiště 

jsou v hledáčku teroristů a dalších kriminálních živlů jako velice atraktivní cíl. Na celkové 

posílení bezpečnosti jsou vynakládány nemalé finanční částky. I když perimetrická ochrana 

není nejvíce inkriminovanou oblastí, jako například odbavení osob a zboží, jejího slabého 

místa by mohlo být okamžitě zneužito. Proto je v první řadě nutné bezchybně zabezpečit 

obvodovou ochranu letiště.  

 Úkolem této práce je popsat současný stav perimetrické ochrany Letiště Praha, 

prostřednictvím bezpečnostní analýzy tento stav zhodnotit a následně navrhnout optimalizaci 

příslušných systémů. Pro specifické parametry každého letiště je nutné najít vhodnou 

kombinaci prostředků k řešení bezpečnosti. V první části práce jsou popsány právní normy a 

posléze technické předpisy vztahující se k dané problematice. Právními normami jsou 

předpisy týkající se ochrany osob a majetku a dále předpisy týkající se ochrany civilního 

letectví. Přes Ústavu ČR, Trestní zákoník, Zákon o ochraně utajovaných informací až po 

Zákon o civilním letectví. Dále sem patří zvláštní mezinárodní úmluvy a technické předpisy a 

normy. Ochraně před protiprávními činy v civilním letectví se věnuje letecký předpis L17. 

Následuje popis Letiště Praha se všeobecnými informacemi. Druhá část práce je již zaměřena 

na perimetrickou ochranu, její možnosti a prostředky k ní využívané. Je zde také vypracována 

bezpečnostní analýza. V závěrečné části práce je návrh optimalizace v oblastech, které byly 

určeny výstupem bezpečnostní analýzy.  

 Základním posláním obvodové ochrany je zabránění nežádoucímu přístupu osob a 

zvířat. Tedy vytvoření dostatečně dimenzovaného oplocení se systémem detekce a 

monitorování vnějších prostorů. Stále je třeba hledat další možnosti v systémech zabezpečení. 

Díky vývoji informačních technologií má do budoucna právě tato oblast největší potenciál. 



 2 

2 Právní úprava a technické předpisy v letecké dopravě 

 Právní úprava zahrnuje předpisy obecně závazné v oblasti ochrany osob a majetku, 

předpisy týkající se bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy a také technické 

normy specifické pro zabezpečovací techniku. Při tvorbě zabezpečovacího systému je nutné 

postupovat v souladu s nimi. 

2.1  Právní úprava ochrany osob a majetku 

 Tyto právní normy určují práva a povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti 

ochrany osob a majetku. Z důvodu neexistujícího zákona o civilních bezpečnostních službách 

je nutno zmínit poměrně rozsáhlý seznam právních norem, které tuto oblast určují. 

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky 

 Ústava ČR deklaruje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Odkazuje se též na 

Listinu základních práv a svobod. Tato Listina deklaruje základní práva a svobody jako 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Některá práva jsou přiznána 

každému, některá jen občanům. Také je zde deklarován princip, že omezení základních 

lidských práv a svobod je možné jedině na základě zákona. [11] [12] 

 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění dalších předpisů 

 Tento zákoník říká, že vlastník je v mezích zákona oprávněn držet předmět svého 

vlastnictví, používat jeho plody, užitky a nakládat s ním (§ 123). Vlastník má právo na 

ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv neoprávněně zasahuje (§ 126). Fyzická 

osoba má právo na svou ochranu, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, 

svého soukromí, jména a projevů osobní povahy (§ 11). Jestliže bezprostředně hrozí 

neoprávněný zásah do práv, může jej ten, kdo je tímto ohrožen, přiměřeným způsobem 

odvrátit (§ 6). Každý je povinen počínat si způsobem, aby nedošlo ke škodám na zdraví a 

majetku (§ 415). Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení použít takový způsob, 

který je přiměřený okolnostem ohrožení (§ 417). Kdo způsobil škodu při odvracení přímo 

hrozícího nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo jestliže je způsobený následek zřejmě 
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stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu ten, 

kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku (§ 418). Každý 

odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí 

ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil (§ 420 ). [13] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění dalších předpisů  

 Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti a ústavní zřízení České 

republiky, práva a zájmy fyzických a právnických osob. Popisuje též okolnosti vylučující 

protiprávnost, důležité pro činnost bezpečnostních pracovníků. Jedná se zejména:  

Krajní nouze (§ 28): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.“  

Nutná obrana (§ 29): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ K jednání v nutné obraně je 

oprávněn jednat kdokoliv, musí jít však o útok nebo hrozbu útoku ze strany člověka a útok 

musí přímo hrozit nebo trvat.  

Oprávněné použití zbraně (§ 32): „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.“ Jedná se o jedno z nejvýznamnějších oprávnění pro 

příslušníky Policie České republiky (dále jen Policie ČR). Oprávnění použití zbraně dále 

upravuje § 56 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, o Policii České 

republiky. [14] 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění dalších předpisů  

 Tento zákon upravuje činnost Policie ČR jako celku a dále udává postavení, práva, 

povinnosti a úkoly příslušníků Policie ČR. [18] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění dalších předpisů 

Tento  zákon v § 76, odstavci druhém, uvádí, že osobní svobodu osoby, přistižené při 

trestném činu nebo bezprostředně po něm, smí omezit kdokoli, je-li to nezbytné k zjištění její 
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totožnosti, k zabránění útěku této osoby nebo k zajištění důkazů. Je povinen tuto osobu 

neprodleně předat policejnímu orgánu. Je-li tato osoba v kompetenci ozbrojených sil, může 

být předána nejbližšímu útvaru ozbrojených sil či správci posádky. Není-li možno takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z výše uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit. [17] 

 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti, ve 

 znění dalších předpisů. Tento zákon specifikuje utajovanou informaci jako skutečnost, 

s jejímž neoprávněným nakládáním by mohla vzniknout újma zájmům České republiky či 

zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala. Pro existenci této skutečnosti je 

podstatné její uvedení v seznamu utajovaných informací. Zákon rozlišuje utajované informace 

do čtyř stupňů utajení a to jako přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené. Dále zákon určuje 

hlavní oblasti, kde se tyto utajované informace vyskytují a stanoví povinnosti, jak s nimi 

nakládat. Zabývá se ochranou objektů, osob a předmětů a specifikuje zabezpečení objektů 

kombinací bezpečnostních opatření, jako jsou technické prostředky, fyzická ochrana, 

režimové a administrativní opatření. [19] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

 Tento zákon se zabývá neoprávněným nakládáním s osobními údaji a jejich 

případným zneužitím. Stanovuje, kdo je oprávněn osobní údaje ověřovat a jak s nimi musí být 

nakládáno, aby nemohly být zneužity. Například provozování kamerového systému je bráno 

jako zpracování osobních údajů v případě, že je prováděn záznam pořizovaných obrazových, 

popř. i zvukových záběrů a současně jsou tyto záznamy pořizovány k možné identifikaci 

osob. Provozovatel je povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 

16). Zákon dále stanoví, že takováto osoba musí být informována pro jaký účel a v jakém 

rozsahu budou osobní údaje zpracovány, jakým způsobem a kdo bude osobní údaje 

zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny. V případě letiště souhlas vzniká informováním 

při vstupu do daných prostor. Osobní údaje mohou být uchovávány pouze po dobu nezbytnou 

k účelu jejich zpracování. Další uchovávání je možné pouze pro účely státní statistické služby, 

pro účely vědecké a účely archivnictví. Zpracování osobních údajů je možné pouze za 

účelem, ke kterému byly shromážděny a také s patřičným souhlasem. Citlivé osobní údaje je 

možné zpracovávat pouze podle zvláštních zákonů a to při předcházení, vyhledávání, 
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odhalování trestné činnosti, pátrání po osobách a stíhání trestných činů. Zpracovatel nebo 

správce má povinnost zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům či jejich 

zpracování, jako je kopírování, přenos, úprava nebo vymazání záznamů. Proto je nutné 

stanovit přesná pravidla a přístupová práva k jednotlivým součástem kamerového systému. 

[16] 

2.2  Právní úprava ochrany civilního letectví 

 V českém právním systému je ochrana civilního letectví před protiprávními činy 

realizována zákony a také implementací řady mezinárodních předpisů. Tyto předpisy zahrnují 

mezinárodní úmluvy, normy a doporučení mezinárodních organizací jako je Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví (ICAO), Evropské konference pro civilní letectví (ECAC) a 

Evropské Unie (EU).  

 

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

 Tzv. Letecký zákon v dané problematice určuje podmínky pro činnost leteckého 

personálu, rozsah ochrany v letectví, podmínky stavby a provozování letadla, zřizování, 

provozování a osvědčování způsobilosti letišť, podmínky pro letecké stavby, využívání 

vzdušného prostoru, poskytování služeb, výkonu státní správy apod. Tento zákon udává 

provozovateli povinnost zajistit bezpečnost a pořádek na letišti, hasičskou a záchrannou 

službu, a ochranu před protiprávními činy ohrožující bezpečnost (§ 26). V případě, že není 

zajištěn bezpečný provoz letiště, má právo Úřad pro civilní letectví dočasně přerušit 

provozování letiště nebo jeho částí (§ 33). V části osm tohoto zákona jsou uvedeny povinnosti 

a oprávnění provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele provozních letových 

služeb a poskytovatele služeb při odbavování. Provozovatel letiště má povinnost dbát na 

opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob a vjezdu nepovolaných vozidel do jím 

určených prostorů letiště. Z tohoto důvodu provozovatel letiště nebo pověřená osoba vydává, 

vede evidenci a odebírá letištní identifikační průkazy a povolení k vjezdu vozidel. Na letišti 

musí existovat podmínky k provádění bezpečnostních kontrol jak vozidel, tak osob a odepřít 

vstup, případně zabránit vjezdu vozidel do prostor letiště, pokud nedojde k úspěšné 

identifikaci nebo nebyla-li provedena bezpečnostní kontrola. Tento zákon dále ukládá 

provozovateli letiště, leteckému dopravci, poskytovateli provozních letových služeb a 
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poskytovateli procesu odbavení povinnost dbát na vyhodnocování zjištěných nedostatků a 

provádět opatření k jejich nápravě. [15] [9] 

 

Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,  

 O civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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. [21] 

 

Zvláštní mezinárodní úmluvy 

 V civilním letectví je základ práva tvořen Úmluvou o mezinárodním civilním 

letectví, nazývanou též jako Chicagská úmluva, přijatá roku 1944, kdy byl dohodnut pod 

záštitou Spojených národů statut vládní organizace OSN s názvem Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví (ICAO). Tato úmluva byla implementována do českého právního řádu 

jako zákon č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví. V průběhu let byla osmkrát 

doplněna, v současné době má znění Úmluvy označení ICAO Dokument 7300/8. Chicagská 

úmluva byla doplněna dodatky ICAO 1 až 18, které jsou v podstatě prováděcími předpisy 

jednotlivých činnosti v oblasti civilního letectví. Představují základní právní požadavky, které 

ICAO doporučuje členským státům. Pro implementaci do národních legislativ je 

doporučováno, aby v rámci národních zákonů byly letecké předpisy přísnější, než tyto 

minimální organizační a technické požadavky v provozu civilního letectví. V 60. letech, po 

rozmachu únosů dopravních letadel, byla v Tokiu v roce 1963 uzavřena další úmluva: 

Úmluva o trestných a dalších specifických činech spáchaných na palubě letadla, 

vztahující se k ochraně letadla, jeho posádky a cestujících. Následovala Úmluva o potlačení 

protiprávního zmocnění se letadel. Tato byla uzavřená v Haagu roku 1970. Únos letadla je 

zde kvalifikován jako trestný čin a smluvní státy jsou zavázány k vynášení nejpřísnějších 

trestů za tyto zločiny. Velký posun přinesla Úmluva o potlačování činů ohrožujících 

bezpečnost civilního letectví z Montrealu roku 1971. Díky této úmluvě zná české právo 

skutkové podstaty trestných činů při ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku. 

V roce 1988 bylo realizováno doplnění této úmluvy Dodatkovým protokolem o boji s 

protiprávními činy na letištích, která slouží mezinárodnímu civilnímu letectví. [9] [1] 
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2.3  Technické předpisy a normy 

 Pro oblast ochrany civilního letectví je důležité začlenění norem a doporučení 

Evropské konference pro civilní letectví (ECAC), např. k povinnosti zpracovávat národní 

bezpečnostní program, letištní bezpečnostní programy, atd. (Doc. 30/II.). Neméně podstatná 

jsou též nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2320/2002, v platném znění – nařízení, 

kterými se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. V průběhu času 

byly vydávány další předpisy v oblasti bezpečnostních opatření a způsobu jejich dodržování. 

Samostatnou kapitolu tvoří České technické normy zabývající se bezpečností objektů. [10] 

 

Letecké předpisy 

 Jedná se o začlenění dodatků ICAO, aplikované v českém právním řádu jako vyhlášky 

Ministerstva dopravy a spojů- Letecké předpisy. Základní řadou leteckých předpisů jsou L1 

až L18. [9] 

 

Letecký předpis L 14 – Annex 14 ICAO, ve znění následných předpisů – určuje požadované 

vlastnosti a překážkové plochy letišť, popis technických služeb a vybavení, které jsou na 

letištích zpravidla zajišťovány. [4] 

 

Letecký předpis L 17 – Annex 17 ICAO, Bezpečnost a ochrana mezinárodního civilního 

letectví před protiprávními činy. Určuje minimální požadavky na bezpečnost v civilním 

letectví. [5] 

 

Základní bezpečnostní dokumenty letišť 

 Na základě tzv. Leteckého zákona vzniká jednotlivým subjektům v civilní letecké 

dopravě, které jsou uvedeny v zákoně, povinnost zpracovávat dokumenty stanovující opatření 

a postupy k ochraně před protiprávními činy v civilním letectví: 

 

• Národní program ochrany před protiprávními činy v civilním letectví 

• Bezpečnostní program ochrany provozovatele leteckých služeb před protiprávními 

činy v civilním letectví 

• Bezpečnostní program ochrany letiště před protiprávními činy v civilním letectví 
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• Letištní pohotovostní plán.  

 

Pro účely této práce je důležitým zdrojem informací zejména bezpečnostní program letiště. 

[10] 

 

Technické normy 

 České normy zabývající se bezpečností objektů. Tyto normy jsou v souladu 

s požadavky Evropské Unie. 

 

ČSN EN 50131-x: Požadavky na Elektrické zabezpečovací systémy 

Požadavky na EZS, čidla, signalizační zařízení, ústředny, napájecí zdroje atd. 

 

ČSN EN 50132-x: Požadavky na CCTV sledovací systémy 

Systémové požadavky, požadavky na barevné černobílé kamery, 

objektivy, monitory, příslušenství, záznamová zařízení, přenos videosignálu atd. 

 

ČSN EN 50133-x: Systémy a zařízení kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích. Norma se zabývá požadavky na systém, vyhodnocovací zařízení, komponenty, 

komunikaci. 

 

ČSN EN 50134-x: Systémy přivolání pomoci 

Norma se zabývá systémovými požadavky, propojením a komunikací, aktivačními 

zařízeními, napájením atd. 

 

ČSN EN 50136-x: Poplachové přenosové systémy a zařízení 

Požadavky na zařízení a systémy s digitálními nebo hlasovými komunikátory ve veřejné 

telefonní síti nebo ve vyhrazených přenosových cestách. 

 

ČSN EN 54-x: Elektrická požární signalizace (EPS) 

Požadavky na sirény, ústředny, napájení, jednotlivými druhy hlásičů, hlásiči, systémovými 

požadavky, přenosovými zařízeními atd. 
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ČSN EN 74 7731: Dveře odolnější proti vloupání. 

 

ČSN P ENV 162x: Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí 

Požadavky a klasifikace, zkušební metody: metody stanovení odolnosti při statickém zatížení, 

metody pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení, metoda pro stanovení odolnosti 

proti pokusům o násilné vniknutí manuálně. 

 

ČSN EN 949: Okna, dveře, okenice, rolety, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří 

proti nárazu těžkým a měkkým tělesem. 

 

ČSN EN 1143-1: Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání 

3 Definice a pojmy v oblasti bezpečnosti civilního letectví 

 Civilní letectví je z hlediska bezpečnosti ostře sledovanou oblastí. Vyžaduje zvláštní 

pozornost především z důvodu mnoha způsobů možných narušení bezpečnostního systému. 

Bez znalosti přesného významu alespoň základních definic a pojmů v oblasti civilního letectví 

by popis bezpečnostního systému byl nepřesný (nejasný). Je samozřejmé, že tato oblast 

zahrnuje značné množství specifických pojmů, pro naše účely bude dostatečný výčet základní 

škály z nich. 

 Riziko. Všeobecně je chápáno jako poměr mezi očekávanou ztrátou (poškození 

zdraví, ztráta života, ztráta majetku atd.) a neurčitostí zvažované ztráty (nejčastěji vyjádřenou 

frekvencí nebo pravděpodobností výskytu). Také je možné riziko vysvětlovat jako 

pravděpodobnost, se kterou dojde za určených podmínek k projevu nepříznivého účinku. 

 Nebezpečí. Nebezpečnost. Vlastnost látky nebo fyzikálního či biologického jevu nebo 

stav systému, působící nepříznivě na zdraví člověka, materiální hodnoty a životní prostředí. 

Pro daný subjekt je to vlastnost daná, projeví se tehdy, je-li člověk jejímu vlivu exponován. 

V podstatě se dá říci, že nebezpečí je zdrojem rizika. 

 Ohrožení. Stav, ve které je subjekt vystaven nebezpečí. Míra ohrožení je vyjádřena 

rizikem. 
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 Protiprávní činy. Pokusy o činy nebo činy, které ohrožují bezpečnost letecké dopravy 

a civilního letectví: 

• zmocnění se letadla za letu, 

• zmocnění se letadla na zemi, 

• držení rukojmí na palubě letadla, na letišti, 

• násilné vniknutí na palubu letadla, do prostoru leteckých zařízení nebo na letiště, 

• držení zbraně, nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho protiprávního 

použití na letišti nebo na palubě letadla, 

• takové sdělení nebo klamná informace, ohrožující bezpečnost letadla za letu nebo na 

zemi, cestujících, letištního personálu nebo široké veřejnosti na letišti či v prostoru 

leteckých zařízení. 

 CBRNE látky. Chemické, biologické, radiologické, jaderné a explozivní látky, které 

je možno zneužít jako zbraně. Zahrnují zbraně hromadného ničení, ale také další nebezpečné 

látky, mající nepřijatelné dopady na chráněné zájmy. 

 Bezpečnost. Ochrana před protiprávními činy. Ochrana civilního letectví před 

protiprávními činy. K dosažení tohoto cíle je nutná kombinace bezpečnostních opatření, 

lidských a materiálních prostředků. 

 Bezpečnostní audit. Komplexní kontrola a vyhodnocení zavádění a dodržování 

bezpečnostního programu. 

 Bezpečnostní kontrola. Zahrnuje soubor opatření včetně fyzické a detekční kontroly, 

jimiž lze předejít situacím, aby zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení, látky a 

předměty byly použity ke spáchání protiprávního činu. 

 Bezpečnostní průzkum. Slouží k vyhodnocení zranitelných míst zneužitelných k 

provedení protiprávního činu. Dále stanovuje bezpečnostní opatření, nezbytná ke splnění 

povinností v rámci ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

 Bezpečnostní test. Veřejná nebo tajná zkouška dodržování bezpečnostních opatření, 

realizovaná pomocí simulace pokusu o provedení protiprávního činu. 

 Detekční kontrola. Použití technických nebo jiných prostředků, majících za úkol 

odhalit zbraně, výbušniny a další nebezpečná zařízení nebo látky, zneužitelných ke spáchání 

protiprávního činu. 

 Fyzická kontrola. Kontrola prováděná ručními detektory kovů, hmatem ruky na 

oblečeném těle v místech volných částí oděvu i dalších částech oděvu tak, aby došlo 
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k odhalení ukrytých předmětů zejména pod oděvem, v kapsách a v záhybech oděvu. 

Takovouto kontrolu osob zpravidla provádí osoba stejného pohlaví. 

 Neveřejný prostor. Airside. Provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště 

s kontrolovaným přístupem, zahrnující pohybové a odbavovací plochy, přilehlý terén a stavby 

nebo jejich části. 

 Osvědčení. Hodnocení a schválení patřičným úřadem pro ochranu před protiprávními 

činy v civilním letectví a nebo jeho jménem, zaručující, že určená osoba je způsobilá pro 

výkon přidělených funkcí na úrovni, stanovené příslušným úřadem. 

 Ověření spolehlivosti. Kontrola totožnosti, spolehlivosti 

a bezúhonnosti včetně předcházející praxe a záznamů o trestech. Nutná součást posouzení 

vhodnosti osoby provádějící bezpečnostní kontroly a/nebo mající přístup bez doprovodu do 

vyhrazených prostor. 

 Veřejný prostor letiště. Landside. Provozovatelem letiště určená veřejná část letiště 

s podmínkou, že nespadá do neveřejného prostoru. Jsou to všechny prostory letiště přístupné 

veřejnosti. 

 Vyhrazený bezpečnostní prostor. Security Restricted Area (SRA). Provozovatelem 

letiště určená část areálu s kontrolovaným přístupem, sloužícím pro zajištění ochrany před 

protiprávními činy. Tato oblast za běžných podmínek zahrnuje všechny prostory pro odlet 

cestujících mezi detekčními kontrolami a letadly, rampu, prostory pro třídění a nakládku 

zavazadel, poštovní střediska, sklady zboží, přípravny cateringu v neveřejném prostoru letiště 

a prostory pro úklidové služby. [10] 

4 Základní informace o Letišti Praha  

Mezinárodní letiště Praha Ruzyně je mezinárodní veřejné civilní letiště umístěné na 

severozápadním okraji Prahy, v městské části Praha 6. Jedná se o největší letiště v Česku. 

Letiště je určeno pro mezinárodní i vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný letecký provoz. 
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Provozovatel letiště 

Název:     Letiště Praha, a.s. 

Adresa:    K letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, Ruzyně 

Telefon:    220 111 111, 233 325 595 

Fax:     235 350 922 

E-mail:    sekretariat.gr@prg.aero 

Webové stránky:   www.prg.aero/cs/ 

 

Identifikační údaje podniku 

Obchodní firma:   Letiště Praha, a. s. 

Sídlo:     K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 

Identifikační číslo:   282 44 532 

Daňové identifikační číslo:  CZ 282 44 532 

 

Další údaje 

Značka letiště dle ICAO:  LKPR 

Značka letiště dle IATA:  PRG 

Celková plocha letiště:  9 200 000 m2 

Pohybové plochy a komunikace: 1 405 869 m2 

 

 Historie Letiště Praha 

 Letiště bylo vystavěno na pláni zvané Dlouhá míle v letech 1933–1937. Konstrukce 

letiště vyprojektovaná arch. Adolfem Benšem, který zvítězil v architektonické soutěži 1931. 

Doprovodné budovy navrhl Kamil Roškot. V polovině 60. let byla vypsána další 

architektonická soutěž, která byla na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži oceněna 

zlatou medailí. Provoz letiště byl zahájen 5. dubna 1937, kdy zde v devět hodin ráno přistál 

letoun DC-2 Československé letecké společnosti na letu z Piešťan přes Zlín a Brno, o hodinu 

později pak letoun Air France na trati z Vídně do Drážďan. Na letiště se přemístila veškerá 

civilní letecká doprava z letiště Praha Kbely, kde zůstal pouze vojenský letecký provoz. 

Prudký rozvoj techniky a letecké dopravy si vynutil takřka okamžité rozšíření letiště z 

původních 80 ha na čtyřnásobek. [3] 
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 Prvních úprav se letiště dočkalo po válce. V letech 1947–1956 doznalo rozšíření a 

vylepšení jeho technické zázemí. Konec padesátých let pak přinesl další úpravy v souvislosti s 

příchodem proudových letadel. Po válce byla zahájena stavba paralelní dráhy 04/22, která 

byla záhy zastavena. V letech 1960–1968 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou dnes 

jako Sever na tzv. Nové letiště. V polovině 60. let byla vypsána další architektonická soutěž a 

podle vítězného návrhu byla vybudována nová odbavovací budova architektů Karla Filsaka a 

Karla Bubeníčka), sousedící hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah (nejdelší 

z nich o délce 3200 m). Při té příležitosti byla plocha letiště rozšířena na 800 ha (což 

znamenalo rozšíření území hlavního města nejen o obec Ruzyně, ale také o části Kněževsi, 

Přední Kopaniny a Hostivice). V letech 1989–1993 byla provedena rekonstrukce severní 

odbavovací budovy a také v tomto případě byla vypsána architektonická soutěž, ve které 

zvítězili Petr Franta a Michal Brix. Souběžně byly rekonstruovány vzletové a přistávací 

dráhy. Zároveň byl vypracován investiční záměr rozšíření odbavovacího prostoru v areálu 

Sever. K jeho uskutečňování se přikročilo v roce 1995 a jeho součástí je i terminál 2, otevřený 

17. ledna 2006, který navrhl tým architektů Nikodem a Partner spol. s r. o. a Mansfeld IDC s. 

r. o. V jižní části letiště byl v roce 1997 otevřen nový terminál 3. [3] 

 

Charakter letiště 

 Letiště je plně vybaveno pro lety VFR (podle vidu) i IFR (podle přístrojů) a umožňuje 

nepřetržitý provoz ve dne i v noci. Je plně koordinováno v rámci EUROCONTROL v Bruselu 

z hlediska přidělovaných časů vzletů (tzv. slotů).  

 Dráhový systém sestává ze tří vzletových a přistávacích drah, z nichž jedna (04/22 

délka 2120 m) je trvale pro vzlety i přistání uzavřena, používá se jako pojezdová dráha a pro 

parkování velkých letadel. Hlavní VPD je 06/24 (směr 064/244°, tzn. severovýchod-

jihozápad, délka 3715 m), druhou VPD je 13/31 (směr 126/306°, tzn. severozápad-

jihovýchod, délka 3250 m). Letištěm vedou betonové a asfaltové pojezdové dráhy označené 

písmeny A–H, K–N, P, R, S, AA, FF a RR; jejich šířka je 22,5 m, kromě části dráhy P, která 

je široká 40 m. Na letišti jsou čtyři vyhrazená místa pro přistání vrtulníků (tzv. heliporty) 

označené H1–H4. [20] 
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Paralelní dráha 

 Plánuje se výstavba nové vzletové a přistávací dráhy rovnoběžné s dráhou 06/24, 

očekávané datum uvedení do provozu je rok [2016/17]. Současná dráha 06/24 je hlavní 

dráhou letiště a odehrává se na ní více než 80 % provozu letiště. Vedlejší dráha 13/31 smí být 

pro provoz využita pouze v případě, kdy není z technických či meteorologických důvodů 

možné používat dráhu 06/24. To znamená, že ačkoli má letiště Praha-Ruzyně dráhy dvě, 

používá se vždy pouze jedna. Hodinová kapacita této jediné dráhy je 46 pohybů (vzletů a 

přistání) letadel, což řadí Ruzyni mezi absolutní evropskou špičku, co se týče intenzity 

provozu na jedné dráze (absolutní jedničkou je letiště Londýn/Gatwick s kapacitou 46 – 50 

pohybů v závislosti na poměru vzletů a přistání). Ani to však již provozu nestačí a dráhový 

systém letiště je v současnosti přetížen. Řešením problému je výstavba nové paralelní dráhy 

06R/24L. Ta bude umístěna 1525 metrů jižně od stávající dráhy, která bude přeznačena na 

06L/24R. Nová dráha se bude nacházet v prostoru původní dráhy letiště 04/22, která bude 

zrušena. Nové dráha bude mít rozměry 3550 × 60 m. [3] 

 

Terminály 

 Letiště obsahuje čtyři terminály. Terminál T1 slouží letům mimo schengenský 

prostor. Terminál T2 se využívá pro lety v schengenském prostoru. U těchto terminálů je 

hlavní odbavovací plocha vybavená také 17 stáními s tunely pro přímý nástup do letadla. 

V jejich blízkosti se nacházejí 2 nákladní terminály s odbavovacími plochami. Terminál T3 

obsluhuje soukromé a VIP lety. Terminál T4 slouží státním návštěvám, pro leteckou 

taxislužbu a lety všeobecného letectví. Terminál T2 byl oficiálně otevřen dne 1. září 2005 a 

plně zpřístupněn v lednu 2006. Počet nástupních mostů se zvýšil ze 17 na 27. Kapacita letiště 

se tak (co do počtu odbavených pasažérů) zvětšila o 30 %. Nová visutá estakáda mezi 

terminály T1 a T2 ulehčuje automobilové dopravě. [3] 

4.1  Areál letiště 

 Areál letiště (Obrázek 1 Letištní mapa) je rozdělen tak, jak je v současné době pro 

letiště obvyklé a to na prostory veřejné, neveřejné a na vyhrazené bezpečnostní prostory. 

Veřejné prostory jsou veškeré budovy a prostranství, do kterých je umožněn neomezený 

vstup. Jak pro zaměstnance letiště, tak pro cestujícího i návštěvníka. Spadají sem například 

pozemní komunikace, parkoviště, restaurace, prostory odletové haly. Pro vstup do veřejných 
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částí letiště není nutné mít oprávnění ani absolvovat bezpečnostní kontrolu. Dalšími prostory 

jsou neveřejné části letiště. Do těchto prostor mají přístup pouze osoby vykonávající pracovní 

činnost na letišti a pro přístup je zde nutné prokázat se identifikační kartou, bezpečnostní 

prohlídka není podmínkou. Vyhrazené bezpečnostní prostory (SRA) jsou části, do nichž je již 

bezpodmínečně kontrolován přístup, především z důvodu zajištění ochrany před 

protiprávními činy. Patří sem prostor pro odlet cestujících nacházející se mezi detekční 

kontrolou a letadlem, dále rampa, prostory a technické vybavení pro třídění a nakládání 

zavazadel, veškeré sklady zboží, poštovní střediska, prostory přípravy cateringu v neveřejném 

prostoru letiště a také prostory pro úklidové služby, mající na starosti úklid letadel. 

 Tyto zóny by měly být vždy jasně dané, nejlépe formou map či plánů. Na některých 

letištích je systém zón rozlišen podle barev na modrou, žlutou a červenou dle funkcí každého 

z nich a možného přístupu. [3] 

 

 
Obrázek 1 Letištní mapa [20] 
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 Oplocení areálu 

 Dle směrnic ICAO by mělo být oplocené každé mezinárodní civilní letiště. 

Z ekonomických důvodů však toto nařízení nelze vždy uplatnit. Pro některá menší letiště 

s nižším počtem pohybů lze udělit na základě souhlasu ICAO výjimku. V České republice je 

kompletně oplocené pouze jediné mezinárodní letiště, a to právě Letiště Praha.  

 V předpisu L14 je upřesněno použití a umístění zábran a oplocení a to hned z několika 

důvodů. Zabránění ohrožení letadel velkými zvířaty, úmyslnému i neúmyslnému přístupu 

neoprávněných osob a z toho plynoucí zabezpečení také kanalizačních stok, potrubí a tunelů a 

k ochraně vybavení letiště sloužícího k bezpečnému provozu letecké dopravy. [1] [4] 

 

Technické parametry oplocení 

Celková délka oplocení:    25 000 m 

Výška oplocení:    2 m 

Výška oplocení včetně vrcholové zábrany: 2,6 m 

Velikost plotových ok:   0,05 x 0,05 m 

Průměr drátu:     0,0028 m 

Vzdálenost sloupků:    5 m 

Vrcholová zábrana:    žiletkový drát 

Mezi další parametry oplocení patří podhrabové zábrany po celém obvodu oplocení, 

diagonální směrování plotových ok pro horší lezení po oplocení a drát odolný vůči korozi 

díky povrchové úpravě. 

 

 Vstupy a vjezdy 

 Do prostor neveřejných částí letiště jsou vstupy a vjezdy střeženy, popř. vybaveny 

kamerovým dohledem a přístupovým systémem. Celkový počet vstupů do prostor letiště je 

25. Zabezpečení těchto vstupů je strážní službou nebo kamerovým systémem v kombinaci s 

mechanickými zábrannými systémy (branka nebo brána, uzamykání, vrcholová ochrana 

formou žiletkového nebo ostnatého drátu). Určené vstupy jsou očíslovány a opatřeny nápisem 

upozorňujícím na vstup do neveřejného prostoru. 
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 Bezpečnostní složky 

 V areálu Letiště Praha, a.s. působí následující bezpečnostní složky: 

• Policie České republiky 

 

• Celní správa České republiky 

 

• Hasičská záchranná služba 

 

• Složka ostrahy letiště a bezpečnostní kontroly 

  

 Základním úkolem bezpečnostních složek je zajištění ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy. Tuto činnost je nutné posuzovat komplexně. Není reálné vyžadovat 

přítomnost členů bezpečnostních složek v jakýkoli okamžik na jakémkoli místě v areálu 

letiště. Důležitým parametrem je posouzení reakce schopnosti těchto složek. Podstatný je tedy 

celkový čas od předání informace o vzniku mimořádné události přes vyhodnocení potřebných 

úkonů až po přesun na místo zásahu. Tento celkový čas je součtem jednotlivých dílčích kroků 

a svou roli hraje kvalitní a přesná počáteční informace. [6] 

5 Projektování zabezpečovacích systémů 

 Při projektování zabezpečovacího systému konkrétního objektu je nutné vycházet 

z mnoha parametrů. Základními kritérii jsou význam daného objektu, jeho stavební struktura, 

hodnota majetku, míra rizika vniknutí a další faktory majících vliv na výsledný stupeň 

ochrany a vlastní provedení ochranných bariér. Jako výchozí podklad se vyhodnocuje 

bezpečnostní analýza objektu. Na jejím základě je třeba určit použití a vzájemné doplnění 

více poplachových systémů jako jsou EZS (elektronické zabezpečovací systémy), CCTV 

(kamerové systémy) a ACS (systémy kontroly a řízení vstupu) pro větší účinnost systému. 

Následuje návrh systému zabezpečení v kombinaci s ekonomickým rozpočtem a posledním 

krokem v projektování zabezpečovacího systému je zpracování prováděcího projektu. Tento 

postup je stručně znázorněn na Obrázku 2. [6] 
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Obrázek 2 Schéma projektování zabezpečovacího systému 

 

5.1  Bezpečnostní analýza objektu 

 Pro kvalitní bezpečnostní posouzení ochrany perimetru je v první řadě nutné provést 

bezpečnostní analýzu objektu. Jejím cílem je posouzení všech stávajících parametrů a 

bezpečnostních opatření, s cílem návrhu optimální varianty zlepšení zabezpečovacího 

systému. Je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti a procesy v objektu, ale i jeho okolí. 

 Z hlediska letiště je nutné jako první stanovit základní typy ohrožení. Těmi jsou násilí 

v různých podobách, neoprávněný vstup, poškození majetku a krádež. Environmentální rizika 

jsou v případě letiště minimalizována již při plánování výstavby, situováním letiště v pokud 

možno bezpečných lokalitách. [10] 

 

 Prvky bezpečnostní analýzy: 

• Popis chráněného objektu – informace o konkrétním objektu mající význam při jeho 

ochraně, stavební dokumentace, vztah k okolí. 

• Popis struktury objektu – velice důležitý faktor při posouzení rizika objektu, hledání 

slabých míst objektu. Konstrukce objektu, personál, právní úprava a další faktory. 

• Režimová studie objektu – pohyb veškerých osob ve střežených prostorech, provoz 

objektu, organizační opatření a postupy, režimu objektu nutno přizpůsobit režim EZS. 

• Posuzování rizika – jako součást systému managementu rizik. Posuzování rizika se 

skládá z analýzy a hodnocení rizik. 

• Omezující vlivy prostředí – je nutné posoudit současné i možné podmínky 

v objektech, vnitřní podmínky ovlivnitelné uživatelem a také vnější podmínky, 

uživatelem většinou neovlivnitelné. [10] 
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5.2  Analýza rizik 

 Analýza rizik je v určené oblasti bezpečnosti nástrojem k identifikaci a odhadování 

rizika. Je strukturovaným procesem identifikujícím nepříznivé následky plynoucí z dané 

činnosti, systému nebo zařízení, jejich pravděpodobnost a rozsah. 

 

Identifikace nebezpečí 

 K identifikaci nebezpečí existuje řada metod. Je důležité uvažovat o zdrojích 

nebezpečí nejen z vnějšího prostředí, ale také uvnitř systému, plynoucích nejčastěji 

z nedbalostního nebo úmyslného jednání. 

 

Odhadování rizika 

 Při odhadování rizika hrají svou roli platné údaje z minulosti, možné 

pravděpodobnostní scénáře a dále všechny události nebo okolnosti, které jsou předmětem 

hodnocení. Dále je možné použít různé simulační techniky a znalecké posudky. 

 

Hodnocení rizika 

 Riziko lze znázornit pomocí matematické rovnice (viz Rovnice 1). Znaménko „x“ 

vyjadřuje funkci podle druhu hodnocení – matice nebo součin. K hodnocení rizik slouží 

metody kvantitativní, semikvantitativní a kvalitativní. 

 

• Kvalitativní – při absenci údajů pro kvantitativní hodnocení, používá slovních 

vyjádření pro hodnocení rizika. Je vhodné k vytvoření všeobecného přehledu o 

rizicích.  

• Semikvantitativní – stupnice popsané kvalitativně mají přiděleny číselné hodnoty. 

Pomocí jejich kombinace je možné určit stupeň ohrožení a následně hodnotu rizika. 

Patří sem tzv. bodové metody. 

• Kvantitativní hodnocení – používá číselné hodnoty k vyjádření pravděpodobnosti a 

následků . Má své uplatnění při přesném hodnocení rizik. [6] 

 

                                               R = P x N x H                                                  (1) 
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 R     riziko 

 P     pravděpodobnost vzniku 

 N    závažnost následků 

 H    odhalitelnost rizika 

 

Návrh opatření, realizace, kontrolní činnost 

 Po zhodnocení rizika je vypracován návrh opatření, vhodných k okamžitému zlepšení 

současného stavu zkoumaného objektu. Po vypracování projektu následuje realizace. 

Kontrolní činnost je neopomenutelnou součástí procesu zlepšování a zvyšování efektivity 

jakékoli činnosti, procesu a systému. 

5.3  Vybrané metody analýzy a hodnocení rizik 

 V současné době se používá více metod pro analýzu a hodnocení rizik. Volba metody 

je ovlivněna požadovaným stupněm zabezpečení a také možnostmi a podmínkami, které jsou 

pro vlastní hodnocení vytvořeny. Nás budou zajímat dvě metody, použité ve vlastní práci. 

 

Ishikawův diagram 

 Je grafickým analytickým nástrojem, který poskytuje způsob pro systematické 

vyhledávání následků a jejich příčin. Svým tvarem je podobný skeletu ryby (viz Obrázek 2 

Ishikawův diagram) a proto je často nazýván „rybí kost“. Zobrazuje souvislosti mezi daným 

následkem a jeho možnými příčinami. Také pomáhá lépe určit podstatu zkoumaného 

problému s vymezením jeho kořenů a při odhalování různých důvodů vedoucích 

k problémům s procesem nebo poruchám. Metoda je používána jednotlivci nebo týmy, lepší 

výsledky přináší při použití ve skupině. Existuje několik postupů vytváření tohoto diagramu a 

pravděpodobně nejefektivnější je nakreslení prázdného diagramu s upřesněním požadované 

situace, takzvané hlavy ryby. Následuje vybrání metody pro generování nápadů, ve skupině 

nejčastější a nejvýhodnější „brainstorming“, pomocí které určujeme primární a od nich 

následné sekundární příčiny. Závěrem je určení nejpravděpodobnějších příčin problémů a 

jejich seřazení podle významu. [6] 
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Obrázek 3 Ishikawův diagram 

 

Analýza příčin poruch a jejich následků (Failure Modes and Effects Analysis) 

 Metoda „FMEA“ je významnou metodou identifikace nebezpečí. Nástrojem k nalezení 

možných poruch je systematické prověřování, směřující k odhalení jejich příčin a následků. 

Podstatné jsou poruchy mající vliv na provoz systému a jeho bezpečnost. Právě tyto poruchy 

nám metoda FMEA umožňuje identifikovat. V souvislosti s protiprávními činy lze hrozící 

nebezpečí chápat jako možnou poruchu. Při bezpečnostní studii vycházíme z funkčního 

schématu systému a z jednotlivých prvků systému. [6] 

6 Možnosti fyzické ochrany perimetru 

 Fyzická ochrana perimetru zajišťuje požadovanou úroveň (vnější) bezpečnosti 

chráněného objektu. Tohoto stavu je dosahováno kombinací technických a režimových 

opatření a fyzické ostrahy. Režimová ochrana určuje fungování celého bezpečnostního 

systému. Důležitou rolí mechanické ochrany je v maximální možné míře ztížení a nejlépe 

zabránění postupu pachatele. V ideálním případě je čas překonání mechanických zábranných 
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systémů větší, než-li čas dojezdu bezpečnostních složek na místo narušení perimetru (zásahu). 

Úkolem elektronických systémů technické ochrany je detekování a dokumentování postupu 

narušitele. Tyto systémy musí být odolné klimatickým vlivům z důvodu jejich instalace ve 

venkovních nechráněných prostorech. Fyzická ostraha je neopomenutelným prvkem fyzické 

ochrany a je realizována kvalifikovanými osobami. 

6.1  Technická ochrana klasická 

 Jako první část obrany chráněného objektu je nutné tento fyzicky oddělit od okolí. 

Lokalita objektu je vhodné preventivního opatření. U stávajících objektů, kde je toto řešení 

nedostatečné, nastupují další prvky mechanické (klasické) ochrany. Tato ochrana je 

nejstarším využívaným ochranným prvkem vůbec. Již od pradávna bylo zásadní oddělit a 

zabezpečit chráněný zájem před okolím, poškozením a možnou ztrátou. Je důležité nejen 

určité obvodové ohrazení, ale také samotná vzdálenost chráněného objektu od této zábrany, 

tzv. odstupná vzdálenost. Nevýhodou při zvětšování této vzdálenosti je současný nárůst 

obvodu perimetru, finanční náročnosti a vznik dalších možností narušení. 

 

Mechanické zábranné systémy 

 Tyto systémy obvodové ochrany jsou tvořeny různými typy oplocení, jejich součástmi, 

doplňky, bariérami a dalšími prvky jako nezbytnými součástmi systémů vjezdů a vstupů. 

Oplocení samo o sobě nelze považovat za bezpečnostní prvek z důvodu jeho poměrně 

snadného překonání, vždy je nutné oplocení kombinovat s vhodnými doplňky pro maximální 

ztížení jeho překonání. [2] 

 

Klasické drátěné oplocení 

 Nelze považovat za bezpečnostní z důvodu malé síly a pevnosti použitého drátu a 

tudíž snadného přeštípnutí. Výška většinou do dvou metrů. 
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Bezpečnostní oplocení 

 Od klasického oplocení se odlišuje použitými materiály, tvarem a konstrukcí, 

samozřejmě s lepšími bezpečnostními parametry. Dosahuje výšky až 2,5 metru. Jeho hlavními 

představiteli jsou: 

• Pevné bariéry 

• Palisádové oplocení 

• Mřížové oplocení 

• Drátěné panelové oplocení 

• Svařované zvlněné pletivo 

• Pletivo z vlnitého drátu 

• Bariéry a oplocení ze žiletkového drátu viz Obrázek 3 [7] 

 

 
Obrázek 4 Vrcholová zábrana ze žiletkového drátu [22.] 

                                            

 

Vysoce bezpečnostní plot 

 Pro ochranu objektů s vysokou rizikovostí jako jsou důležité průmyslové a vojenské 

areály, vězení apod., jsou vyvinuty speciální vysoce bezpečnostní ploty. Ochrana je dána 

výškou činící až 6 metrů a dále konstrukcí a výplní. Nejčastěji ocelovými sloupy a speciálním 

silným a velice pevným pletivem. Používá se též tzv. zakřivený plot s nosnými stožáry 

vychýlenými v horní části proti směru předpokládaného útoku a do značné míry tím ztěžující 

pokus o přelezení. [7] 
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Vrcholové zábrany 

 Používají se v kombinaci s oplocením a kromě funkčního hlediska v zabránění 

přelezení mají také důležitou roli v psychologickém odstrašujícím efektu vůči pachateli. 

Tvarově existují tři základní typy označené „T, Y, X“ v provedení jako nástavce z ostnatého 

drátu, pevné hroty, otočné hroty a často používané bariéry ze žiletkového drátu. Bariéry ze 

žiletkového drátu je za specifických podmínek možné použít jako samostatnou bezpečností 

zábranu (Obrázek 4). [7] 

 

 
Obrázek 5 Samostatná zábrana [22.] 

 

Podhrabové překážky  

 Umístěním podhrabových zábran po celém obvodu oplocení se zajistí zabránění 

podhrabání zvěří a především nadzvednutí nebo podkopání případným útočníkem. Z důvodu 

náročnější instalace je s těmito překážkami potřeba počítat již při výstavbě plotu. V praxi je 

možné kromě specifických výrobků v podobě železobetonových prefabrikovaných dílců, 

ocelových desek a roštů využít přírodního skalnatého podloží. [7] 

 

 Vstupy, vjezdy a ostatní propusti 

 Perimetr musí mít vjezdy a vstupy k umožnění průjezdu a průchodu oprávněných 

vozidel a osob. Vstupy a vjezdy vyžadují pozornost z hlediska technického i organizačního. 

Tato zařízení musí realizovat dostatečně bezpečný a zároveň plynulý režim. Vždy je nutno 

přihlédnout k velikosti vstupující/vystupující techniky, frekvenci pohybů a těmto parametrům 

přizpůsobit zařízení, nejlépe již při projektování perimetru. Vjezdové brány mohou být 

otočné, posuvné a výsuvné. Závory nejsou z hlediska bezpečnosti plně vyhovující a je nutné 

je vždy kombinovat s uzamykatelnými branami. Pro vstup osob se používají turnikety a 
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branky. Materiály na zhotovení těchto prvků by měly mít stejné technické parametry jako 

ostatní bezpečnostní prvky perimetru. 

 

Zábrany 

 Zábrany neboli bariéry jsou prostředkem k zabránění vstupu či vjezdu vozidel a osob 

do chráněného prostoru. Využívají se přírodní bariéry formou skalních útvarů nebo vodních 

ploch, ale ve většině případů umělé bariéry vytvořené člověkem. Kromě plotů, bran a 

nejrůznějších stěn se nejvíce používají: 

• Násep, val, uměle vytvořený příkop 

• Zpomalovací retardéry, obrubníky 

• Výsuvné a sklopné sloupy, stěny 

• Hřebové bariéry 

Aktivní prvky, nejčastěji v kombinaci se závorou, se ovládají automaticky nebo manuelně 

členem ostrahy. U dálkově ovládaných zařízení je to elektronicky pomocí servomotorů a 

hydraulických jednotek. Některé typy zařízení se vyrábí také jako přenosné. [7] 

 

Bezpečnostní osvětlení 

 Osvětlení plotů a zábran je vždy nutné s minimální potřebnou intenzitou. Umístění 

světelných zdrojů by mělo být provedeno tak, aby byl plot osvětlen po obou stranách a bylo 

možné sledování pohybu a neporušenosti plotu kolem celého areálu. 

6.2  Technická ochrana EZS 

 Elektrická (elektronická) ochrana je zprostředkována EZS (elektrickými 

zabezpečovacími systémy) a dalšími systémy. Představuje mechanismus zajišťující detekci a 

posléze předávání informací o dění v chráněných prostorách na základě fyzikálních veličin. Je 

nutné použít speciálních komponentů odolných klimatickým a jiným vlivům jako je hmyz a 

násilné poškození. Důležité je nastavení systému pro maximální eliminaci planých poplachů. 

Díky elektronické ochraně je umožněn včasný zásah a efektivita fyzické ostrahy. Z různých 

hledisek, důležitých pro začlenění do zabezpečovacího systému ji dělíme dle: 

• Prostorového zaměření - obvodová, prostorová, plášťová, předmětová, klíčová. 

• Způsobu předání poplachového signálu - lokální- např. siréna přímo v místě narušení, 

autonomní- na řídící pracoviště v objektu, dálková- pult centralizované ochrany. 
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• Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

• Třídy zabezpečení chráněného objektu - viz Tabulka 1 

• Prostředí - vnitřní, vnitřní všeobecné, venkovní chráněné, venkovní všeobecné [8] 

 

Tabulka 1 Třídy zabezpečení dle ČSN 50131- 1 

Třídy 
zabezpečení 

Riziko Znalosti a vybavení narušitelů dle předpokladu 

1. Nízké Malá znalost EZS u narušitelů, k dispozici omezený sortiment 
běžně dostupných nástrojů. 

2. Nízké až 
střední 

Určité znalosti o EZS, použití pouze základního sortimentu
nástrojů, přenosných nástrojů či elektrických zařízení. 

3. Střední 
až 
vysoké 

Dobrá znalost EZS, úplný sortiment nástrojů a elektrických 
zařízení. 

4. Vysoké Používá se tehdy, má-li zabezpečení prioritu před všemi 
ostatními hledisky. Předpokládá se, že narušitelé jsou schopni 
zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment 
nástrojů a elektrických zařízení včetně náhrady rozhodujících 
prvků EZS. 

 

Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

 Narušení střeženého prostoru je signalizováno pomocí souboru prvků, které jako celek 

tvoří elektrický zabezpečovací systém (EZS). Skládá se ze základních prvků, které plní 

specifické funkce:  

• Čidlo - při aktivaci generuje stanovený výstupní elektrický signál. 

• Ústředna - příjem a vyhodnocení signálů z čidel, napájení. 

• Přenosové prostředky - předávání výstupních informací do místa signalizace a opačně. 

• Prostředky poplachové signalizace - optická či akustická signalizace výstupu ústředny. 

• Doplňková zařízení - ovládání systému, realizace speciálních funkcí.  

Čidla elektronických zabezpečovacích systémů 

 Nejrozšířenější jsou čidla napájená, která ke svému provozu potřebují elektrickou 

energii. Dělíme je na aktivní a pasivní dle toho, zda vyzařují nebo nevyzařují energii do 

střeženého prostoru. Čidla nenapájená dělíme podle způsobu aktivace na destrukční 

s jednorázovou funkcí a nedestrukční. Napájená čidla dělíme podle: 

• Charakteru střežené oblasti - prostorová, směrová, bariérová, polohová. 
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• Dosahu vnitřní/ vnější čidla – krátký, střední, dlouhý (15/50, 50/150, nad 50 nad 150 – 

rozsahy v metrech). 

• Tvaru vyzařovací či snímací charakteristiky. 

6.3  Režimová ochrana 

 Režimová ochrana má svůj charakteristický význam a váhu v bezpečnostnímu systému 

jako celku. Je chápána jako soubor postupů a organizačních opatření, jejichž úkolem je soulad 

zabezpečovacího systému s provozem chráněného objektu. Pomocí kontroly správných funkcí 

ostatních druhů ochrany také snižuje zranitelnost chráněných zájmů. Touto ochranou jsou v 

praxi především režimové směrnice pro pohyb osob po objektu včetně vstupu a výstupu, 

směrnice pro manipulaci s hodnotami a informacemi, klíčové režimy, ostrahu objektu a další. 

Jsou přijímána vnitřní režimová opatření, která vymezují činnosti především na vnitřní straně 

vnějšího ohrazení a dále vnější režimová opatření určující v první řadě podmínky vstupu a 

výstupu osob a vozidel z a do chráněného objektu. Je nutné přesně a konkrétně stanovit 

podmínky vstupu a výstupu z chráněného objektu, pohybu materiálu, skladových režimů a 

kontrolních opatření realizovaných fyzickou ostrahou. [6] 

6.4   Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha se provádí pomocí kvalifikovaných osob (ostraha letiště, bezpečnostní 

agentury, atd.) a jejím úkolem je zabezpečit ochranu majetku, osob, bezpečnost střežených 

objektů a veřejný pořádek na letišti. Před zahájením fyzické ostrahy na letišti se stanovuje 

systém ostrahy objektu a osob, úkoly na jednotlivých stanovištích, oprávnění a povinnosti 

pracovníků ostrahy, propustkový a klíčový režim a rozsah oprávnění jednotlivých služeb ve 

vztahu k zaměstnancům, hostům a cestujícím. Důležité jsou také způsoby vyrozumění 

odpovědného pracovníka letiště, činnost ostrahy ve zvláštních případech a mimořádných 

situacích a oprávněné osoby ke kontrole ostrahy i služeb na letišti. Základní členění fyzické 

ostrahy na letišti může být na následující prvky: 

• Strážní služba- zabránění nedovolené činnosti v daném úseku, propustková, dohledová 

a zásahová činnost. 

• Kontrolní propustková služba- ochrana před nepovoleným vstupem nebo vnášení 

předmětů, kontrola oprávnění, evidence docházky zaměstnanců apod. 
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• Bezpečností dohled- sledování zabezpečení objektu, dodržování vnitřního režimu atd., 

prováděno fyzicky nebo prostřednictvím kamerového systému. 

• Bezpečnostní výjezd- reakce na poplach EZS nebo pokyn operátora kamerových 

systémů, například při narušení perimetru letiště. 

• Bezpečnostní ochranný doprovod- pěšky, ve vozidle i kombinovaně jako doprovod 

hotovosti, cenností i osob. 

6.5  Radar 

 Radar je aktivní senzor, který je schopný pomocí vysokých radiových frekvencí 

zobrazit narušení chráněného prostoru. Do prostoru jsou vysílány elektromagnetické vlny 

v daných časových rozestupech. Po odražení vlny od objektu je tato zpětně zachycena a 

vyhodnocena radarem. Tímto vyhodnocením a následným zobrazením na display získáme 

přibližnou velikost, směr a vzdálenost zobrazeného objektu. Jsou dvě nejpoužívanější varianty 

radarů a to monostatiské a bistatické. První varianta používá vysílač i přijímač v jedné 

operační jednotce a místo vyslání i příjmu signálu je tedy stejné. U bistatického radaru je 

chráněný prostor mezi vysílačem a přijímačem.  

6.6 Kamerové systémy 

 Kamerové systémy poskytují značné možnosti v ochraně objektu, nejlépe v kombinaci 

s ostatními zabezpečovacími prvky. Vytvářejí dozor nad chráněnou oblastí. Umožňují 

provozovateli sledovat dění v celém prostoru a zjistit tak možné narušitele či jiné hrozby. 

Tímto je umožněna včasná reakce a zásah. Kamerový systém zastává roli kontrolní, 

zastrašující a v kombinaci s vhodnými doplňky (software) i roli detekční. V případě použití 

záznamového zařízení je vzniklý záznam možné uplatnit jako důkazní materiál při řešení 

kriminální činnosti. V oblasti kamerových systémů existuje množství dalších a doplňkových 

zařízení jako multiplexery pro zobrazování více obrazů na jednom monitoru či speciální 

software pro počítačové vyhodnocování obrazu. Například termokamery pro odlišení objektů 

od okolí na základě rozdílných teplot se pro letiště nehodí a to z důvodu vyzařování velkého 

množství tepla letadly při startu  a přistání. 
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6.7 Ochrana proti střetu letadel se zvířaty 

 Pro bezpečný provoz letadel představuje vážné ohrožení výskyt zvířat na letišti a v 

jeho okolí. Z tohoto důvodu je na většině letišť zřízena Stanice biologické ochrany letiště. Je 

organizačním celkem, který zahrnuje osoby a zařízení. Úkolem je předcházet srážkám letadel 

se zvěří. Mezi další povinnosti patří výcvik loveckých dravců a služebních psů, vedení 

ekologicko-ornitologického průzkumu, kontrola nad dodržováním ekologických opatření a 

další činnosti k minimalizaci výskytu ptáků v letištním prostoru a na letišti. Přístupu větší 

zvěře, jako jsou zajíci nebo srny, by mělo spolehlivě zabránit oplocení areálu. Ornitologická 

ochranná služba se věnuje snížení pravděpodobnosti střetu letadel s ptáky. Výskyt ptáků 

v okolí Letiště Praha je vyznačen v mapě na Obrázku 5. [1] 

 

ICAO Bird Strike Information Systém 

 Systém vytvořený Mezinárodní organizací civilního letectví se zabývá 

shromažďováním a vyhodnocováním informací o střetech letadel s ptáky. Pracuje na 

mezinárodní úrovni již od roku 1979 a zkráceně se nazývá IBIS. Pro členské státy byly 

vypracovány dva formuláře k hlášení střetů s ptáky a posléze nákladů vzniklých v důsledku 

těchto střetů. Získané informace slouží k přijímání co nejúčinnějších preventivních opatření. 

[1] 
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Obrázek 6 Oblasti se zvýšenou koncentrací ptactva v okolí Letiště Praha [20] 

7 Stávající zabezpečení perimetru Letiště Praha Ruzyně 

 Pro návrh inovace zabezpečení perimetru Letiště Praha je v první řadě nutné popsat a 

analyzovat současný stav. Už v této fázi je reálné zaměřit se na případná slabá místa 

současného systému a upozornit na další možná ohrožení. 

 

Technická ochrana mechanické zábranné systémy 

 Bezpečnostní drátěné oplocení s dostatečnou výškou představuje adekvátní 

zabezpečení. Podhrabové překážky jsou instalovány všude tam, kde nejsou plotové sloupky 

upevněny přímo do betonového povrchu letištní plochy. Proti překonání přelezením je v horní 

části oplocení instalován žiletkový drát ve dvou řadách a v celém rozsahu tak, jak je vidět na 
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Obrázku 6. Proti průrazu vozidly nebo těžkou technikou není možné takto rozsáhlý perimetr 

účinně bránit. Z tohoto důvodu je nutná včasná signalizace narušení a případný zásah. 

   

 
Obrázek 7 Ukázka oplocení Letiště Praha [23] 

  

Technická ochrana elektronické zabezpečovací systémy 

 Na perimetru letiště je technická ochrana prostřednictvím EZS realizována na 

určených úsecích. Celý obvod oplocení je na kontrolní, detekční a signalizační úrovni 

zabezpečen formou kamerového systému. Tento systém je s nepřetržitou obsluhou v režii 

složky bezpečnostního dispečinku spadajícího pod ostrahu letiště. Ochranu perimetru by bylo 

vhodné po celém obvodu doplnit adekvátním komplexním systémem EZS či jiným systémem. 

7.1  Režimová studie perimetru 

 V režimové studii jsou popsány opatření a postupy pro dohled nad perimetrem, jeho 

okolím a pro vlastní vstup a vjezd do objektu. 

7.2  Vlivy prostředí 

 Podmínky panující v prostředí letiště jsou v mnoha ohledech specifické a pro řadu 

technologií omezující. Z důvodu používání letištních radarů zde selhává zařízení citlivé 

k elektromagnetickému rušení. Velkou hmotností a razancí pohybujících se letadel vznikají 

silné vibrace, které mohou nepříznivě ovlivnit akustické snímače a zařízení snímající otřesy. 
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Ideálním řešením se jeví instalace detekčního systému přímo na bariéru (oplocení) nebo 

v jeho těsné blízkosti. 

 Z hlediska dalších subsystémů a součástí bezpečnostního systému, jako je fyzická 

ostraha, ornitologická ochrana a další, se tyto jeví jako dostatečně dimenzované a funkční. 

V těchto oblastech je současný stav aktuální a funkční. Samozřejmě s výhledem do 

budoucnosti je i zde stále dost prostoru na možné inovace a zlepšování. 

8 Analýza a hodnocení rizik perimetru Letiště Praha Ruzyně 

 Náplní této části práce bude posouzení rizik ohrožujících perimetr Letiště Praha. 

Sloužit nám k tomu budou vybrané postupy, které jsou již dříve zmíněny v  kapitolách 6.1 až 

6.3 a další získané informace o Letišti Praha popsané v kapitole 5. Ishikawova diagramu ( 

Příloha 1 Ishikawův diagram), je využito k identifikaci nebezpečí a rizik z hlediska perimetru.  

Ohodnocení rizik je provedeno metodou FMEA, následný výpočet hodnocení rizika a určení 

míry rizika je dle vzorce (2) s využitím tří základních parametrů, stanovených na základě 

posouzení. 

R = P x N x H                              (2) 

 

R - Míra rizika     

0 – 3  Bezvýznamné riziko   

4 – 10  Akceptovatelné riziko  

11 – 50          Mírné riziko    

51 – 100        Nežádoucí riziko   

101 – 125 Nepřijatelné riziko   

 

P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 – nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 – spíše nepravděpodobná 

3 – pravděpodobná, reálná hrozba 

4 – velmi pravděpodobný vznik 

5 – trvalá hrozba 
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N - Závažnost následků. Hodnotí závažnost rizika z hlediska rozsahu deliktu. 

1 – malý úraz, delikt, škoda 

2 – větší úraz s převozem do nemocnice, větší delikt nebo škoda 

3 – úraz s převozem do nemocnice, střední delikt nebo vyšší škoda 

4 – těžký úraz s trvalými následky, vyšší delikt nebo vysoká škoda 

5 – smrt osob, škoda velmi vysoká spojená se škodou na majetku 

 

H - Odhalitelnost rizika. Určuje časovou obtížnost zjištění rizika či události. 

1 – riziko odhalitelné již v době jeho spáchání 

2 – riziko snadno odhalitelné v řádu několika minut 

3 – riziko odhalitelné  do jednoho dne 

4 – riziko nesnadno odhalitelné, více dní 

5 – neodhalitelné riziko 

 

 Hodnoty jsou zvoleny dle úsudku analytika a bez zbytečného nadsazení. Přijatelnost 

rizika se vyhodnotí pomocí Lorenzovy křivky a Paretova diagramu (80/20). Míry rizik pro 

jednotlivá ohrožení byly stanoveny výpočtem dle vzorce (2). Identifikované nebezpečí je 

hodnoceno v procentech, míra rizika označena R a vypočítána kumulativní četnost. Hranice 

nepřijatelného rizika je stanovena na 80%. Rizika přesahující tuto hranici, tedy nepřijatelná 

rizika, jsou znázorněna v Tabulce 2. Výpočet míry rizik všech identifikovaných nebezpečí 

jsou uvedeny v příloze 2 (Příloha 2 Analýza FMEA). Z hlediska míry tolerance nás zajímají 

rizika s hodnotou přesahující 28 (Graf 1 Míra tolerance). Tato rizika je třeba zohlednit 

při navrhování optimalizace zabezpečení. 
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Tabulka 2 Míra rizika. Nepřijatelná rizika. 

 

 

 

Graf 1 Míra tolerance 
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 Paretovou analýzou zhodnotíme riziková čísla vypočtená pro současný stav. 

S využitím hodnot z tabulky FMEA (viz Příloha 2), výpočtem a zanesením kumulativních 

četností do grafu vytvoříme Lorenzovu křivku (viz. Graf 2). Tímto procesem stanovíme 

nejvýznamnější rizika. Pokud se nám všechna tato rizika podaří eliminovat, je reálné 

dosáhnout až 80% požadované bezpečnosti.  

 

 

Graf 2 Lorenzova křivka vyznačena v Paretově analýze 

 

 Na základě výsledků bezpečnostní analýzy je patrný velký vliv lidského faktoru na 

celý bezpečnostní systém. Je důležité zaměřit se na rizika přicházející ze strany zaměstnance, 

jeho dostatečné motivace ale i kontroly. Neméně podstatné je i posílení bezpečnostního 

systému proti ohrožení z vnějšku. Překonání oplocení přelezením nebo překonání zámků u 

vjezdů a vstupů se jeví jako nejpravděpodobnější riziko. Tato zjištění musí být zohledněna při 

výběru vhodného zabezpečení. 
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8.1 Porovnání analýzy rizika se statistikou protiprávních činů 

 Pro přesnější porovnání statistiky protiprávních činů v civilní letecké dopravě s výše 

provedenou analýzou rizika neposkytují zdroje ICAO dostatek podrobnějších údajů. Na 

základě dostupných dat z mezinárodního Letiště Praha bylo v uplynulých letech zaznamenáno 

několik incidentů v souvislosti s ochranou perimetru. Jako nejvýznamnější se jeví pokusy o 

překonání oplocení. Pozornost věnovaná ochraně perimetru je tedy aktuální.  

9 Optimalizace systému zabezpečení 

 Po vyhodnocení nejzávažnějších rizik je dalším krokem optimalizace bezpečnostního 

systému. Ochranu perimetru je nutné řešit v návaznosti na další zabezpečovací systémy, jen 

tak zajistíme bezchybnou činnost zařízení jako celku s mnoha prvky. Různé systémy mají 

rozličné funkce, které se mohou kladně doplňovat, a je vhodné toho využít. Při projektování 

tohoto typu ochrany je třeba hledat odpovědi na několik zásadních otázek, jako například: 

• Co se stalo? 

• Kdo nebo co to způsobil? 

• Kde a v jaký čas? 

• Jak dlouhý čas uplynul, než byla zaregistrována nestandardní situace? 

• Pracuje systém v noci? 

 Vyvstává mnoho dalších otázek jako odolnost systému na plané poplachy apod., ale 

výše zmíněné jsou zcela zásadní. Je třeba volit takové prvky nebo kombinace prvků, které 

nám pomohou tyto otázky vyřešit s pro nás akceptovatelnými výstupy. Důležitou roli hraje 

systém detekce možného průniku s včasnou informací o narušení perimetru letiště. Při výběru 

vhodného systému je nutné zohlednit také výsledky bezpečnostní analýzy. Jakýkoli systém je 

však nutné považovat za překonatelný. 

9.1 Technická ochrana EZS 

 Perimetr letiště je složen ze systému ochrany pozemku, a integruje v sobě technické 

mechanické a elektronické zařízení s personálem ostrahy a také s řízením vstupu a vjezdu do 

areálu letiště. Systémy řízení vstupu a vjezdu do areálu, mechanické zábranné systémy a 

fyzická ostraha areálu jsou na dostatečné úrovni. Je třeba se zaměřit na včasnou detekci 
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narušení perimetru a tím minimalizovat čas přesunu příslušných složek na místo zásahu. 

K tomu nám poslouží vhodně zvolené elektronické zabezpečovací systémy. 

 Vzhledem k parametrům chráněného úseku se jeví jako nejvýhodnější instalace čidel 

EZS přímo na systém oplocení, případně v jeho nejbližším okolí. Umístění před vnější 

oplocení, tedy vně areálu letiště, by vyhovovaly systémy s instalací pod zemí. Nevýhodou 

tohoto řešení je vyšší riziko falešných poplachů. V úvahu tedy připadá umístění zemních 

systémů až za vnější oplocení uvnitř areálu. Z dalších variant se nabízí čidla bariérová, 

vhodná pro vytváření dlouhých detekčních zón. Shrnutím možností použití vzhledem ke 

specifickým podmínkám letiště (elektromagnetické rušení, chvění země,…) jsou tedy: 

 

Systémy instalované pod povrch země: 

• Senzorové kabely světlovodné- reagují na mechanické namáhání, nejsou citlivé na 

elektromagnetické rušení a výkyvy počasí. 

• Podzemní čidla hydraulická- vysoká odolnost proti falešným poplachům, ale drahá 

instalace a nutná pravidelná údržba. 

• Štěrbinové kabely- vytvářejí a snímají narušení elektromagnetického pole. Jsou 

nezávislé na seizmických, akustických, magnetických jevech ani na počasí. 

Nevýhodou je drahá instalace, výhodou spolehlivost. [8] 

 

Systémy instalované přímo na oplocení: 

• Senzorové kabely světlovodné- reagují na mechanické namáhání, nejsou necitlivé na 

elektromagnetické rušení a výkyvy počasí. 

• Reflexní detektory změn elektrického pole- reagují na dynamické změny intenzity 

nezářivého elektrického pole. Jsou odolné klimatickým vlivům i elektromagnetickému 

rušení. [8] 

 

Optické bariéry instalované nad úrovní terénu: 

• Infračervené (IR) bariéry- signalizují přerušení nebo pokles IR paprsku. Jejich funkci 

negativně ovlivňují mlha, padající sníh, přímý sluneční svit. Nedostatečná funkce 

zařízení je signalizována. 

• Laserové bariéry- signalizují přerušení laserového paprsku. Bezporuchový provoz je 

umožněn i za zhoršené viditelnosti a neovlivní ho cizí zdroje světla. Systém je 
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schopen eliminovat plané poplachy způsobené malými objekty a disponuje značným 

dosahem až 1 km. 

• Mikrovlnné bariéry- vytvářejí a zaznamenávají změny vysokofrekvenčního 

elektromagnetického pole. Systém je schopen rozlišit velikost detekovaného předmětu 

a kompenzovat vlivy počasí i rozličná specifika instalace. Detekce je možná i při 

ztížení provozních podmínek např. stíněním jinými přístroji. 

• Kombinované bariéry- mikrovlnné a infračervené. Tento systém kombinuje dvě 

nezávisle pracující technologie detekce. Výhodou je maximální eliminace planých 

poplachů, nevýhodou menší dosah než-li samostatné mikrovlnné technologie. [8] 

9.2 Další systémy 

 Mezi dalšími možnostmi se nabízí rozšíření uplatnění kamerových systémů a 

uzavřených televizních okruhů (CCTV) nadstavbou stávajících zařízení. Určité úseky lze 

vybavit přímo určeným pasivním infračerveným čidlem aktivujícím kamerový systém. 

Účinné je použití kamerového systému s videodetektorem, analyzujícím pomocí softwaru 

změny ve snímaném prostoru. Nevýhodou je i přes finanční nákladnost nutný dohled obsluhy 

kamerových systémů k případnému vyhlášení poplachu. Ověření příčiny poplachu a možnost 

pozdější analýzy pořízeného záznamu patří mezi velké výhody kamerových systémů.  

 U kamerových systémů je výběr komponentů ovlivněn požadavkem na 24 hodinový 

provoz s rozdílnými světelnými podmínkami ve dne a v noci. Kamery by měly mít vysokou 

citlivost. K nočnímu snímání jsou lépe využitelné černobílé kamery pro vyšší citlivost a 

rozlišovací schopnost v noci nebo kamery s automatickým přepnutím do ČB módu za 

soumraku. Snímaný prostor je dále v noci přisvětlován umělým osvětlením ve viditelném i 

infračerveném spektru. Použití IR přisvětlení vyžaduje speciální kameru a objektiv citlivé 

v infračerveném spektru, dostatečné je výkonnější běžné osvětlení a klasická kamera s vyšší 

citlivostí. Další možností k odhalení a sledování postupu případného narušitele je použití 

vhodného typy radarového zařízení. S vhodným softwarem lze tento systém kombinovat 

s kamerovými systémy a aktivovat určitou kameru k pořízení kamerového záznamu. 
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10 Závěr 

 V dnešní moderní době je bezpečnost chráněných zájmů stále důležitější. Tak, jako se 

vyvíjejí stále nové systémy ochrany a zabezpečení, stejným tempem, ne-li rychleji, se vyvíjejí 

na opačné straně zákona zařízení a technologie pro překonávání těchto systémů. Snaha o 

překonání zabezpečení za účelem snadného nelegálního nabití hodnot nebo za jiným 

nezákonným účelem existovala vždy. Nyní se zdá, že tento trend ještě nabývá na intenzitě. 

Také hrozba terorismu rozhodně není na ústupu.  

 Možným narušitelům stále stojí v cestě jako první klasická ochrana se svým 

psychologickým a mechanickým efektem. Při splnění požadované úrovně zabezpečení a 

průlomové odolnosti neztratila nic ze svého významu, ba právě naopak. Stále je základním 

kamenem dobrého a plně funkčního bezpečnostního systému. Doplněna vhodnými prostředky 

a prvky detekce narušení má hned v první fázi pokusu o zásah do suverenity chráněného 

prostoru často zásadní význam. Pachatel se může zaleknout zdánlivé nepřekonatelnosti této 

zábrany a když už se ji pokusí překonat nebo ji překoná, je včas zpacifikován okamžitě 

zalarmovanou ostrahou objektu. O to se postará výše zmíněný systém EZS. Nepřekonatelnost 

obvodové ochrany je bohužel opravdu pouze zdánlivá. Není v lidských silách, a z hlediska 

ekonomické zátěže takového projektu, vytvořit naprosto dokonalé obvodové zabezpečení. 

V tomto nám dává za pravdu i historie. Každé zabezpečení lze překonat a s tím musíme 

k tvorbě bezpečnostních systémů přistupovat. 

 Úkolem této práce bylo popsat současný systém obvodové ochrany Letiště Praha, 

vyjmenovat možnosti obvodové ochrany, vypracovat bezpečnostní analýzu a její výstupy 

zohlednit v návrhu optimalizace zabezpečení perimetru. Systém obvodové ochrany Letiště 

Praha je v současném stavu plně dostatečný a funkční. Pro ještě lepší detekci narušení 

perimetru a minimalizaci času dojezdu určených složek na místo zásahu navrhuji doplnit 

stávající systém po celém obvodu bezpečnostního oplocení vhodnými prvky EZS a případně 

dalšími systémy popsanými v kapitole 9.2.  
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