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služeb. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

 Bakalářská práce se zabývá konstrukcí, popisem a dělením jednotlivých druhů 

nástražných výbušných systémů. Přibližuje postup odbavování cestujícího na letišti z hlediska 

kontroly zavazadel v závislosti na právních normách. Je tu objasněna funkce bezpečnostních 

rentgenů, náplň práce a pravomoce zaměstnanců letiště. V nesposlední řadě práce obsahuje 

eventuální možnosti utajení nástražného výbušného systému při rentgenové kontrole, 

následnou analýzu všech možností a možná inovativní řešení. 
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Ostrava, Faculty of safety engeneering. Head of the thesis Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

 This work deals with the construction, characterization and separation of individual 

types of insidious secrecy system. It shows the procedur befor handling passengers at the 

airport in terms of checking baggage, depending on the legislation. It is clarified that the 

security features of the X-rays, quality of work and powers of airport employees. The work 

contains many eventual possibility of an explosive insidious secrecy system in X-ray 

inspection, subsequent analysis of all options and possible innovative solutions. 
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Úvod  

 

 Po roce 2001, kdy došlo k teroristickým útokům na světové obchodní centrum v New 

Yorku, se lidská společnost snaží předejít dalším takovým katastrofám. Proto se od tohoto 

data začaly zvyšovat požadavky na bezpečnost cestujících na letištích, v letadlech, ale i na 

dalších místech, které by mohly být centrem vysoké koncentrace lidí a tím i případným 

místem pravděpodobného útoku. Technika detekčních přístrojů je stále modernější 

a vyspělejší. Schopnost odhalování podezřelých předmětů je vyšší. Přesto, nikdo nemůže 

prohlásit, že zaručují stoprocentní detekční schopnost.  

 

 Bezpečnostní rentgeny na letištích jsou nedílnou součástí detekčních kontrol 

zavazadel. Dnes patří mezi základní vybavení každého letiště. Bezpečnostní rentgen je 

schopen odhalit řadu zakázaných i podezřelých předmětů. Ať už se jedná o zbraně, drogy, 

výbušniny nebo celý nástražný výbušný systém, kterému se v této práci věnuji.  

 

 Bezpečnostní rentgen je i přes všechny svoje klady pořád jenom přístroj, proto tu je 

šance, že detekce nástražných výbušných systémů nebude tak důkladná. Stejně tak může 

selhat jakákoliv jiná činnost spojená s detekční kontrolou. Z toho důvodu se v této práci 

snažím najít možnosti, které by mohly přispět k utajení nástražného výbušného systému 

v zavazadlech během bezpečnostní kontroly pomocí rentgenu. 

 

 Pokud by však nastala situace, kdy bude nástražný výbušný systém pronesen přes 

detekční kontrolu a použit teroristy jako zbraň, ať už na letišti, sterilní zóně letiště, v letadle, 

důsledky můžou být v každém případě katastrofální. 

 

 Moje práce se zajímá blíže schopnostmi odhalení a možnostmi utajení nástražného 

výbušného systému během bezpečnostních prohlídek zavazadel na letišti. Příkladem může být 

obrázek č. 1 z Ruzyňského letiště. 
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Obrázek 1 Bezpečnostní prohlídka cestujících a osobních zavazadel na letišti [16] 

 

 V první řadě popisuji nástražný výbušný systém, jeho vlastnosti, konstrukce, 

schopnosti. Seznámení s možnostmi použití nebo ukrytí i způsoby iniciace jednotlivých typů. 

 

 Pro tuto práci je ovšem nesmírně důležité popsat přesný postup bezpečnostních 

kontrol zavazadel i cestujících, princip funkce a detekční schopnosti bezpečnostních rentgenů, 

tak jak jsem měla možnost sama vidět. Dále následuje i popis činností jednotlivých 

bezpečnostních složek, jako je policie, celní správa, pyrotechnik, ostraha letiště. Této 

problematice se celkově věnuji v následujících dvou kapitolách.  

 

 V další kapitole jsem pak uvedla seznam zakázaných předmětů v jednotlivých typech 

zavazadel, podobně jako jsou uvedeny v legislativě. 

 

 V další části popisuji pracovní náplň zaměstnanců. Zabývám se popisem jejich 

povinností, pravidelného školení, které musí podstupovat i systémem Hi-Tip, který funguje 

jako systém kontroly pozornosti operátorů obsluhujících bezpečnostní rentgen. 

 

 Poslední částí jsou eventuální možnosti utajení nástražného výbušného systému. Na 

základě teoretických a částečně i praktických zkušeností popisuji možnosti, které jsem poté 

zhodnotila i v následující analýze Ishikawa diagramem. 
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Rešerše 

 

 Cílem mé rešerše bylo získat aktuální informace o nástražném výbušném systému, 

o průběhu a náležitostech správné bezpečnostní prohlídky zavazadel zapsaných i osobních 

a cestujících celkově. Abych mohla objasnit možnosti utajení, musela jsem znát princip 

funkce bezpečnostních rentgenů. 

 

 Tato problematika je ovšem velmi závislá na legislativě. Vše, co se týká 

bezpečnostních prohlídek, je spojeno se zákony, nařízeními a vyhláškami. To znamená, že 

k této práci jsem potřebovala znát i legislativu týkající se zejména bezpečnosti letectví před 

protiprávními činy, bezpečnostních kontrol celkově i zakázaných předmětů.  

 

 Řadu informací jsem získala na ostravském letišti Mošnov od pana Ing. Petra Voráče 

a jeho kolegů. Jednalo se hlavně o teoretické informace o celkovém chodu letiště a postupu 

odbavení cestujícího. Podrobné informace o bezpečnostním rentgenu a kontrolách jsem 

získala rovněž. Se štítkem Návštěva a po absolvování bezpečnostní prohlídky jsem se mohla 

pohybovat v bezpečnostních zónách letiště. Pozorováním pracovníků letiště a operátorů 

obsluhujících rentgen jsem získala cenné informace, které jsem pak využila ve výčtu možností 

utajení nástražného výbušného systému. Cvičným vyhodnocováním obrazů zavazadel 

v rentgenu pomocí systému Hi-Tip, jsem získala představu o funkci bezpečnostních rentgenů. 
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1 Právní úprava 

 

 Pro lepší orientaci v dané tématice tu uvedu několik zákonů, které se vztahují 

k bezpečnostním prohlídkám a letišti obecně. 

 

 Celková legislativa se dělí na více částí, pro lepší přehled je tu následující obrázek: 

 

 

Obrázek 2 Schéma dělení legislativy v oblasti letecké bezpečnosti [12] 

 

 

1.1 Národní předpisy 

 

 Zde uvedu pár nejdůležitějších zákonů a vyhlášek České republiky vztahující se přímo 

k dané tématice. 

 

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

 V tomto zákoně je důležitá část osmá, která pojednává o ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy. V první řadě jsou zde definovány protiprávní činy, dále pak už 

povinnosti a oprávnění leteckého dopravce, provozovatele letiště a cestujících. 

 

 Každý provozovatel letiště a letových služeb je povinen podle tohoto zákona mít 

zpracovaný bezpečnostní program, vztahující se k danému letišti, který schvaluje, mění nebo 

ruší Ministerstvo dopravy. 
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 Výše uvedený zákon mění a doplňuje zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů, který se také mimo jiné zaměřuje na ochranu 

civilního letectví před protiprávními činy. [8] [9] 

 

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

 Zabývá se podrobněji bezpečnostním programem, jeho obsahem a strukturou. 

Školením zaměstnanců a podmínkami vydání letištních identifikačních průkazů, 

bezpečnostními kontrolami a ověřováním spolehlivosti zaměstnanců letiště. 

 

 Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 

Sb., kterou se provádí již zmíněný zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 

pozdějších předpisů. [10] [11] 

 

1.2 L 17 – ICAO - ANNEX 17 

 

 ICAO je mezivládní organizace pracující v oblasti civilního letectví. L17 nebo-li 

Annex 17 je bezpečnostní předpis o ochraně mezinárodního civilního letectví před 

protiprávními činy vydaný touto organizací. Hlavním cílem je snaha předejít vnesení nebo 

použití zbraně či výbušnin a nebezpečných zařízení na palubu letadla nebo na letiště. Předpis 

se skládá celkem z 5 Hlav. 

 

 K problematice bezpečnostních prohlídek se však vztahuje pouze Hlava 4 s názvem 

Bezpečnostní preventivní opatření, která obsahuje opatření vztahující se k cestujícím, jejich 

kabinovým zavazadlům a zapsaným zavazadlům. Dále stanovuje podrobit všechny tyto 

zavazadla detekční kontrole ještě dříve, než mohou být naložena do letadla. Ostatní hlavy 

pojednávají a prevenci protiprávních činů, popisují provoz letiště, leteckých dopravců 

a mnoho dalšího. 

 

1.3 ECAC – Doc. 30 

 

 Tento dokument byl vytvořen za účelem vyšší standardizace a podrobnosti, než 

obsahuje předpis L 17. Popisuje především doporučení týkající se bezpečnosti a detekčních 
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zařízení. Nejdůležitější je část čtvrtá obsahující preventivní bezpečnostní opatření. V této části 

jsou důležité především kapitoly číslo 2,4 a 5 pojednávající o bezpečnostních opatření 

vztahujících se k cestujícím, jejich zavazadlům a zaměstnancům letiště. [7] 

 

1.4 Legislativa EU 

 

 Legislativa Evropské unie je velmi rozsáhlá, proto uvádím jen část, potřebnou 

k objasnění této problematiky. 

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 300/2008 

 Stanovují se jím společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy. Nařízení pojednává mimo jiné i o bezpečnosti letadel a letiště, definuje 

opatření k zajištění bezpečnosti a způsob jakým má být naloženo se zavazadly cestujících. 

 Toto nařízení ruší nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002. 

 

Nařízení komise (ES) č. 272/2009 

 Doplňuje společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

Přílohy obsahují části A - K. V části A se zabývá povolenými metodami detekční kontroly, 

které bývají její součástí nebo mohou doplňovat klasickou detekční kontrolu. Část B obsahuje 

kategorie předmětů, které mohou být zakázány. 

 

Nařízení komise (EU) č. 185/2010 

 Stanovuje prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. 

Obsahuje celkem 12 částí. Definuje náležitosti detekčních kontrol osob jiných než cestujících, 

jejich výjimky a zvláštní postupy. Určuje, že každý zaměstnanec nebo osoba mající povolení 

ke vstupu do bezpečnostního prostoru letiště musí mít identifikační průkaz. 

 

 Část čtvrtá se celá věnuje cestujícím a kabinovým zavazadlům, stanovuje přesný 

postup detekční kontroly, přístroje, které se k ní používají. Je zde i seznam zakázaných 

předmětů u kabinových zavazadel. 
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 Část pátá je neméně důležitá, jelikož se zabývá zapsanými zavazadly. Popisuje 

detekční kontrolu, kterou prochází každé zavazadlo, ochranu a identifikaci daného zavazadla. 

Opět je zde i seznam zakázaných předmětů u zapsaných zavazadel, kterému se budu věnovat 

kompletně později v kapitole č. 6. 

 

 V neposlední řadě stanovuje i obecné povinnosti v oblasti odborné přípravy 

zaměstnanců letiště, jejich školení a pracovní náplň. [12] 
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2 Nástražný výbušný systém 

 

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

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

je schopen vyvolat za určitých, uživatelem (výrobcem) předem stanovených podmínek, 

výbuchový účinek nebo ložisko požáru. NVS bývá zpravidla ukryt v obalu, nebo má takovou 

vnější formu, která skrývá pravý účel předmětu.“ [2] 

 

 Pachatel často volí tento způsob útoku v domnění, že dosáhne svého cíle a zároveň 

výbuch zničí veškeré stopy. To utvrzuje pachatele v přesvědčení, že nebude odhalen. 

 

 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) se stal oblíbenou zbraní teroristů, protože 

se dá vyrobit velmi levně, poměrně lehce, z dostupných materiálů, u kterých není potřeba vést 

evidenci a není ani možnost snadno zjistit majitele. Pro pachatele trestných činů je rozhodující 

také to, že po výbuchu je velmi složité identifikovat výbuchem poničený systém a následně 

pak vypátrat pachatele nebo majitele systému. 

 

 Použití výbušných systémů je starou a univerzální metodou teroristických skupin, ať 

už jde o politický motiv, osobní motiv nebo ekonomický. Tato metoda se často využívá 

k zastrašování, vydírání či pomstě. 

 

 Dnes se dá sehnat nepřeberné množství jednotlivých druhů výbušnin vojenských 

a průmyslových, ale i pomocných prostředků – rozněcovadel, pachatel pak má široké 

možnosti výroby různých výbušných systémů. Výbušné systémy mohou být vyrobeny 

průmyslově pro vojenskou oblast (zátarasy, výbušné nástrahy, miny, munice), vyrobené 

ilegálně v průmyslových výrobnách, ale i zhotovené podomácku. Výbušného systém tedy 

může být jak na profesionální úrovni, tak i na amatérské úrovni. 

 

 Většina NVS použitých při trestné činnosti bývá vyrobena s větším nebo menším 

podílem improvizace, ať již jde o výbušninu nebo iniciační prostředek. 
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2.1 Účel nástražného výbušného systému 

 

 Účelem nástražného výbušného systému je způsobení účinku, ke kterému byl 

sestrojen.  

 Účelem může být: 

a) pohrozit bez vzniku větších škod, zastrašit nebo ukázat, že můžu nebo umím pracovat 

s NVS 

b) způsobit škodu na majetku 

c) zranit 

d) zabít 

 

 Účely nástražného výbušného systému jsou seřazeny podle nebezpečnosti. Cíle, 

kterých chce útočník dosáhnout použitím NVS, jsou většinou určeny potřebou prosadit určité 

zájmy a požadavky jednotlivce, skupiny nebo organizace. 

 

2.2 Účinek nástražného výbušného systému NVS 

 

 Účinky nástražného výbušného systému (na člověka nebo okolí) jsou závislé na jeho 

konstrukci a dělíme je na:  

 

2.2.1 Prvotní účinky 

 Prvotní účiny nástražného výbušného systému je vlastně přímé působení výbuchu na 

předměty a osoby (tlaková vlna, rázová vlna a teplo). Na lidské tělo i na předměty působí 

tlaková i rázová vlna prakticky stejně. Pokud ale nástražný výbušný systém obsahuje velké 

množství výbušniny (několik desítek kg), měli bychom předpokládat i vznik seismické vlnu 

(otřesy půdy), která může způsobit destrukci budov, komunikací, apod..  

 

2.2.2 Druhotné účinky  

 Druhotné účinky nástražného výbušného systému na okolí, předměty nebo osoby 

vznikají ihned po prvotních účincích samotného výbuchu. Mezi druhotné účinky patří 

například: 
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a) střepinový účinek – vzniká působením tlakové vlny výbuchu na předměty nacházející 

se poblíž výbuchu i na obal nástražného výbušného systému. Obal a další předměty jsou 

roztrhány na drobné dílky (střepiny), které jsou urychleny tlakovou vlnou a tím 

vymrštěny daleko do okolí. Při nárazu na lidské tělo jsou schopny zranit a mnohdy 

i zabít. 

b) pád uvolněných předmětů – vzniká působením tlakové, případně i seismické vlny 

výbuchu na předměty nacházející se v blízkosti výbuchu. Tlaková vlna se šíří všemi 

směry, proto je schopna shodit všechny předměty, které nejsou dostatečně upevněné 

nebo se nacházející ve výšce. Předměty pak padají k zemi volným pádem a tím získají 

značnou energii. Při dopadu na člověka pak mohou zranit případně i zabít. Obzvlášť 

nebezpečné jsou ploché předměty ve tvaru desky jako například: skleněné tabule, 

obklady fasád, ostré zbytky výkladních skříní padajících z výšky apod. Většina 

předmětů padají svisle dolů, ploché předměty však mohou plachtit a místo, kde se 

předmět uvolní, pak zpravidla není místem dopadu. 

c) poškození vedení nebo zásobníků – vody, páry, plynu, elektrického proudu, topného 

oleje, benzínu, nafty, barev, ředidel atd. vzniká působením tepla uvolněného při tlakové 

nebo seismické vlně výbuchu na vedení nebo zásobníky. Tyto objekty mohou být 

poškozeny, nejen proto, že jsou umístěny v blízkosti místa výbuchu, ale mohou být 

poškozeny i v případě, že se nacházejí pod zemí, kde na ně působí hlavně seismická 

vlna. V případě většího výbuchu by proto měla být provedena kontrola všech vedení 

i zásobníků uložených pod zemí, a tím zabránit vzniku rozsáhlých škod, jako např. 

ekologických. 

d) požár – vzniká působením tepla, které se uvolní při výbuchu na lehce zapalitelné látky. 

Pokud dojde ke vzniku požáru, jsou škody na majetku podstatně vyšší než v případě, 

kdyby došlo pouze k výbuchu. 

e) panika – vzniká v důsledku výbuchu působením na psychiku člověka, ten pak není 

schopen racionálního myšlení a je ovládán pouze pudem sebezáchovy. Jeho chování je 

sobecké a bez ohledu na ostatní. Při davové panice může dojít ke zranění nebo usmrcení 

osob např. ušlapáním. 
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2.3 Konstrukce nástražného výbušného systému 

 

 V době již existují různé druhy NVS, od nejzákladnějších systémů s jednoduchou 

konstrukcí, až po složitě konstruované komplexy se značně zvýšenou možností odhalení. Do 

budoucna si můžeme být jisti, že se jejich sortiment i kvalita bude zdokonalovat, dostupnost 

zvyšovat a cena snižovat. A to bez rozdílu, zda se budou pro tuto nelegální činnosti využívat 

systémy vyrobené původně pro vojenské účely, nebo si je potencionální terorista bude vyrábět 

amatérsky z průmyslových, vojenských nebo podomácku vyrobených částí. 

 Z termínu NVS plyne, že jeho základními konstrukčními prvky jsou: 

 Obal 

 Výbušná (zápalná) látka 

 Iniciační systém 

 

2.3.1 Obal 

 Všechny jednotlivé části nástražného výbušného systému drží obal pohromadě 

a většinou zakrývá jeho typické znaky, které mohou naznačit pravý účel předmětu. Nástražný 

výbušný systém pak může mít vzhled obyčejných balíčků, zavazadel nebo předmětů, které se 

v daném prostředí vyskytují zcela běžně. Občas je obal vyroben z materiálu, který při 

výbuchu vytváří střepiny. Tím roste množství fragmentů, které se oddělí od NVS v době 

výbuchu a působením tlakové vlny jsou do dalekého okolí vymrštěny střepy z obalu. 

 

             

Obrázek 3 Podezřelé zavazadlo zapomenuté na        Obrázek 4 Příklad nástražného výbušného

     nádraží [18]                  systému [17] 
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 Z obrázků 1 a 2 je zřejmé, že NVS se může skrývat prakticky kdekoliv, cílem 

pachatele je ukrýt nástražný systém do běžných předmětů v daném prostředí, tím snižuje šanci 

na odhalení, 

 

2.3.2 Výbušná zápalná látka 

 Výbušná látka má za cíl co nejvíce poškodit okolní prostředí, ničit majetek, případně 

zranit nebo zabít člověka. Výbušnina je zpravidla umístěna v jedné náloži blízko iniciačního 

systému. To dává pachateli větší šanci, protože je tu možnost, že výbuch zničí většinu stop, 

které by mohly být využity policií v pátrání po pachateli. V nástražném výbušném systému je 

výbušnina posledním stupněm, 

 Výbušninou může být: 

- Trhavina – standardní vojenská, průmyslová nebo podomácku vyrobená 

- Třaskavina – standardní nebo podomácku vyrobená 

- Střelivina 

- Pyrotechnická slož – standardní vojenská, vyrobená podomácku nebo veřejně 

prodávaná 

- Výbušné plyny – propan-butan, acetylén ad. 

 

 Vojenské a průmyslové trhaviny jsou zpravidla málo citlivé na mechanické podněty 

(kromě čistého pentritu). Trhavina vyrobená podomácku má většinou podobné vlastnosti jako 

průmyslové a vojenské trhaviny, není to však pravidlem. Pro iniciaci potřebuje brizantní 

trhavinu. 

 Třaskaviny jsou velmi citlivé na vnější mechanické podněty, statickou elektřinu, 

tepelné podněty, hlavně třaskaviny vyráběné podomácku. 

 Střeliviny jsou pro běžnou manipulaci bezpečné, s výjimkou černého prachu 

 Pyrotechnické slože se mohou stát velmi nebezpečnými pro manipulaci. Slože 

neznámé výroby mohou představovat velké riziko pro osobu, která s nimi manipuluje, jsou 

zpravidla velmi citlivé na vnější mechanické podněty (tření, úder) ale i na teplo. 

 

2.3.3 Iniciační systém včetně iniciátoru 

 Hlavní funkcí iniciačního systému je uvést iniciátor a nástražný výbušný systém 

do činnosti. Což je způsobení výbuchu nebo vzplanutí nástražného výbušného systému 
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v předem určený čas nebo při nedovolené manipulaci. Iniciátor je použit jako koncový prvek 

pro vytvoření plamene nebo prvotní detonační vlny a je nenahraditelnou součástí iniciačního 

systému. V nástražných výbušných systémech jsou používány iniciátory improvizované, ale 

i průmyslově vyráběné (rozbušky, palníky, iniciátory imitačních prostředků). 

 

 Jsou i případy kdy není celý iniciační systém umístěný v obalu s výbušninou, ale 

některé části jsou umístěny mimo, mohou tak vyhodnocovat různé vnější podněty. Sám 

iniciační systém též může být umístěn mimo vlastní nálož. Pak je s iniciátorem spojen 

systémem přenosu detonace nebo vedením (dráty). 

 

2.4 Klasifikace nástražného výbušného systému 

 

 Pro policejní vyšetřování je velmi důležitá klasifikace výbušných systémů, která je 

rozděluje do určitých skupin podle jejich vlastností zvláštností. Kromě praktického významu 

nám klasifikace výbušných systémů pomáhá určit společenskou nebezpečnost pachatele podle 

druhu výbušného systému, který použil, určit rozsah možných následků, objekty, které byly 

předmětem útoku, a v neposlední řadě i provést opatření v místě nálezu nebo možného 

výskytu výbušného systému. 

 Výbušné systémy dělíme podle: 

 způsobu iniciace výbušného systému 

 cílů sledovaných pachatelem 

 možnosti rozpoznatelnosti 

 způsobu umístění 

 subjektů umístění 

 subjektu iniciování výbušného systému 

 výrobce výbušného systému 

 místa výroby výbušných systémů 

 výbušninářského charakteru – druhu použitých výbušnin 

 

2.4.1 Dělení podle způsobu iniciace 

 Nejzákladnější dělení iniciačních systémů závisí na tom, je-li iniciační systém uveden 

do činnosti výbušnou látkou v předem stanovený čas, nebo pokud je ovlivněn vnějšími 
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podněty, na které později reaguje výbuchem. Další možností jsou systémy ovládané dálkově 

nebo kombinované iniciační systémy. V praxi to může znamenat například to, že pachatel 

nastavil čas výbuchu a zároveň zajistil výbušný systém proti nedovolené změně vnějších 

podmínek (manipulace s ním, přiblížení osoby, otřesy, atd.) 

 Podle způsobu iniciace je tedy dělíme na:  

a) časové 

b) citlivé na vnější podněty 

c) dálkově ovládané 

d) kombinované 

 

Iniciační systém časový 

 Časové iniciační systémy se liší principem, kterého využívají k vytvoření časové 

prodlevy mezi odjištěním NVS a jeho výbuchem. 

 Dělíme je na: 

- Fyzikální 

- Biologické 

- Chemické 

 

Fyzikální časové iniciační systémy 

 Jsou systémy, které využívají změnu fyzikálních vlastností látek (změnu rozměru, 

tvaru, elektrického odporu, elektrické vodivosti atd.) v závislosti na čase. 

a) Fyzikální časové systémy se dále dělí podle toho, jakého principu využívají na: 

  Iniciační systém hodinový – často jsou použity obyčejné hodinové strojky 

v kombinaci s elektrickým iniciátorem. Jako spínač bývají upravené hodinové ručičky. 

Pokud je použit budík, spínač může být předem nastaven čas zvonění. 

  Iniciační systém, který využívá mechanické vlastnosti materiálu nebo předmětu, je 

mnohdy kombinován s iniciátorem citlivým na mechanické podněty. Po očekávané 

deformaci jistícího prvku nastane uvolnění pružiny, která přivádí iniciátor do činnosti 

nárazem úderníku. Pružina se používá i k sepnutí elektrického obvodu. 

b) Elektronické časovací iniciační systémy 

 Iniciační systém, který využívá elektronický časovací obvod. K jeho správné funkci 

musí mít zdroj elektrické energie (např. baterie), v kombinaci s elektrickým iniciátorem, který 
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mívá svůj vlastní zdroj elektrické energie (např. spínací okruhy v technologických 

zařízeních). 

c) Ostatní časové iniciační systémy 

 V této skupině jsou systémy využívající například: 

  Rozpouštění pevné látky (např. změna odporu různě nasyceného roztoku destilované 

vody a kuchyňské soli nebo vložení elektricky nevodivého rozpustného materiálu 

mezi kontakty elektrického spínače) 

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

nárůstu objemu pevné látky dochází k uvolnění pružiny nebo k sepnutí elektrického 

obvodu). 

 

Biologické časové iniciační systémy 

 Fungují na základě změny objemu nebo tvaru při růstu rostlin nebo při klíčení semen. 

Tato změna způsobí, že dojde k sepnutí elektrického obvodu nebo k uvolnění jistící pružiny. 

 

Chemické časové iniciační systémy 

 Využívají např. změnu fyzikálních vlastností látek závislou na čase, která je 

způsobena danou chemickou reakcí (např. prohoření, vznik tepla při chemické reakci, 

naleptání, zkorodování). Nedílnou součástí je i iniciační systém, který používá k oddálení 

iniciace prohoření (zpožďovače, zápalnice). Často se vyskytuje s iniciátorem citlivým na teplo 

nebo plamen (zážehová rozbuška). 

 

Iniciační systém citlivý na vnější podněty 

 Tento druh iniciačního systému je schopen přivést nástražný výbušný systém 

k výbuchu za předpokladu, že nastanou předem určené změny vnějších podmínek (např. 

polohy, zatížení, odlehčení, klimatické podmínky, RTG záření, pohyb osob nebo předmětů, 

atd.) 

 Systém pak rozdělujeme podle toho, na co reagují: 

 

Iniciační systémy reagující na manipulaci 

 Tyto systémy můžeme považovat za jedny z nejnebezpečnějších, jelikož zpravidla 

neumožňují jednoduché rozebrání a reagují na: 
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-  Změnu pohybu (zrychlení, zpoždění) 

-  Zatížení nebo odlehčení 

-  Dosažení určité rychlosti pohybu 

-  Změnu polohy 

-  Vniknutí světla 

-  Snížení vnitřního přetlaku, podtlaku 

-  Přerušení elektrického vodiče 

-  Elektrické propojení dvojitého obalu 

 

Iniciační systémy reagující na změnu vnějšího prostředí 

 Tyto iniciační systémy bývají konstruovány pomocí elektronických obvodů. V této 

skupině jsou systémy reagující na změnu: 

-  Barometrického tlaku 

-  Světla 

-  Teploty 

-  RTG záření 

-  Zvuku 

-  Vyschnutí (namočení) 

-  Vytažení z vody 

-  Seismiky 

-  Akustiky 

 

Iniciační systémy reagující na pohyb 

 Tento systém vyvolává iniciační impuls při pohybu osoby v prostoru ohroženém 

výbuchem. Dělíme je na: 

a) Mechanické nástrahy rozdělujeme podle toho, jestli používají: 

 - nástražný drát 

 - nášlap - zatížení 

    - odlehčení 

b) Elektronická prostorová čidla – reagují na pohyb ve daném prostoru a dělíme je podle 

toho, jakého principu využívají, na: 

 - ultrazvukové 
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 - pasivní infračervené 

 - mikrovlnné 

 - kapacitní 

c) Elektronické závory reagují na přerušení paprsku mezi vysílačem a přijímačem. 

U některých typů může být vysílač i přijímač v jedné části a k odražení paprsku se používá 

odrazová ploška (zrcátko).  

 Na trhu se vyskytují elektronické závory: 

 - infračervené 

 - optické 

 

Dálkově ovládaný iniciační systém 

 Dálkově ovládané iniciační systémy umožňují pachateli určit okamžik iniciace tak, 

aby spolehlivě dosáhl předpokládaného účinku podle vlastního vyhodnocení dané situace. 

Tyto iniciační systémy jsou nebezpečné hlavně proto, že pokud útočníkovi hrozí odhalení NS, 

je schopen jej odpálit a to bez ohledu na přítomnost osob v okolí NVS.  

 Můžeme je rozdělit podle způsobu ovládání na systémy ovládané: 

Bezdrátově elektronicky 

-  Radiem 

-  Světlem 

-  Zvukem 

Po elektrickém vedení 

 

Iniciační systém kombinovaný 

 Iniciační systém kombinovaný kombinuje dva možné způsoby iniciace, a to buď 

časový – výbuch nastane v předem určený čas a dálkově ovládaný – pokud hrozí odhalení 

nebo nastanou jiné komplikace, je možné NVS iniciovat ještě před dovršením nastaveného 

času. 

 Dálkově ovládaný iniciační systém bývá případně zajištěn i proti manipulaci nebo je 

doplněn časovanou samo destrukcí. [1] [3] [6] 
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3 Bezpečnostní prohlídky osob a zavazadel na letišti 

 

 Každý cestující je povinen podrobit se bezpečnostní prohlídce na letišti. Ať už se 

jedná o prohlídku zavazadel nebo samotného cestujícího. Pokud cestující odmítne provedení 

bezpečnostní prohlídky, není mu umožněn přístup do kritické části SRA a tím i do letadla.  

 

 Bezpečnostní prohlídky obecně představují problém. Je potřeba odbavit daný počet 

cestujících v předem učený čas a přitom provézt danou prohlídku přesně podle pravidel a bez 

uspěchání. Dále je zde riziko možnosti přehlédnutí nebo včasného nerozpoznání 

nebezpečného předmětu při bezpečnostní prohlídce. Ať už je to zaviněno lidským faktorem 

nebo chybou přístrojů, pořád existuje možnost, že tento scénář bude reálný. Proto se obsluha 

letiště snaží toto riziko snížit na minimum použitím řady detektorů, scannerů, technickými 

opatřeními, zároveň zajistit pohodlí cestujících a ne příliš dlouhou dobu odbavení. 

 

 Zavazadla, které u sebe mají cestující, dělíme do dvou skupin: 

a) zapsaná zavazadla – zavazadlo splňující předepsanou hmotnost stanovenou danou 

leteckou společností, uzamčené a označené jmenovkou, zapsané do evidence zavazadel, tato 

zavazadla cestují během letu zcela oddělené od cestujících i pracovníků 

b) osobní (příruční, kabinová) zavazadla – zpravidla jedno malé zavazadlo na osobu, které 

si cestující bere s sebou do letadla a má k němu přístup po celou dobu letu 

 

 Každá skupina zavazadel podléhá jiné kontrole. Její postup popíši pro každý typ 

zvlášť. 

 

3.1 Postup kontroly zapsaných zavazadel 

 

 Celý proces začne odbavením na přepážce check-in a to tak, že cestující předloží svůj 

palubní lístek a cestovní pas pracovníkovi letiště. Ten vše prověří, zapíše a vyzve cestujícího 

k odložení zavazadla na pás. Dané zavazadlo musí splňovat předepsanou váhu, kterou si 

stanoví daná letecká společnost. Zavazadlo dále putuje po systému pásových dopravníků 

s automatickými výhybkami, které se využívají i pro třídění zavazadel pro jednotlivé lety. 
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Tato část letiště je již uzavřený prostor, kam mají přístup pouze vyškolení zaměstnanci. Zde 

již probíhá samotná kontrola zavazadel. 

 

 Kontrolu provádí systém rentgenů, které prosvítí zavazadlo a udělají tak snímky, které 

vyhodnocuje operátor a rozhoduje, zda zavazadlo vyhovuje daným předpisům. 

 

 Zavazadlo putující po pásu přímo od cestujícího zkontroluje první rentgen, zpravidla 

nejvýkonnější, který má za úkol rozdělit na zavazadlo tzv. čisté nebo špinavé. První rentgen 

určí, jestli zavazadlo půjde rovnou do letadla nebo jeho bezpečnost není tak úplně jasná. 

Během rentgenování přístroj udělá asi 6 snímků zavazadla v určitém úhlu a automaticky 

označí části, které se mu zdají nebezpečné.  

 

 Operátor vyhodnotí snímky, pokud uzná, že zavazadlo je v pořádku, zmáčknutím 

příslušných tlačítek pošle zavazadlo, putující po pásech do prostoru, kde zaměstnanci letiště 

nakládají zavazadla přímo do zavazadlového prostoru letadla. 

 

 Pokud si však operátor není úplně jistý, že nejde o nebezpečné zavazadlo, nechá ho 

prověřit dalším rentgenem, který pořídí další snímek z jiného úhlu. Po této části kontroly opět 

nastává rozhodovací proces, který musí operátor vykonat. Opět může shledat zavazadlo 

nezávadným a poslat ho do zavazadlového prostoru nebo má k dispozici poslední rentgen, 

který poskytne další snímek. K tomuto poslednímu rentgenu už může operátor osobně přijít 

a kontrolovat obraz zavazadla přímo na monitoru rentgenu a ne na systému obrazovek ve své 

kanceláři, jak tomu bylo doposud. Operátor smí se zavazadlem všemožně otáčet. Pokud si 

i přes to není jist, je nucen zavazadlo otevřít za přítomnosti pyrotechniků, policistů a majitele 

zavazadla. Zavazadlo je pak klasifikováno jako nebezpečné a podle toho je s ním i tak 

nakládáno. 

 

 V praxi projde asi 80 % zavazadel jenom prvním stupněm prohlídky. Automatická 

detekce u nich zjistí, že nemohou obsahovat výbušniny. U asi 20 % zavazadel je nutné 

provádět druhý stupeň kontroly. Ale u drtivé většiny těchto zavazadel se jedná o planý 

poplach Odhadem je cca 19 % zavazadel z prvotního počtu shledáno nezávadnými a 1% 

zavazadel postupuje ke třetímu stupni kontroly, jak popisuje graf 1. 
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Obrázek 5 Schéma postupu bezpečnostní kontroly zavazadel [vlastní] 

 

3.2 Postup kontroly osobních zavazadel 

 

 Po předložení palubního lístku, cestovního pasu a odložení zavazadla na automatický 

pás nastává druhá část prohlídky, a to prohlídka samotného cestujícího a jeho osobního 

zavazadla. Pro tuto práci však popíši i průběh kontroly cestujícího. 

Graf 1: Grafické znázornění zapsaných 
zavazadel procházející rentgenovou 

kontrolou [vlastní] 
1. stupeň
kontroly

2. stupeň
kontroly

3. stupeň
kontroly
(pyrotechnik)

Rentgen č.1

Rentgen č. 2

Rentgen č. 3
Otevření zavazadla

pyrotechnik
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 Prohlídka příručních zavazadel by měla být také vícestupňová stejně jako u zapsaných 

zavazadel. Při zkoumání obsahů příručních zavazadel jsou použity rentgeny s ručním 

vkládáním nebo rentgeny pásové. 

 

 Cestující je vyzván k odložení svého osobního zavazadla do plastové bedny umístěné 

na pásu směřujícím k rentgenu. Zároveň je požádán k odložení svršků (bundy, kabáty), pásku 

od kalhot, mincí, klíčů a ostatních kovových předmětů na těle do další plastové bedny. 

Všechny tyto věci putují po automatickém pásu až do rentgenu, kde jsou prosvíceny v jeho 

tunelu. Rentgenové zařízení musí viditelně zvýraznit materiály, které není schopno prosvítit 

a tím upozornit operátora na jejich potenciální nebezpečnost. Zařízení je schopno rozlišit 

organické a anorganické materiály. U většiny modelů zařízení se operátorovi zobrazují 

předměty v zavazadle barevně podle přibližné hustoty daného předmětu. Operátor obsluhující 

tento rentgen určí, o jaké předměty se jedná a vyhodnotí jejich potenciální nebezpečnost. 

Operátor si běžící obraz z rentgenu může libovolně podsvěcovat, zvětšovat, zmenšovat, 

zpomalovat nebo zastavovat, dokud si není opravdu jist obsahem. Tento obraz by měl být na 

obrazovce alespoň po dobu 5 sekund. V případě nejasností je povinen vyzvat cestujícího 

k otevření zavazadla a ověřit si své podezření. 

 

 Existuje určitý seznam zakázaných věcí, které cestující nesmí mít na palubě letadla. 

Mezi ně samozřejmě patří výbušniny a výbušné systémy, zbraně, drogy atd. Dále se může 

jednat i o předměty obyčejné potřeby, které mohou zakrývat pravý účel předmětu a pokud se 

dostanou do nesprávných rukou, mohou způsobit nebezpečnou situaci. Jedná se například 

o nůžky, nože (jejich čepel nesmí být větší než 6 cm), zapalovače, injekční stříkačky, lahvičky 

s tekutinou o obsahu větším než 40 ml. Existuje výjimka, že pokud si cestující veze lahvičku 

s pitím pro dítě, je dítě vyzváno k ochutnání před operátorem. Pokud se jedná o deodoranty, 

voňavky, volné žiletky na holení a spoustu dalších předmětu, které shledá operátor 

nebezpečným, cestující je následně vyzván k vyhození těchto předmětů do odpadkového koše. 

 

 V neposlední řadě se provádí i prohlídka pomocí ručního detektoru přítomnosti 

výbušnin (ETD). Tento detektor nasaje vzduch v blízkosti podezřelého předmětu a vyhodnotí 

stopové částice výbušniny. Použití tohoto přístroje však není příliš časté a je pouze na zvážení 

operátora. 
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3.3 Postup kontroly cestujících 

 

 Zatím co probíhá kontrola osobního zavazadla, cestující prochází bezpečnostním 

rámovým detektorem kovu. Tento rám odhaluje možné kovové věci na těle cestujícího. Pokud 

nějaký takový předmět je, rám vydá zvukový signál a rozsvícením červených světel v dané 

části rámu je signalizováno přibližné umístění kovového předmětu na těle cestujícího.  

 

 V této situaci je cestující povinen podrobit se osobní prohlídce. Zaměstnanec 

bezpečnostní kontroly vyzve cestujícího k rozpažení a v bílých rukavicích provede hmatovou 

kontrolu cestujícího. Následně jsou kontrolovány i boty cestujícího, které ve své konstrukci 

mívají kovový pásek, může se však stát, že je do bot vložen nebezpečný kovový předmět 

(zbraň atd.), proto pro úplnost následně i boty projdou bezpečnostním rentgenem. 

 

 Další věcí, která zvyšuje bezpečnost je to, že každý bezpečnostní rámový detektor má 

nastavené určité procento namátkových kontrol cestujících. Toto procento je asi 10-20 %. 

V praxi to znamená, že bezpečnostní rám vyhodnotí podle daného algoritmu, že cestující 

může mít u sebe zbraň či jiný kovový předmět. Proto se provádí stejná osobní prohlídka jako 

v předchozím případě. Bezpečnostní rám se rozsvítí červeně po celé své délce, aby 

bezpečnostní pracovníci věděli, že jde o namátkovou kontrolu. Toto však cestující zpravidla 

neví. 

 

 V případě jakýchkoliv pochybností pracovníci letiště provádějí další prohlídky osob 

pomocí ručních detektorů kovu a dalších zařízení, které dané letiště vlastní. 

 

 V areálu letiště se pohybují i příslušníci celní správy a policisté s vycvičenými 

služebními psy. Tyto složky mohou také provézt podle svého uvážení i namátkovou kontrolu 

cestujícího i zavazadla. 

 

 Po úspěšné bezpečnostní prohlídce je cestujícímu povolen vstup do části letového 

prostoru, kam mají přístup pouze cestující, která úspěšně absolvovali bezpečnostní prohlídku, 

zaměstnanci letiště, kteří rovněž podléhají pravidelné kontrole a policisté, kterým zákon 

dovoluje tuto prohlídku neabsolvovat. V této zóně, tzv. kritické části SRA by se ideálně 
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neměli vyskytovat žádné nebezpečné předměty, ani žádná hrozba. Toto však nemůžeme se 

stoprocentní jistotou tvrdit nikdy. Cestující zde čeká na odbavení svých zavazadel, dokončení 

příprav letadla k letu (výstupu předchozích cestujících, úklidu, natankování, doplnění zásob, 

kontrola funkčnosti a schopnosti letu, výměnu personálu atd.). 

 

 Po dobu této nutné časové prodlevy je cestujícímu umožněn neomezený pohyb po této 

zóně. Jsou zde možnosti nákupu suvenýrů, zlevněného zboží v „duty free“ obchodech, 

stravování atd. 

 

 Cestující před odletem podléhá ještě jedné poslední pasové kontrole a to pouze 

v případě pokud cestuje do „neschengenského“ prostoru. Pro země v „schengenském“ 

prostoru tato kontrola neplatí. Pak už cestující nastoupí do letadla, doprovázen pracovníky 

letiště nebo dopraven pomocí autobusu.[6] [7] 



 

24 

4 Bezpečnostní rentgeny 

 

 Rentgenové detektory jsou nejrozšířenějším technickým prostředkem pro kontrolu jak 

příručních, tak i cestovních zavazadel, zásilek větších rozměrů, poštovních zásilek, 

přepravních kontejnerů, osobních i nákladních automobilů. Tyto přístroje mohou zjistit 

přítomnost zbraní, součástí výbušných systémů a dalších nebezpečných předmětů v zavazadle 

cestujícího. Jejich ovládání obstarávají vyškolení operátoři.  

 

 Novinkou jsou tzv. personální rentgeny (body scanner) pro kontrolu osob. V minulosti 

toto nebylo technicky možné, jelikož RTG záření má invazivní povahu a proto i negativní 

dopad na živé buňky. Základním principem rentgenových detektorů je interakce RTG záření 

s materiálem (hmotou) obsahu kontrolovaných zavazadel. 

 

 RTG záření se vysílá ze zdroje (nejčastěji RTG výbojka) prochází kontrolovaným 

zavazadlem. Při průchodu dochází ke specifickým interakcím s materiálem předmětů 

zavazadla. Velikost a druh interakcí je určen složením a strukturou předmětů. RTG záření je 

následně detekováno a převáděno na obraz. Vzniklý obraz je funkčně závislý na vlastnostech 

materiálu předmětů uložených v kontrolovaném zavazadle.  

 

4.1 Druhy interakcí: 

 

Fotoelektrický jev 

 Při fotoelektrickém jevu předává dopadající RTG foton veškerou svoji energii 

elektronu z obalu atomu (molekuly). Uvolněný elektron se nazývá fotoelektron a jedná se 

o proces absorpční interakce, kdy RTG foton zanikne. 

 

Comptonův rozptyl 

 Principem tohoto rozptylu je to, že foton naráží na obalový elektron s nízkou energií, 

zpravidla z vnější hladiny, který se při srážce chová téměř jako volný. Foton po srážce změní 

směr pohybu a ztratí část svojí energie, kterou předal elektronu. 
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Tvorba elektronového páru 

 Při tvorbě elektronového páru (absorbční interakci) se foton procházející těsně kolem 

atomového jádra mění v silném elektrickém poli tohoto jádra na elektronový pár (negatron 

a pozitron). Děj omezuje prahovou hodnotou energie fotonu E=1,02 MeV. Pokud je energie 

fotonu vyšší, její přebytek se mění na kinetickou energii negatronu a pozitronu. 

 

Rayleighův rozptyl 

 Další možnou interakcí, hlavně u těžších prvků, je pružná srážka zvaná Rayleighův 

rozptyl. Energie fotonu před a po srážce je stejná, směrová odchylka malá. K Rayleighově 

rozptylu dochází však pouze při malé energii dopadajícího fotonu (E=0,1 MeV). 

 

 Pro další popis činnosti rentgenů je důležité, že rozptýlené Comptonovo záření se šíří 

ze zkoumaného objektu všemi směry. Při fotoefektu či tvorbě elektronového páru foton 

zanikne a fotony, které nevykonaly žádnou interakci, pokračují dále ve svém přímočarém 

pohybu a vytvářejí základní RTG obraz. Menší rentgeny prosvěcují zkoumaný objekt 

najednou. Na daný bod detekční plochy dopadá tedy nejen příslušně zeslabený paprsek 

z přímého směru od zdroje, ale i z celého objektu přicházející Comptonovo záření (podstatně 

slabší). Pásové rentgeny prozařují zkoumaný objekt postupně, a to v daný okamžik pouze 

v rovině kolmé na směr pohybu objektu  

 

Způsoby detekce RTG záření 

 Detektor převádí ve většině případů dopadající RTG záření na elektrický signál. Z něj 

se pak po počítačovém zpracování vytváří obraz na příslušném zobrazovacím zařízení 

(obrázek 5). Detektory se dělí na polovodičové, scintilační a fotodiodové. U polovodičových 

detektorů produkují dopadající fotony pár elektron – díra, čímž dochází k vedení elektrického 

proudu. U scintilačních detektorů způsobuje absorpce RTG záření excitaci elektronů ve 

svrchních sférách obalu atomu. Při jejich návratu na nižší energetickou hladinu dochází 

k vyzáření energie ve formě světla. To je detekováno fotodiodami, popřípadě využitím 

optických vláken, pro vedení světla, se dociluje ostřejšího obrazu. Detekční část je tvořena 

soustavou detekčních elementů, kdy každý z nich poskytuje oddělený signál. Tato detekční 

soustava tvoří u rentgenů s nehybným zkoumaným objektem obdélníkovou plochu. 

U pásových rentgenů jsou detekční elementy uspořádány do sloupce, případně do svislé řady 
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lomené ve tvaru obráceného písmene L, aby nedošlo k ''uřezávání rohů'' u většiny objektů. 

RTG záření z rentgenky je usměrněno olověným stíněním se svislou podlouhlou štěrbinou, 

která se nachází na straně pásu proti řadě detekčních elementů. Skenování ve vodorovném 

směru zajišťuje rovnoměrný přímočarý pohyb pásového dopravníku pohybujícího 

zkoumaným objektem. 

 

 

Obrázek 6 Barevné rozlišení rentgenovaného zavazadla [13] 

 

4.2 Rozdělení bezpečnostních rentgenů  

 

 Rentgenová zařízení určená pro kontrolu zavazadel zapsaných i osobních jsou funkčně 

prakticky stejné, většinou se liší velikostí tunelu, kterým prochází zavazadlo, možností 

snímkování z různých stran, počtem pohledů či rozlišením obrazovky. 

 Podle technologického vývoje a složitosti konstrukce bezpečnostní rentgeny 

rozdělujeme do tří generací: 

  

Bezpečnostní rentgeny I. generace 

 Za rentgeny I. generace lze považovat všechny rentgeny, které ani orientačně neurčují 

druhy látek prohlížených předmětů, jak je tomu u rentgenů II. a III. generace. Mezi rentgeny 

I. generace patří některé cenově dostupné pásové rentgeny, všechny rentgeny stolní pro 

kontrolu listovních zásilek, nebo rentgeny pro ruční manipulaci. Rentgeny s pásovým 

dopravníkem umožňují využít systém skenování, který odstraňuje deformace ve vodorovném 
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směru. Toto skenování zároveň zvyšuje kvalitu obrazu, jelikož na detekční segment dopadá 

v daný okamžik pouze záření prošlé ve svislé rovině a nikoliv část Comptnova rozptýleného 

záření z celého tělesa. 

 

 Pravděpodobně nejrozšířenější modifikace bezpečnostního rentgenu je s pásovým 

dopravníkem. To má praktický význam při prohlídce většího množství zavazadel, čímž je 

usnadněna práce obsluhy. 

 

 

Obrázek 7 Bezpečnostní rentgen I. Generace s pásovým dopravníkem [14] 

 

Bezpečnostní rentgeny II. generace 

 Rozšířeným způsobem, zvyšujícím schopnost rentgenů při vyhledávání zájmových 

předmětů, je využití principu dvojí energie (Dual-Energy). Zda při interakci RTG fotonu 

s materiálem zkoumaného objektu bude převládat fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl či 

tvorba elektronových párů, závisí na energii dopadajících fotonů a protonovém čísle prostředí 

detekovaného materiálu. Z této závislosti je patrné, že u látek s nižším protonovým číslem je 

převládajícím mechanismem Comptonův rozptyl, a to i pro poměrně malé energie fotonů. 

U látek s vyšším protonovým číslem bude pro nízkoenergetické záření převládat zase 

fotoelektrický jev.  

 

 Obecně řečeno, látkami s vysokým protonovým číslem (tj. kovy) nízkoenergetické 

RTG záření téměř neprojde. Látkami s nízkým protonovým číslem RTG záření prochází. 

Látkami s nízkým protonovým číslem se rozumí sloučeniny zejména na bázi uhlíku, vodíku, 

kyslíku, dusíku, křemíku. V praxi se jedná o sledované látky jako výbušniny, drogy, plasty, 

apod. Pro vyšší energii RTG záření nebude tento rozdíl tak velký. 
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 Získáme-li rentgenové obrazy pro dvě různé úrovně energií, jsme schopni po jejich 

srovnání usuzovat, jaké látky (s jakým protonovým číslem), způsobují zeslabení RTG záření. 

Na uvedeném principu je založena metoda dvojí energie (Dual-Energy), případně metoda 

(Multi-Energy), využívaná u moderních pásových rentgenů. Ty mají vícenásobný počet 

detekčních elementů oproti rentgenům I. generace. Každý detekční element díky 

energetickým filtrům snímá RTG záření spadající do daného energetického rozsahu. 

 

 

Obrázek 8 Rapiscan 618XR, Rentgen pro kontrolu příručních zavazadel s využitím technologie Dual 

Energy [14] 

 

Bezpečnostní rentgeny III. Generace 

 Bezpečnostní rentgeny II. generace se systémem dvojí energie nebo zpětného 

Comptonova rozptylu jsou schopny detekovat pouze tři kategorie materiálů (kovové, 

organické, anorganické). To však pro zavádění automatické detekce není dostačující. Tento 

problém tedy řeší rentgeny III. Generace, a to díky dokonalejšímu principu snímání dvojí 

energie, nebo kontrolou sledovaného objektu z více stran. 

 

Obrázek 9 Rapiscan 628DV, určen pro kontrolu zapsaných zavazadel, obsahuje systém dvojí energie, 

kontrola objektu z více stran [14] 
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Rentgeny s dvojí energií a přídavným kolmým skenováním 

 Jeden způsob zdokonalení tkví v pořízení RTG obrazů sledovaného objektu metodou 

dvojí energie ze dvou navzájem kolmých rovin. Tyto rentgeny mají dva zdroje RTG záření 

a jim protilehlé detekční segmenty. Oba zdroje RTG záření mají shodné pracovní napětí, 

různé velikosti RTG záření se dociluje pomocí speciálních filtrů. Tato modifikace poskytuje 

větší množství informací o sledovaném předmětu. Informace jsou softwarově zpracovány 

v 3D model, čímž je umožněna automatická identifikace nebezpečných sledovaných 

předmětů.  

 

 Tento typ rentgenů automaticky detekuje výbušniny a drogy. V případě pozitivní 

automatické detekce obsluha zkoumá dva vzájemně kolmé snímky s označenou oblastí 

a možným výskytem barevně rozlišeného nebezpečného předmětu. 

 

Rentgeny s dvojí energií a více početnou druhovou identifikací 

 Tento systém je založen na přesném a stabilním zdroji RTG záření o dvou různých 

energiích (True Dual Energy) a na rychlém zpracování velkého množství dat, ze snímacích 

prvků. Tento systém má buď dva na sobě nezávislé zdroje RTG záření, nebo jeden pracující 

pulsně. Pulsní zdroj vytváří střídavě záření o různé energii. Výkonná výpočetní technika pak 

identifikuje nebezpečné předměty, na základě hodnoty protonového čísla materiálu, velikosti 

a hustoty. 

 

 Tyto rentgeny jsou schopny vzájemně odlišit několik druhů organických látek. Samy 

identifikují výbušniny, případně i drogy a barevně je odlišují nejenom od kovů, ale i od 

ostatních materiálů jako např. textil, kůže a podobně. Jsou schopny identifikovat tyto zájmové 

položky, i když jsou uzavřeny v přeplněném zavazadle a stíněny jinými předměty z různých 

materiálů. 

 

 Existují rentgeny s dvojí energií a více početnou druhovou identifikací, doplněné 

o hardwarový a softwarový modul, využívající zpětně rozptýlené Comptonovo záření, z již 

existujícího zdroje. To zvyšuje citlivost systému na tenké předměty zájmových materiálů, aniž 

by to zvyšoval dobu skenování pásovým rentgenem. 
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Rentgeny s počítačovou tomografií 

 Rentgenový obraz zkoumaného objektu snímaný pouze v jedné rovině neposkytuje 

obsluze vždy potřebné informace. Proto některé rentgeny pořizují již při jednom průchodu 

objektu jeho RTG obrazy ve dvou vzájemně kolmých rovinách, což vyžaduje dva RTG zdroje 

a dvě detekční soustavy. 

 

 Bezpečnostní rentgeny s počítačovou tomografií (Computer Tomographic - CT), 

vyvinuté z rentgenů pro lékařské účely, jsou daleko dále a pořizují RTG obrazy objektu z více 

různých směrů (můžou objekt skenovat  360° po jeho obvodu) a ty jsou softwarově 

zpracovávané. Na základě tohoto porovnávání, lze určovat útlum RTG záření v jednotlivých 

plošných vrstvách sledovaných předmětů. Je-li tato vrstva dostatečně tenká, můžeme 

považovat materiál v této vrstvě za homogenní v kolmém směru na vrstvu.  

 

 Můžeme tedy odhadovat materiálovou hustotu, v tomto případě označovanou jako CT 

hustota. Zájmové látky, výbušniny či drogy pak rentgen určuje právě na základě jejich CT 

hustoty. Kromě klasického obrazu, obrazu jednotlivých vrstev s barevným rozlišením různých 

materiálů, mohou bezpečnostní rentgeny s CT zobrazovat virtuální 3D obraz zkoumaného 

objektu s barevným odlišením zájmových materiálů. 

 

 Pokud se jedná o konstrukčního uspořádání snímací části, tak v samotném rentgenu se 

zkoumaný objekt pohybuje po dopravním pásu. Vlastní skenovací část, tedy RTG zdroj 

a detekční soustava rotuje kolem objektu, kolem osy rovnoběžné s dopravním pásem. Co 

největší pronikavosti záření se v případě potřeby dociluje, stejně jako u jiných rentgenů, 

přechodem na více energetické záření, na elektrody trubice se přivádí vysoké napětí, řádově 

100 kV.[4-7] 
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5 Zaměstnanci letiště 

 

 Zaměstnanci letiště, bezpečnostní pracovníci, jsou důležitý a neopomíjitelný článek 

v celé hierarchii bezpečnostních kontrol zavazadel a cestujících. Jedná se o zaměstnance 

letiště, pracující u detekční kontroly cestujících a kabinových zavazadel, operátoři obsluhující 

počítače a bezpečnostní rentgeny pro zapsaná zavazadla. Základním předpokladem pro 

úspěšnost a efektivnost provedené bezpečnostní prohlídky je jejich vzdělání a výcvik 

vyplývající z mezinárodní právní úpravy. 

 

 Nejdůležitějším pro správnou funkci bezpečnostního systému je spolupráce mezi 

všemi bezpečnostními složkami, jako jsou policisté, celníci, pyrotechnici a všichni 

bezpečnostní pracovníci letiště. 

 

Národní program bezpečnostního výcviku 

 Příloha leteckého předpisu L17, obsahuje základní principy bezpečnostního školení 

zaměstnanců letiště. Stanovuje, že každý bezpečnostní pracovník musí absolvovat 

bezpečnostní výcvik. Součástí bezpečnostního výcviku je školení na rozpoznávání výbušnin, 

drog a nebezpečných předmětů či látek. Každý bezpečnostní pracovník by měl zvládat 

krizové situace a vědět, jak se při nich zachovat. Tento program dále stanovuje principy 

školení pro určité skupiny zaměstnanců – manažeři, bezpečnostní auditoři, pracovníci 

bezpečnostní kontroly. 

 

 Každý bezpečnostní pracovník nosí identifikační průkaz letiště se svým jménem 

a osobním číslem, který ho opravňuje se pohybovat v jeho bezpečnostních zónách. Aby byla 

bezpečnost ještě vyšší, bezpečnostní pracovníci jsou nuceni před vstupem do bezpečnostní 

zóny letiště podstoupit bezpečnostní prohlídku. 

 

Pracovníci bezpečnostních kontrol 

 Podle informací, které jsem měla k dispozici a podle toho, co jsem měla možnost vidět 

na letišti Mošnov, tu popíši pracovní náplň pracovníků bezpečnostních kontrol. 
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 V první řadě bych chtěla zmínit to, že pracovníci provádějící osobní prohlídku 

a operátoři obsluhující bezpečnostní rentgen, který kontroluje jak osobní tak i zapsaná 

zavazadla mají stejný výcvik a školení. Proto je možné jejich střídání. V praxi to vypadá tak, 

že operátor obsluhující rentgen by neměl tuto práci dělat souvisle bez přestávky po dobu delší 

jak 20 minut. Z tohoto důvodu je střídán dalšími bezpečnostními pracovníky. Po vystřídání 

provádí zpravidla osobní prohlídku nebo jinou ne příliš náročnou práci. Pokud by práce 

u kontroly zavazadel bezpečnostním rentgenem měla trvat vice jak 20 minut, je tu riziko, že 

operátor bude nesoustředěný nebo unavený. 

 

 Pro stálou pozornost je tu systém kontroly operátorů. Systém Hi-Tip kontroluje jejich 

soustředěnost tím, že na obrazovce bezpečnostního rentgenu pro kontrolu osobních zavazadel 

zobrazí buď fiktivní nebezpečné zavazadlo nebo se fiktivní obrázek nebezpečného předmětu 

objeví přímo ve snímku zavazadla cestujícího. Operátor musí nebezpečný předmět odhalit. 

Celkově je nastaven určit limit těchto fiktivních předmětů, které musí každý operátor měsíčně 

odhalit. Pokud se stane, že jeho výsledky nebudou uspokojující, přichází o část svého 

finančního ohodnocení. To přispívá též k větší motivaci. 

 

 Větší podrobnosti a další informace o školení a výcviku zaměstnanců zpravuje Civilní 

letectví a jsou pro veřejnost nepřístupné. 
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6. Seznam zakázaných předmětů 

 

 Abych mohla vypsat a zhodnotit možnosti utajení NVS, musím zde uvézt seznam 

zakázaných předmětů, které by se neměli buď na letišti, v letadle nebo v zavazadlech 

objevovat. Cestující tím riskuje zabavení daného předmětu nebo dokonce zadržení a následné 

potrestání podle regulí zákona. 

 

 Přesný seznam je uveden v Nařízení komise (EU) č. 185/2010, v Nařízení komise (ES) 

č. 272/2009 je pak uveden seznam předmětů které mohou být zakázány. 

 

6.1 Seznam zakázaných předmětů u cestujících a kabinových zavazadel 

 

 Kabinová zavazadla cestují i s jejich majiteli v letadle, mají k nim přístup po celou 

dobu letu, proto jsou více nebezpečné a bezpečnostní kritéria vyšší. 

 

a) Palné, střelné zbraně nebo zbraně vymršťují projektily – do této skupiny patří 

brokovnice, pušky, revolvery, pistole, repliky a imitace skutečných zbraní, jakékoliv části 

střelných zbraní včetně zaměřovacích dalekohledů, startovací pistole, signální zbraně, 

plynové pistole, zbraně vymršťující diabolky nebo kuličky, harpuny, oštěpy, luky, samostříly, 

šípy, katapulty a praky. 

 

b) Ochromující zařízení – tasery, paralyzéry, obušky s elektrickým paralyzérem, zařízení 

pro zabití nebo omráčení zvířat, spreje, plyny a chemické látky způsobující zneschopnění 

a ochromení, pepřové, paprikové, slzné spreje, spreje s dávivými plyny, kyselinové spreje, 

repelenty. 

 

c) Ostré předměty – sekery, sekáčky, cepíny, holící břitvy, nože s čepelí delší než 6 cm, 

nůžky s ostřím delším než 6 cm, řezáky s ulamovací čepelí, meče, šavle, vybavení pro bojová 

umění s ostřím. 

 

d) Tupé předměty – obušky, pendreky, kyje, basebalové a softbalové pálky, vybavení pro 

bojová umění. 
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e)Pracovní nářadí – páčidla, vrtáky, akumulátorové vrtačky, pily, akumulátorové pily, nářadí 

s násadou nebo ostřím delším než 6 cm, dláta, šroubováky, pájky, nastřelovací pistole. 

 

f) Výbušniny, zápalné zařízení a látky – rozbušky, munice, detonátory, miny, granáty, 

ohňostroje, dýmovnice, kouřové patrony, dynamit, střelný prach, plastické výbušniny, repliky 

výbušnin nebo výbušných zařízení. 

 

6.2 Seznam zakázaných předmětů u zapsaných zavazadel 

 

 Tato zavazadla mohou obsahovat prakticky vše kromě výbušnin a drog. Bezpečnostní 

kritéria jsou nižší z toho důvodu, že majitel k nim přestává mít přístup u přepážky check-in ve 

výchozím letišti, až do doby příletu. 

 

Výbušniny, zápalné látky a zařízení – Munice, rozbušky, výbušniny, trhaviny, detonátory, 

zápalná zařízení, miny, granáty, vojenské výzbroje obsahující výbušniny, pyrotechnické 

výrobky, ohňostroje, střelný prach, dynamit, kouřové patrony, dýmovnice, plastické 

trhaviny.[12] 
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7 Možnosti utajení nástražného výbušného systému při 

rentgenové kontrole zavazadel 

 

 V této kapitole popíši eventuální možnosti utajení NVS při rentgenové kontrole 

zavazadel. Mé domněnky a předpoklady vycházejí z dostupných informací, které jsem měla 

k dispozici a praktických zkušeností získaných přímo na letišti asistencí při odbavování 

zavazadel. 

 

 Při kontrole zavazadel i při dalších činnostech spojených s odbavením cestujícího je 

vždy reálné riziko toho, že bezpečnostní systém selže. Nikde není dokázáno, že stupeň 

zabezpečení letiště je stoprocentní a vždy existuje šance, že se najde někdo, kdo tento systém 

obejde. Proto tu uvedu různé možnosti, které mohou vézt k utajení NVS. 

 

7.1 Lidský faktor 

 

 Při kontrole zavazadel se nespoléháme pouze na přístroje, ale i na člověka. Ať už se 

jedná přímo o obsluhu rentgenových přístrojů nebo o ostatní zaměstnance letiště, pořád tu 

existuje reálné riziko i přes to, že budou dodrženy všechny dané předpisy, zákony a postupy. 

Dodržováním pravidelného střídání operátorů obsluhujících bezpečnostní rentgen nemusí 

zaručit stoprocentní úspěch. Je tu možnost nepozornosti, únavy zaměstnance. 

 

 Co se týče osobních prohlídek a prohlídek zavazadla otevřením, je zde riziko, že daná 

kontrola nebude tak důkladná jak by měla být.  

 

7.2 Bezpečnostní systém 

 

 Bezpečnostní systém kontroly cestujících i zavazadel je postaven na řadě předpisů, 

nařízení a zákonů. Ovšem to není vše, všechny tyto právní úpravy mohou, ale nemusejí být 

dodržovány tak striktně, jak by bylo třeba. Může dojít k obejití systému i jeho selhání. 
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 Celkem zásadní problém vidím v tom, že například někteří zaměstnanci a policejní 

složky nepodléhají povinné osobní prohlídce při vstupu do sterilní zóny letiště. Přeci jenom 

pořád je to člověk a může se stát cokoliv. Tito lidé mají určitě větší šanci pronést NVS jak do 

letadla, tak i do sterilního prostoru letiště. Jsou zde i zaměstnanci, kteří bezpečnostní 

prohlídku podstupují pravidelně, ale i tam je možnost, že prohlídka bude nedostatečná 

z důvodu zajetého stereotypu a známosti mezi zaměstnanci. Podle mého názoru operátor 

a pracovník provádějící bezpečnostní prohlídku přistupuje k obyčejnému cestujícímu jinak, 

než ke svému kolegovi, známému, kamarádovi. Proto tu hrozí větší riziko opomenutí, 

přehlédnutí nebo nedostatečné kontroly tohoto člověka. 

 

7.3 Bezpečnostní rentgen 

 

 Bezpečnostní rentgeny jsou dnes již skoro plně automatizované přístroje. Jsou 

schopny sami vyhodnotit potenciální nástražný výbušný systém a upozornit tak operátora na 

možné riziko, ale je otázka jestli je takto schopen vyhodnotit i opravdový NVS ne jen 

potenciální.  

 

 Pro lepší představu o problému zde uvedu pár příkladů, které se mi zdají jako reálné 

možnosti, jak ošálit bezpečnostní rentgen: 

 

a) Jako nejpravděpodobnější možnost jak utajit NVS je rozložit ho na více částí, jako 

výbušnina, iniciační systém, drátky, časovací systém, a ty buď pronést zvlášť (např.: časovací 

systém vložit do zapsaného zavazadla, iniciační systém-mobilní telefon do kapsy nebo 

výbušninu do osobního zavazadla). Rozložením NVS na více částí se snižuje šance odhalení. 

 

b) Některé rentgeny pracují na principu vodorovného skenování, pokud by se vytvořila tenká 

výbušnina pokrývající celou plochu zavazadla, mohla by tu být šance, že bezpečnostní 

rentgen tuto výbušninu přehlédne nebo ji bude považovat pouze jako výstelku dna zavazadla. 

 

c) Cestující ve svých osobních zavazadlech mají různé věci, mimo jiné i elektronické 

přístroje, jako jsou mobilní telefony, notebooky, kamery atd. Tyto přístroje obsahují mnoho 

miniaturních kovových i plastových součástek. Pokud by se NVS nainstaloval dovnitř např. 
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notebooku, určitě to usnadní možné utajení NVS. Správně by se notebook měl rozebrat na 

více částí a potom vložit do komory bezpečnostního rentgenu, není to však pravidlem. 

Operátor také může přístroj zapnout a ověřit jeho funkčnost. Pro specialistu přes výbušniny 

by ale neměl být problém sestrojit NVS vně notebooku, aniž by ohrozil jeho funkčnost. 

 

d) Vycházím-li z předpokladu, že bezpečnostní rentgen na své obrazovce zobrazuje obsah 

zavazadla barevně a dělí ho podle přibližné hustoty jeho komponentů na organické, 

anorganické, ostatní, je schopen označit i možný NVS či nikoliv. Pokud budu brát v potaz to 

že NVS může být rozložen na několik částí a později smontován dohromady. Pokud je 

pachatel šikovný, za časovač může použít obyčejné hodinky nebo mobilní telefon, místo 

vodících drátu obyčejná sluchátka.  

 

 Důležitou součástí je výbušnina, ta pokud má správnou hustotu, a i přes to si 

zachovala svoji schopnost iniciace, může být bez větších potíží pronesena v zapsaném 

zavazadle například v ovoci, zubní pastě, deospreji nebo šamponu za předpokladu, že nebude 

provedena přímá kontrola obsahu. 

 

e) Jak bylo psáno výše, bezpečnostní rentgen vyhodnocuje možné nebezpečné předměty 

mimo jiné i na základě přibližné hustoty výbušnin. To znamená, že pokud NVS bude mít 

dostatečně široký, neprosvítitelný obal z příhodného materiálu (např.: ocel) a zdánlivě 

obyčejný tvar, je šance, že přístroj tento dutý předmět vyhodnotí jako plný a tím i bezpečný. 

Ovšem tento předmět by se při kontrole osobního zavazadla nejspíše setkal s potížemi, proto 

je v tomto případě možnost utajení při kontrole zapsaného zavazadla větší. V osobním 

zavazadle by cestující měl mít pouze věci své osobní potřeby, což masivní předmět nebývá 

a je tím pádem podezřelý. 

 

f) Překrytím NVS v zavazadle dalšími předměty může operátorovi znesnadnit odhalení 

a vyhodnocení NVS. 

 

g) Další varianta se nabízí za předpokladu, že pachatel chce NVS pouze propašovat do jiné 

země, nikoliv sestrojit výbušný systém v letadle nebo ve sterilní zóně letiště. Zředěním 

výbušniny nebo plastické trhaviny na hustotu běžného šamponu či sprchového gelu může 



 

38 

dojít k tomu, že bezpečnostní rentgen nevyhodnotí tuto substanci jako podezřelou. Tato 

možnost má ovšem smysl, pokud je pachatel schopen později uvézt tekutou výbušninu do 

původního stavu, aniž by došlo k znehodnocení schopnosti exploze. 

 

h) Bezpečnostním rentgen má minimální poruchovost, ovšem určitá šance tu je. Může se stát, 

že dojde k poruše celého rentgenu nebo jeho součástek aniž by to obsluha přístroje 

zaznamenala. Na základě této skutečnosti pak může dojít k chybnému vyhodnocení obsahu 

zavazadla. 

 

i) Poslední možnost, která se mi nabízí, může být celkem choulostivá, protože se jedná 

o intimní záležitost. Stává se, že cestující si do svého zavazadla zabalí i různé erotické 

pomůcky jako například vibrátory. Tyto přístroje v sobě mají různé elektronické kontakty, 

tužkovou baterii, tlačítka. Bezpečnostní rentgen by to měl vyhodnotit jako bezpečný předmět. 

Operátor má však možnost vibrační pomůcku zkontrolovat, zda je funkční a zda to je opravdu 

ona, jako to bývá u kontroly elektronických přístrojů např.: notebooku. Může se však stát, že 

vzhledem k tomu, že tímto jednáním uvede cestujícího do rozpaků nebo dokonce do trapné 

situace, od tohoto jednání upustí. Toho však může využít skutečný pachatel, který do této 

vibrační pomůcky vloží výbušninu, pomocí drátku a napájení z baterie, která bývá součástí, 

složí skutečný nástražný výbušný systém. Samozřejmě jak také bylo zmíněno, může jít o plně 

funkční přístroj bez sebe menších náznaku podezřelosti. 

 

7.4 Nedostatek nejmodernější techniky 

 

 V dnešní době je na trhu k dispozici nepřeberné množství nejmodernější techniky na 

detekci výbušnin. Ať už jsou to různé typy bezpečnostních rentgenů, scannerů, detektorů 

stopových částic výbušnin. Bezpečnostní rentgen je dnes základním vybavením téměř 

každého letiště, ale ostatní moderní technika bývá obzvlášť u malých letišť vymožeností. 

Malá letiště nemívají dostatek finančních prostředků nebo dotací na nejnovější techniku, 

a proto se většinou spokojí se standardním vybavením. Tím stoupá riziko obejití 

bezpečnostních přístrojů. Dalším problémem se nabízí to, že malá letiště vzhledem k počtu 

odbavených cestujících nepotřebují mít nejmodernější techniku, to však dává pachateli větší 

šanci na utajení NVS. 
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7.5 Kombinace předchozích možností 

 

 Kombinací několika možností může dojít ke zvýšení rizika možností utajení NVS. 

Zaměstnanci nebo bezpečnostní složky mohou být například z nějakého důvodu podplaceni 

a může dojít k zinscenování několika možných scénářů, jako úmyslná nedokonalá ale přes to 

negativní detekční kontrola, úmyslná oprava bezpečnostního rentgenu nastrčenou osobou tak, 

aby nebyl schopen odhalit NVS. Možností je spousta, pak už jde jen o kontakty, fantazii 

a schopnosti pachatelů. 



 

40 

8 Analýza možností utajení nástražného výbušného systému při 

rentgenové kontrole zavazadel na letištích 

 

 Pro analýzu možností utajení NVS při rentgenové kontrole na letištích jsem si vybrala 

z mého pohledu nejvíce názornou analýzu a to analýzu Ishikawa diagramem (rybí kost). 

Ishikawa diagram analyzuje možnosti utajení NVS, jeho příčiny vedoucí k utajení přítomnosti 

NVS v zavazadlech.  
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9 Závěr 

 

 Na základě zjištěných informací o NVS, průběhu detekčních kontrol a funkcí 

bezpečnostního rentgenu jsem navrhla možné alternativy utajení NVS v zavazadlech. 

Sbíráním informací jsem získala větší přehled v dané problematice, a proto jsem mohla 

teoreticky vystihnout možná slabá místa v bezpečnosti na letištích. Zpracovaná analýza má 

poskytnou celkový přehled možností utajení NVS v zavazadlech. 

 

 Obecně jako nejpravděpodobnější možnost, kdy pachatel může utajit NVS shledávám 

v selhání lidského faktoru. Slabá místa jsou nevyzpytatelná, většinou neočekávaná 

a u každého pracovníka jsou jiná.  

 

 Co se týká bezpečnostních rentgenů a jeho obsluhy, možnost jeho selhání je neméně 

důležitá. Jak již bylo řečeno, bezpečnostní kontrola se dělí na kontrolu zapsaných zavazadel 

a kontrolu osobních zavazadel spojenou s kontrolou cestujícího. Na osobní zavazadla 

a cestujícího bývá větší důraz na bezpečnost z toho důvodu, že cestující a jeho zavazadlo se 

dostane v bezpečnostní zóně a v letadle do styku s dalšími lidmi. Tím narůstá riziko 

potenciálního útoku pomocí NVS. Pravděpodobnou možnost obejití bezpečnostní prohlídky 

vidím v tom, že pachatel může NVS pronést před bezpečnostní rentgen ve více částech. 

Pokud nemá v úmyslu spáchat útok ve sterilní zóně nebo v letadle a jde mu pouze o to pronést 

NVS na jiné letiště, přijde mi tato možnost jako nejjednodušší. Rozložením na více částí, do 

více zavazadel, případně na tělo pachatel znesnadňuje možnost jeho odhalení. 

 

 Celkový stupeň vyspělosti bezpečnostních kontrol zavazadel je velmi dobrý, skýtá 

však určitá rizika, které v krajním případě mohou vézt k utajení NVS. Tato rizika se zpravidla 

týkají určitého opomenutí nebo poruchy jedné z částí fungujícího systému bezpečnostních 

kontrol.  

 

Preventivní opatření 

 Na závěr bych doporučila pár možných preventivních opatření, které by teoreticky 

mohly vézt k odhalení NVS v zavazadlech. Část inovativních řešení se ovšem mohou setkat 

s určitým finančním zatížením, proto nemusejí být vhodná pro všechna letiště.  
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a) Zvýšení počtu operátorů provádějících bezpečnostní kontrolu. Pokud by vyhodnocování 

obrazu zavazadla na bezpečnostním rentgenu prováděli 2 zaměstnanci místo jednoho, byla by 

menší šance přehlédnutí možného NVS.  

 

b) Zvýšení počtu policistů, policistů s psovody či zaměstnanců celní služby provádějící 

namátkové kontroly cestujících a jejich zavazadel by též mohlo pomoci. 

 

c) Použití nejmodernější techniky, což ale obnáší určité finanční zatížení, které si zejména 

malá letiště nemohou dovolit. 

 

d) Při sebemenších nejasnostech požádat o otevření zavazadla a ověřit si své podezření 

 

e) Provádět pravidelné výcviky a školení, které nejsou nikdy na škodu, právě naopak. 
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