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letišt� pro zajišt�ní v�tší bezpe�nosti.  
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Institut of Transport, 2013, 52 p. Thesis head: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. 

  

I examined safety system at Kunovice Airport in my barchelor thesis. I executed an 

analysis of legislative demands on safety. I also examined a current state of safety and 

procedures at the airport. In the last section I carried out my own suggestion on airport 

layout in order to provide higher safety. 
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Letecká doprava je nejdynami�t�ji rostoucím odv�tvím dopravy nejen u nás, ale i 

v celosv�tovém kontextu. Poptávka po letecké p�eprav� je každým rokem v�tší a v�tší. 

S tím p�ibývá v�tší množství p�edpis� �i postup� a jiných opat�ení, které se v civilním 

letectví jako celek standardizují. P�edpisy o bezpe�nosti letecké dopravy jsou pro všechny 

státy totožné. S rostoucími nároky na jednotlivé opat�ení týkající se bezpe�nosti také 

rostou vysoké náklady na tyto opat�ení. Samostatnou otázkou je oblast financování 

ochrany p�ed protiprávními �iny v civilním letectví. Základní podmínkou pro dosažení 

dostate�né úrovn� ochrany civilního letectví p�ed protiprávními �iny je zajišt�ní trvalé a 

efektivní spolupráce všech dot�ených státních i nestátních subjekt�. Pro spln�ní tohoto 

úkolu je nutné d�sledn� vycházet z platných mezinárodních p�edpis�. 
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1 VÝVOJ LEGISLATIVY V BEZPE�NOSTI LETECKÉ 

DOPRAVY 

Civilní letectví zažilo sv�j rozkv�t v po�átcích 30. let 20. století, kdy první cestující 

byli bohatí lidé p�epravováni na vzdálenostech pár desítek kilometr�. Hlavní rozvoj tohoto 

druhu dopravy p�inesl konec druhé sv�tové války s vývojem nových pohonných jednotek, 

použitých materiál� a technologie stavby letadel.  

S tímto rozvojem se vzr�stajícím se po�tem vyrobených letadel došlo v sedmdesátých 

letech k n�kolika únos�m. Palestinští teroristé v Izraeli pomocí zbraní p�inesených 

palubními zavazadly se snažili zmocnit stroje. D�vodem byla tém�� neexistující kontrola 

zavazadel na letišti. 

Tento incident zvednul pozornost všech ú�edník� pracující pro národní ú�ady pro 

bezpe�nost civilního letectví a tím následn� byly kladeny p�ísné požadavky na kontrolu 

cestujících a zavazadel a celkovou bezpe�nost na letišti. 

Hlavním d�vodem pro zp�ísn�ní bezpe�nostních kontrol na letištích se staly 

teroristické útoky z 11. Zá�í 2001, kdy teroristé v USA použili po únosu letadlo jako 

prost�edek k hromadnému zabíjení.  

Základními požadavky pro bezpe�nost civilního letectví jsou postupy a opat�ení složek 

pomocí mezinárodních a národních právních p�edpis�. Základní dokumenty bezpe�nosti na 

letištích jsou obsahem Národní bezpe�nostní program, Bezpe�nostní program letišt�, 

Bezpe�nostní program provozovatele leteckých služeb, EU požadavky na bezpe�nost a 

Letištní pohotovostní plán. 

 

1.1 Mezinárodní smlouvy a dohody o bezpe�nosti civilního 

letectví 

Následující mezinárodní právní akty související s národním bezpe�nostním programem 

slouží pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochran� civilního letectví. 

 

• Annex 17 – v naší zemi je uveden po úprav� v p�edpisu L-17. �eší ochranu 

civilního letectví p�ed protiprávními �iny. Jako p�íloha �.17 je vydána k úmluv� o 
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mezinárodním civilním letectvím v Chicagu 7. Prosince 1944 známá jako 

Chicagská úmluva. V �eské republice platný od 4. Dubna 1947. 

• V Haagu 16.12.1970 byla podepsána Úmluva o potla�ení protiprávního zmocn�ní 

se letadel. Zabývá se p�edevším zajišt�ním trestních postih� pro únosce a jim 

pomáhající osoby ve smluvních státech a vztahem k uneseným letadl�m, posádce a 

cestujícím. V �eské republice platná od 6. Kv�tna 1992. 

• V Tokiu 14.7.1964 byla podepsána Úmluva o trestných a n�kterých jiných �inech. 

Velitel letadla je oprávn�n p�ijmout p�im��ená opat�ení, v�etn� omezení osoby, 

která spáchala trestný �in na palub�, porušila káze� nebo po�ádek na palub� nebo 

ohrozila bezpe�nost letu. Velitel letadla je oprávn�n postupovat v souladu s 

Tokijskou úmluvou i tehdy, pokud je závažný d�vod se domnívat, že se osoba k 

výše uvedeným �in�m teprve chystá. Velitel letadla má pravomoc p�edat osobu 

státním orgán�m zem�, jež je signatá�em úmluvy.  

• Úmluva o potla�ování protiprávních �in� ohrožujících bezpe�nost 

civilního letectví  byla podepsána v Montrealu dne 23. zá�í 1971. Podle úmluvy je 

považován za trestný �in jakýkoliv �in, který je spáchán jako akt násilí proti 

osobám na palub� letadla, pokud tento akt ohrožuje bezpe�nost na palub� letadla, 

tedy v�etn� uložení výbušniny na jeho palub�, pokusu takový �in spáchat nebo 

spoluú�astí p�i takovém �inu.). 

Úmluva o zamezení nezákonných akt� proti bezpe�nosti námo�ní dopravy podepsána v 

�ím� dne 10. b�ezna 1988. Úmluva stanovuje právní režim v p�ípadech �in� proti 

mezinárodní námo�ní plavb�. Tento právní režim je podobný režimu v oblasti mezinárodní 

letecké dopravy. Všechny pokusy o násilné obsazení lodi, pokus o její obsazení, hrozba, že 

k takovému �inu dojde, akt násilí proti osob� na palub� lodi, pokud tento �in ohrožuje 

bezpe�nost lodi, kladení výbušných za�ízení nebo substancí na palubu lodi nebo další �iny 

proti bezpe�nosti lodi jsou podle tohoto protokolu trestnými �iny. 

�
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1.2 Mezinárodní organizace pro bezpe�nosti civilního 

letectví 

Jde o organizaci vydávající normy, p�edpisy, které jsou dále distribuovány do 

jednotlivých �lenských zemí, jenž tvo�í základní dokumenty pro další úpravu doty�ného 

státu. 

ICAO - International Civil Aviation Organization 

Je mezivládní organizace p�idružená k OSN, která pomáhá regulovat mezinárodní 

civilní letectví. CAO vzniklo Chicagskou úmluvou ze dne 7. prosince 1944, kterou 

podepsalo 52 stát�, mezi nimi také �eskoslovensko (vyhlášena jako �. 147/1947 Sb.).  

Dohoda nabyla platnosti ke dni 4. dubna 1947 po ratifikaci polovinou �len� a 

uložením ve Vládním archivu USA, Washington, D.C. V �íjnu téhož roku se ICAO stalo 

specializovanou organizací Spojených národ�. 

K základní dohod� o vzniku ICAO se váže od po�átku 18 p�íloh, tzv. annex�, v 

�ad� Annex 1 až Annex 18. Tyto annexy definují standardy mezinárodního civilního 

leteckého provozu; p�i svém schválení v ICAO jsou pro �lenské státy doporu�ením, které 

je posléze p�ebíráno jednotlivými státy jako zákonná norma, tzv. Letecký zákon. 

V �eském zákonodárství tyto annexy tvo�í letecké p�edpisy L1 až L18. 

Cílem ICAO, definovaným v Chicagské dohod�, je rozvoj mezinárodního civilního 

letectví bezpe�ným a spo�ádaným zp�sobem tak, aby mezinárodní doprava byla založena 

na rovnosti p�íležitostí a mohla fungovat spolehliv� a ekonomicky.  

ICAO zd�raz�uje ve svých dokumentech „bezpe�nost a plynulost civilního 

letectví“. Má vazbu na státní ú�ady �lenských zemí, na jejich p�íslušná ministerstva a 

p�íslušné letecké ú�ady.  

Valná shromážd�ní ICAO s rozvojem letecké a komunika�ní techniky a s nár�stem 

objemu letecké p�epravy osob neustále modernizuje letišt� a letištní zabezpe�ovací za�ízení 

ke zvýšení bezpe�nosti leteckého provozu.  

Regionální ú�ady ICAO spolu s OSN a �lenskými státy ICAO pomáhají chudým 

zemím ve výstavb� nových �ízených letiš	, vyhovujících normám ICAO.  [2] 
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EASA – European Aviation Safety Agency 

Dne 28. 9. 2003 byla na�ízením Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1592/2002 

p�ijata spole�ná pravidla v oblasti civilního letectví a �lánkem 12 tohoto na�ízení z�ízena 

Evropská agentura pro bezpe�nost letectví (EASA). EASA je nápomocna Evropské komisi 

p�i p�íprav� opat�ení, která mají být p�ijata pro provedení na�ízení �. 1592/2002.  

Výkonným �editelem EASA byl dne 1. Zá�í 2003 jmenován Patrick 

Goudou. Sídlem EASA je od 3. Listopadu 2004 Kolín nad Rýnem. 

První oblastí �inností, kterou se EASA zabývá od svého vzniku, je oblast 

certifikace, údržby a letové zp�sobilosti letadel pokrytá vydáním na�ízení Komise (ES) �. 

1702/2003 ze dne 24. zá�í 2003 a oblast zachování letové zp�sobilosti letadel a leteckých 

výrobk�, letadlových �ástí a za�ízení a schvalování organizací a personálu zapojených do 

t�chto úkol� pokrytá vydáním na�ízení Komise (ES) �. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 

2003. Od roku 2003 došlo ke dvou rozší�ením kompetencí EASA. První 

rozší�ení (na�ízením (ES) �. 216/2008) se týkalo oblasti zp�sobilosti leteckého personálu a 

leteckého provozu.  

V souvislosti s tím došlo i ke zm�n� struktury provád�cích pravidel související s 

nár�stem regulovaných oblastí. Druhé rozší�ení pokrývá oblasti (na�ízením (ES) 

�. 1108/2009) uspo�ádání letového provozu/ letových naviga�ních služeb a letiš	. 

Z d�vodu zajišt�ní jednotného uplat�ování požadavk� pro oblast civilního letectví v rámci 

EU zpracovává EASA jako spole�né standardy. [2] 

 

 

Obrázek 1 - Vznik na�ízení v EU [Zdroj: www.caa.cz] 



 

15 
 

1.2.1 Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 300/2008 ze 

dne 11. b�ezna 2008 

V celém zn�ní - Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 300/2008 ze dne 

11. b�ezna 2008 o spole�ných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví p�ed 

protiprávními �iny.  

Toto na�ízení stanovuje spole�ná pravidla Evropské unie k zabezpe�ení ochrany 

civilního letectví p�ed protiprávními �iny. Ustanovení na�ízení se vztahují na všechna 

letišt� nebo �ásti letiš	 umíst�né na území zem� EU, které nejsou využívány výhradn� pro 

vojenské ú�ely. Ustanovení se také vztahují na všechny provozovatele, v�etn� leteckých 

dopravc�, kte�í poskytují služby na výše uvedených letištích. Vztahují se také na všechny 

subjekty, které se nacházející uvnit� �i vn� letišt� a které poskytují služby pro letišt�.  

 

Spole�né základní normy 

Spole�né základní normy pro ochranu civilního letectví zahrnují: 

• bezpe�nost letiš	; 

• vymezené prostory letiš	; 

• bezpe�nost letadel; 

• cestující a kabinová zavazadla; 

• zapsaná zavazadla; 

• náklad a pošta; 

• pošta a materiály leteckého dopravce; 

• dodávky za letu a letištní dodávky; 

• opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti za letu; 

• nábor a odborná p�íprava pracovník�; 

• bezpe�nostní vybavení. 

 

Na�ízení obsahuje seznam obecných opat�ení, která poskytují kritéria a podmínky pro 

spole�né základní normy, které se mají používat k pozm�n�ní jiných než podstatných 
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prvk� norem. Na�ízení také uvádí podrobná opat�ení obsahující požadavky a postupy pro 

provád�ní spole�ných základních norem. 

P�i vymezování t�chto opat�ení pomáhá Komisi výbor zástupc� zemí EU a radí ji 

poradní skupina zú�astn�ných subjekt� pro ochranu letectví p�ed protiprávnými �iny 

složená z evropských zastupujících organizací zabývajících se nebo p�ímo dot�ených 

ochranou letectví. 

Každá zem� EU musí navrhnout a provést tyto programy: 

• národní bezpe�nostní program ochrany civilního letectví v zájmu vymezení 

odpov�dností za provád�ní spole�ných základních norem; a 

• národní program �ízení kvality za ú�elem sledování dodržování tohoto na�ízení a 

národního bezpe�nostního programu ochrany civilního letectví. 

Každý provozovatel a subjekt musí navrhnout a provést n�který z následujících 

program�: 

• bezpe�nostní program letišt� pro stanovení metod a postup�, kterými se musí 

provozovatel letišt� �ídit, aby dodržoval toto na�ízení a národní bezpe�nostní 

program ochrany civilního letectví; 

• bezpe�nostní program leteckého dopravce pro stanovení metod a postup�, kterými 

se musí letecký dopravce �ídit, aby dodržoval toto na�ízení a národní bezpe�nostní 

program ochrany civilního letectví; 

• bezpe�nostní program subjektu pro stanovení metod a postup�, kterými se musí 

subjekt �ídit, aby dodržoval toto na�ízení a národní bezpe�nostní program ochrany 

civilního letectví. 

[8] 
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1.3 Národní legislativa pro bezpe�nost v letectví �R 

1.3.1 L-17 - P�edpis bezpe�nost – ochrana mezinárodního civilního 

letectví p�ed protiprávními �iny  

Jedná se o p�edpis týkající se bezpe�nosti, vycházející z mezinárodních p�edpis� ICAO 

ANNEX�. V �R v podob� p�edpis� �ady L. D�íve tento p�edpis obsahoval požadavky na 

složky záchranné a požární služby. Tento p�edpis byl již zrušen. P�edpis L-14 je shodný 

s jmenovaným p�edpisem ANNEX-17, s tím že �lenská zem� má nárok na dodatky do 

tohoto p�edpisu pro zajišt�ní své vnit�ní bezpe�nosti. 

 

Obsah p�edpisu: 

• HLAVA 1 – základní pojmy používané v p�edpisu 

• HLAVA 2 – hlavní cíle a úkoly tohoto p�edpisu. Ochrana letecké dopravy p�ed 

nezákonnými �iny, bezpe�nost posádek, cestujících, pozemního personálu a 

ve�ejnosti. 

• HLAVA 3 – základní požadavky na stát, pro vytvo�ení vlastního národního 

bezpe�nostního programu a ur�ení ú�adu odpov�dného za dodržování 

odpov�dnosti a rozd�lení, vybavení letiš	, sm�rnice, školení, výcvik personálu 

apod. 

• HLAVA 4 – zavedení preventivních opat�ení z hlediska p�evozu zbraní, 

výbušnin a zábran� jejich zneužití. P�edletové prohlídky letadel, postup 

informaci ke kapitánovi letadla a provozovateli, postup se zacházením se 

zavazadly, nákladu �i pošty.  

• HLAVA 5 – postupy p�i zakro�ení proti protiprávnímu jednání 

 

K tomuto p�edpisu taktéž spadají následující programy, jež upravují národní 

postupy, které vychází z tohoto p�edpisu k ochran� civilního letectví p�ed 

protiprávními �iny. [4] 
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1. Národní bezpe�nostní program civilního letectví �R 
 

Jedná se o dokument tvo�ící bezpe�nostní systém letectví pro �eskou Republiku. 

Obsahuje �ásti, které se zabývají následující problematikou: 

 

• Národní systém a rozd�lení úloh p�sobícím složkám v letectví 

• Tvorba omezených a vyhrazených prostor� na letištích 

• Ochrana t�chto prostor� 

• Požadavky pro zamezení vstupu nežádoucím osobám do t�chto prostor 

• Požadavky na kontroly pro vjezd vozidel do t�chto prostor 

• Bezpe�nost letadel na plochách  

• Postupy a podmínky pro kontrolu zavazadel, osob, nákladu �i pošty 

 

2. Národní program bezpe�nostního výcviku v civilním letectví pro �R 

 

Tento dokument pojednává o principech a postupu bezpe�nostního výcviku �i školení 

výkonného personálu.  Jde o záležitosti jako je zp�sobilost pracovník�, akreditace t�chto 

výcvikových institut�, typy školení a rozsah nápln�, p�ezkoušení apod. 

 

3. Národní program �ízení kvality bezpe�nostního opat�ení v civilním letectví pro 

�R 

 

Udává postupy pro �ízení kvality bezpe�nostního opat�ení. Tento systém má t�i stupn� 

(Ministerstvo dopravy, Ú�ad pro civilní letectví a vnit�ní systém �ízení kvality daného 

podniku) 
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2 PROST�EDKY PRO ZAJIŠT�NÍ BEZPE�NOSTI 

LETIŠT� 

Bezpe�nost v doprav� má dvojí rozm�r. Vnit�ní bezpe�ností se rozumí bezpe�nost 

dopravního provozu, vytvá�ení podmínek pro snížení nehodovosti u všech druh� dopravy a 

tvorba pravidel pro p�epravu nebezpe�ného zboží. Tzv. vn�jší bezpe�ností rozumíme 

ochranu proti terorismu, vandalismu a obdobným protiprávním �in�m a patologickým 

spole�enským projev�m a ochranu proti p�írodním živl�m. Tyto prost�edky se d�lí na 

kategorie SECURITY a SAFETY. 

2.1 Bezpe�nostní složky na letišti 

2.1.1 Ostraha letišt� 

Jedná se o kategorii bezpe�nosti SECURITY. Pracovníci, kte�í hlídají bezpe�nost 

na letišti, obvykle bývají jednotn� uniformovaní a starají se jak o kontrolu objekt�,  tak i o 

evidenci prokázání ostatních pracovník� letišt�. Pracují a postupují podle p�edem 

stanovených povinností a pravomocí. 

 Letišt� Kunovice má z�ízenou vlastní bezpe�nostní službu, jež zajiš	uje kontroly 

vstupu do neve�ejného prostoru letišt� a provád�ní detek�ních kontrol na vstupu do SRA 

prostoru letišt�. Služba zajiš	uje vydávání letištních identifika�ních pr�kaz� a povolení k 

vjezdu, vede jejich správu a evidenci. Provádí dohled nad výkonem ostrahy letišt�.  

  

Ostraha musí plnit následující úkoly: 

 

• Bezpe�nostní dispe�ink – koordinuje jednotlivé pracovníky a složky ochrany na 

letišti, provádí sledování monitorovacích prvk� rozmíst�ných v areálu letišt� a 

prostorách firmy AI, je ve spojení se všemi složkami na letišti pomocí rádiového 

spojení, provádí koordinaci s �ídící v�ží na letišti, má seznam telefonních �ísel 

d�ležitých složek ve spojení s místní Záchranou službou spadající pod nemocnici 

m�sta Uherské Hradišt�, požární službu m�sta Uherské Hradišt� pro p�ípad 

ne�ekaných rozsáhlých nehod �i požár� a také Policii �R sídlící v centru m�sta 
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Uherské Hradišt�, která na letišti vykonává p�i odbavení mimo Shengenský prostor 

pasovou a zavazadlovou kontrolu. 

• Vstupní kontroly na stanovištích bran a vstup� do jednotlivých objekt� letišt� – zde 

musí být situováni dva pracovníci této služby nebo jeden, který je hlídán 

bezpe�nostní kamerou. 

• Kontroly areálu letišt� a firmy AI – jde o velké vzdálenosti, proto pracovníci 

kontrolu po obvodu t�chto objekt� vykonávají pomocí kol �i automobil�. 

[3] 

2.1.2 Záchranná a požární služba  

Jedná se o významnou složku letišt�, která m�že p�sobit z externích stanoviš	 

mimo areály letišt�. V p�ípad� jakékoli havárie �i jiného druhu ohrožení lidských život�, 

musí tato složka situována co nejblíže k letišti, kde blíže uvedené požadavky jsou uvedeny 

v p�edpisu L14. Úrove� t�chto složek je z�izována s ohledem na kategorii letišt�. 

Jak je v p�edpisu stanoveno, tyto složky ZPSL musí spl�ovat p�edepsaný dojezdový 

�as k místu nehody. Cílem je zajišt�ní dojezdového �asu požárních jednotek do 2 minut a 

nep�esahující 3 minuty na konci všech z�ízených drah na letišti.  

 Letišt� Kunovice vlastní svou hasi�skou stanici situovanou v areálu firmy AI. Tato 

stanice a služba je z�ízena jako soukromý subjekt a je financována firmou AI. Jedná se o 

kategorii SAFETY.  

Vlastn�né hasi�ské vozy firmou AI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2 - Tatra T815, Liaz L 101.860  
[Zdroj: www.firetatra.unas.cz] 
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2.1.3 Ornitologická ochrana letišt� 

Jedná se o hrozbu letícího ptactva vzhledem k letovému provozu, kterou lze 

o�ekávat na všech letištích po celém sv�t�. Ke snížení tohoto významného nebezpe�í, kde 

je letoun ohrožen b�hem vzletu a p�istání, je z�izována na letištích ornitologická ochrana 

letišt�. Provádí plašení zv��e a zabezpe�uje celkovou bezpe�nost ve vymezeném prostoru 

letišt�.  

V souvislosti s provozem malých sportovních letoun�, jejichž �elní skla nejsou 

pevnostn� stav�na pro st�et s ptáky, je velká hrozba st�et s ptáky jak na zemi, tak ve 

vzduchu. U v�tších proudových letoun� m�že st�et, neboli nasátí ptáka do ústrojí 

proudového motoru, zp�sobit destrukci n�které z lopatek a to následn� m�že zp�sobit 

vzhledem k osové nevyváženosti zni�ení celého motoru.  

 

Metody zabrán�ní srážek s ptáky: 

 

• krátký porost na ploše letišt� – znemožn�ní hnízd�ní a hledání potravy 

• použití dravých pták� k vyhán�ní 

• umíst�ní strašících za�ízení – figuríny �lov�ka 

• pyrotechnické zastrašování 

• audio reproduktory vysílající signály dravc� 

 

 

Na letišti Kunovice z d�vodu malého množství provozu není tato služba z�izována. 

Proto pilot letadla musí brát zvýšenou pozornost na pohyb ptactva v oblasti letišt�. 

2.1.4 Ov��ení osob  

 Každá osoba, která se stává budoucím zam�stnancem, p�edkládá následující 

náležitosti pro ov��ení totožnost. Samotní zam�stnanci jsou také hrozbou pro potencionální 

vznik protiprávního �inu. Proto tohle ov��ení hraje velkou roli p�i p�ijímání nového 

zam�stnance. 

  

 



 

22 
 

Údaje p�edloženy zam�stnavateli: 

• jméno a p�íjmení 

• datum narození 

• státní ob�anství 

• adresu trvalého pobytu – pop�. u cizince adresu pobytu v cizin� 

• zam�stnavatele za poslední 5 rok� s daty nástupu a výstupu ze zam�stnání 

• prohlášení, že daná osoba není zbavena zp�sobilosti k právním úkon�m 

• výpis z rejst�íku trest�  

 

2.2 Technické prost�edky zajišt�ní bezpe�nosti letišt� 

K ochran� a kontrole bezpe�nosti slouží dnes mnoho prvku jak zamezit vstup cizím 

osobám a volný pohyb zv��e. Jedná se o pasivní ochranu letišt�, kde je zahrnuto oplocení 

letišt�, monitorovací systém, systém p�ístupu oprávn�ných osob, laserové brány a �idla 

apod. Tyto technické prost�edky jsou na�ízeny dokumenty vycházející primárn� z p�edpis� 

ANNEX – v �R p�edpisy �ady L. 

 

2.2.1 Oplocení letišt� 

Jedná se o pasivní ochranu letišt�. V dnešní dob� jde p�evážn� o instalaci kovového 

oplocení se zabetonovanými sloupkami. Tento druh ochrany letištního prostoru slouží 

k zamezení vstupu cizích osob a taktéž k zamezení vstupu velké zv��e, která na t�chto 

volných rozsáhlých plochách hledá možnost obživy v lu�ních porostech a možnost sídlení.    

Z d�vodu ochrany civilního letectví p�ed protiprávními �iny je dle leteckého zákona 

povinností provozovatele letišt� p�ijmout taková opat�ení, která zabrání vstupu 

nepovolaným osobám a nedovolenému vjezdu vozidel do ur�ených prostor� letišt�. Pokud 

se týká provozní bezpe�nosti letišt� a možných krok� aplikovaných vlastníkem letišt�, 

mezinárodní standardy a doporu�ené postupy stanovené ANNEXEM 14 ICAO v 

ustanovení 9.10.2 ukládají jako povinnost (standard) z�ízení plotu nebo jiné vhodné 

zábrany znemož�ující p�ístup na pohybovou plochu velkým zví�at�m, která by mohla 

ohrozit letadla, a v ustanovení 9.10.3 doporu�ují z�ízení plotu nebo jiné zábrany k 

zabrán�ní úmyslného nebo neúmyslného p�ístupu neoprávn�ných osob na provozní plochy 
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letišt�. �eská republika ob� tato ustanovení ANNEXU 14 aplikuje prost�ednictvím 

leteckého p�edpisu L14 zp�sobem, kdy aplikace t�chto ustanovení je žádoucí z d�vodu 

zvýšení bezpe�nosti. Tato ustanovení navíc nejsou konkrétn� zam��ena sm�rem k 

provozovateli, resp. vlastníkovi letišt�.  

 

2.2.2 Monitorovací systém  

Tohle opat�ení se zam��uje p�edevším na: 

 

• monitorování objektu – pohyb osob, vozidel, nákladu a zví�at na ploše 

• možnost zástavy no�ního vid�ní – lepší p�ehled v no�ních hodinách 

• záznam do centrální pam�ti pro pozd�jší kontrolu �i detekci 

 

Díky t�mto metodám ostrah se vy�ešilo nemálo nehod, které vznikly v areálu letišt�. 

Jde v�tšinou o nedbalostní chyby, kterých se dopouští piloti tém�� denn�, avšak n�které 

kon�í nehodami jak už menších tak i v�tších charakter�. Výstup z t�chto snímacích 

element� je veden do centrálního monitorovacího za�ízení, kde jednotlivé výstupy si m�že 

pracovník ostrahy zobrazit u sebe na displejích. 

2.2.3 Použití ID karet  

K zamezení vstupu nepovolených osob jsou vydávány identifika�ní pr�kazy. Pro 

vydání t�chto karet, je žadatel povinen p�edložit výpis z trestního rejst�íku a projít následn� 

bezpe�nostním školením. Tyto karty jsou opat�eny ochrannými prvky k zamezení zneužití. 

Jsou taktéž barevn� ozna�eny, dle �eho jde poznat, kde má doty�ná osoba a do jakých 

prostor možnost vstupu. Je zhotoven z vod�odolného materiálu a umíst�n v plastové 

schránce s p�ív�škem na krk. Uvnit� karty je zalit v plastu magnetický �ip, který slouží 

k detekci pracovníka na sníma�ích u vstup� do objektu.  

Jednorázové povolení je p�enosné a vydáváno na vstupních bodech do areálu letišt�. 

Jde konkrétn� o vrátnici firmy AI. Tyto karty jsou v p�ípad� ztráty deaktivovány pro p�ípad 

zneužití.  
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Karty musí obsahovat: 

• jméno a p�íjmení držitele 

• fotografii držitele 

• eviden�ní �íslo 

• datum vydání pr�kazu a datum platnosti 

• ozna�ení prostor�, kde m�že držitel vstupovat (SRA, Neve�ejný prostor letišt�) 

 

Dle na�ízení komise (EU) �. 185/2010 ze dne 4. b�ezna 2010 se veškeré identifika�ní 

pr�kazy �len� posádky letadel a letištní identifika�ní pr�kazy vydávají na dobu nejvýše 

p�ti let. Identifika�ní karty jsou vydávány p�íslušným orgánem na letišti �i službou, 

poskytující tyto služby za úplatu. [3] 

 

Obrázek 3 - Vzorník ID karet pro osoby pro vstup v areálech LKKU 
[Zdroj: Bezpe�nostní program letišt� LKKU] 
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Obrázek 4 - Vzorník karet pro vjezdy vozidel do areál� LKKU 
[Zdroj: Bezpe�nostní program letišt� LKKU] 
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2.2.4 Kontrola osob a zavazadel 

Se vzr�stajícím po�tem provedených let� je kladen taktéž požadavek na význam 

p�ísn�jšího zabezpe�ení. To je stanoveno v p�edpise L-17 (Ochrana mezinárodního 

civilního letectví p�ed protiprávními �iny). Veškeré osoby, vstupující do prostor� SRA 

musí být kontrolovány rovnocenn� i když jde o osoby, které nikam neletí. Taktéž je to u 

zavazadel, která jsou kontrolována jako kabinová zavazadla. Letišt� v rámci p�sobení 

leteckého dopravce Discovery Travel, bylo nutno po�ídit rentgenové za�ízení, které 

uleh�ilo kontrolu zavazadel. Do té doby, byla kontrola zavazadel provád�na osobn� a to 

tak, že cestující musel své zavazadlo podrobit osobní prohlídce pov��ené osob� ke 

kontrole. Tento zp�sob je ale s ohledem k dnešní spole�nosti velmi neetický.  

 

Za�ízení vlastn�né majitelem letišt�: 

 

• Rapiscan 527 (rentgenová kontrola kabinových i zapsaných zavazadel) 

• Metor 300 (pr�chozí detektor na kovy) 

• Metor 28 (ru�ní detektor kov�) 

 

 

Obrázek 5 - Detektory Rapiscan 527 a Metor 300 [Zdroj: www.let.cz] 
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3 BEZPE�NOSTNÍ DOKUMENTACE LETIŠT� 

3.1 Bezpe�nostní program letišt� 

Bezpe�nostní program letišt� pro stanovení metod a postup�, kterými se musí 

provozovatel letišt� �ídit, aby dodržoval toto na�ízení a národní bezpe�nostní program 

ochrany civilního letectví. Vychází z Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

�. 300/2008 ze dne 11. b�ezna 2008 o spole�ných pravidlech v oblasti ochrany civilního 

letectví p�ed protiprávními �iny. 

V souladu s aktuálním zn�ním zákona �. 49/1997 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

jsou provozovatel letišt�, letecký dopravce, poskytovatel letových provozních služeb a 

poskytovatel služeb p�i odbavovacím procesu na letišti jsou p�ed zahájením svého provozu 

povinni mít schválený bezpe�nostní program ochrany civilního letectví p�ed protiprávními 

�iny. Tento bezpe�nostní program schvaluje Ministerstvo dopravy.  

V souladu s mojí prací jde o normu stanovující bezpe�nostní program firmy Aircraft 

Industries a.s. pro letišt� Kunovice a služby na n�m poskytované. 

Bezpe�nostní program (jeho obsah a struktura) je zpracován v souladu s Vyhláškou �. 

410/2006 Sb. a s ohledem na �innosti Aircraft Industries, a.s. a je roz�len�n na t�i 

samostatn� �len�né �ásti:  

 

 �ást A Bezpe�nostní program provozovatele letišt� 

 �ást B Bezpe�nostní program poskytovatele služeb p�i odbavovacím procesu na letišti 

 �ást C Bezpe�nostní program poskytovatele letových provozních služeb 

 

V tomto dokumentu je stanoveno vše, co se týká zabezpe�ovacího procesu odbavení 

na letišti, stání letadel, úkon� pro jednotlivé pozice �i plány pro p�ípad mimo�ádných 

událostí. Jsou zde taktéž uvedeny osoby pov��ené k ur�itým úkon�m �i odpov�dnostem 

spjatých s bezpe�ností na letišti, �i kontakty na osoby, jež pracují jako externisti jako je 

nap�íklad Policie �R pro p�ípady odlet� mimo Shengenské prostory. Veškeré �innosti 

ohledn� bezpe�nosti �eší letištní výbor. [6]   
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3.1.1 Letištní výbor pro bezpe�nost 

Letištní výbor pro bezpe�nost zajiš	uje vedení a koordinaci �inností fyzických osob 

a právnických subjekt�, které se podílejí na zajišt�ní ochrany p�ed protiprávními �iny na 

letišti LKKU, projednává a vyhodnocuje aktuální stav na letišti LKKU za ú�elem p�ijetí 

efektivních opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti. Letištní výbor se pravideln� schází k �ádnému 

zasedání nejmén� jedenkrát za 3 m�síce a jinak dle pot�eby z rozhodnutí p�edsedy nebo 

místop�edsedy letištního výboru. Seznam �len� tohoto výboru a sm�rnice pro jeho �innost 

jsou uvedeny v p�ílohách tohoto dokumentu. 

 

3.1.2 Bezpe�nostní školení 

Osoba, která vstupuje na území neve�ejné �ásti letišt� Kunovice, musí absolvovat 

bezpe�nostní školení spolu s vydanou identifika�ní kartou oprav�ující vstupu této osoby do 

konkrétních prostor na letišti. Identifika�ní dokumentací k t�mto vstup�m vydává Správa 

letišt� Kunovice. V tabulce �. 1 jsou vyobrazeny požadavky na jednotlivá školení. To platí 

také pro všechny piloty, parašutisty, �leny aeroklubu, modelá�e, návšt�vníky letišt� a další 

osoby, jenž vstupuji do prostoru neve�ejné �ásti letišt�. [6]   

 
Tabulka 1 - Požadavky na bezpe�nostní školení [6]   

Typ školení Rozsah Platnost 

Vstupní 2 hod. + p�ezkoušení 3 m�síce 

Základní 3 hod. + p�ezkoušení 2 roky 

Integrované 4 hod. + p�ezkoušení 2 roky 

Specializované pro 

bezpe�nostní pracovníky 

40 hod. 6 m�síc� 

Specializované pro pracovníky  

bezpe�nostního managementu 

8 hod. 12 m�síc� 

Aktualiza�ní 2 hod. + p�ezkoušení stejná jako u typu školení, 

které je aktualizováno 
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4 VÝVOJ BEZPE�NOSTNÍHO OPAT�ENÍ NA P�ÍKLADU 

LETIŠT� KUNOVICE 

4.1 Informace o letišti Kunovice 

Menší soukromé mezinárodní tovární letišt�, jehož vlastník je firma LET Aircraft 

Industries, a.s., leží 4,5 km jižn� od m�sta Uherského Hradišt�. Letišt� je situováno vedle 

továrny pro výrobu menších dopravních letounu typu L-410 UVP Turbolet. ICAO. Kód 

letišt� je LKKU. Provoz na letišti je omezen z d�vodu provozu místní AFIS �i TWR a jsou 

zde provozovány lety za podmínek VMC a IMC ve dne i v noci. Na letišti je víkendov� 

provozována para výsadká�ská �innost. Frekvence letišt� je 120.10Mhz jak pro stanovišt� 

AFIS tak TWR. Na letišti je služba �ízení letového provozu z�izována majitelem letišt�.  

Pro b�žný aeroklubový provoz se z�izuje stanovišt� AFIS. V p�ípad� obchodní dopravy 

se zde z�izuje stanovišt� TWR po p�edchozí domluv� nebo v dobu otevírací doby 

stanovišt� což je dle AIP 0600 – 1400 UTC. Vztažný st�ed letišt� je umíst�n uprost�ed 

dráhy 03C/21C a sou�adnice jsou N49°01´46“ E17 °26´23“. Nadmo�ská výška �iní 177m. 

Na letišti sídlí také Slovácký Aeroklub Kunovice, který je umíst�n východn� od letišt�. 

Zde sídlí i firma EVEKTOR, která je tu spolu s Aeroklubem hostem.  

 

Systém pojezdových drah a RWY LKKU 

Na letišti jsou z�ízeny 3 aktivní p�istávací a vzletové dráhy 03R/21L, 03C/21C a 

03L/21R. Dráha 03R/21L má rozm�r 1690 x 60 m a dráha 03L/21R má rozm�r 1480 x 80 

m. Ob� tyto dráhy jsou nezpevn�né s travnatým povrchem s únosností 25000Kg (0,70 

MPa). Ob� travnaté dráhy jsou zvýrazn�ny po obvodu denním zna�ením a prahy drah 

bílými praporky. Dráha 03C/21C je betonová o rozm�ru 2000 x 30 m. Tato dráha je 

sv�teln� ozna�ena bílými postranními sv�tly bez st�edové vodící sv�telné �áry. Rovn�ž 

jsou zde z�ízeny sv�telné signaliza�ní systémy PAPI, které udávají pilot�m jejich polohu 

v��i sestupové rovin� p�i p�iblížení.  

Pojezdový systém je tvo�en z TWY Alfa, který spojuje práh dráhy 21C/03C a 

odbavovací plochy Sever. Tato dráha je osv�tlena postranními sv�tly modré barvy.  TWY 

Bravo spojuje prostory Aeroklubu a práh dráhy 21C/03C. Tato dráha není sv�teln� 

zna�ená. Veškerý provoz je primárn� veden k odletu z drah 21R/C/L v rámci aktuálních 
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pov�trnostních podmínek na letišti z d�vodu plynulého toku letového provozu. V p�ípad� 

p�íletu je tomu naopak tak, že veškerý provoz je primárn� veden na p�iblížení drah 

03R/C/L (P�íloha �.7). V p�ípad� v�tšího provozu na letišti je menší aeroklubový provoz 

po p�istání odklán�n pro pojezd na pojezdovou dráhu pomocí sjezdu na travnatou podélnou 

dráhu. Systém pojezdových drah je vyzna�en v p�íloze �.7. 

 

Letištní druh provozu 

Na letišti p�evládá provoz všeobecného letectví a to zejména provoz místního 

aeroklubu. Místní aeroklub zde vede jak motorovou tak plachta�skou �innost. Plachta�ský 

hangár aeroklubu je situován v západní �ásti letišt� u dráhy 21R/03L. Hlavní hangáry a 

prostory aeroklubu jsou p�ímo na opa�né stran� letišt� a to na východní stran�. Velkou 

komplikací p�i p�esunu lidí k místu plachta�skému hangáru z aeroklubu je, že kolem letišt� 

nevede žádná blízká komunikace. Tudíž se veškeré neletecké p�esuny auty, p�šky �i na 

kole konají po pojezdové dráze Bravo. Jsou zde p�ed vstupem na dráhu 21C/03C 

instalovány sv�telné semafory informující jezdce �i chodce o možnosti p�esunu p�es dráhu. 

Nápodobn� je tomu taktéž ze strany vstupu na dráhu p�es pojezdovou dráhu Alfa.  

Další komplikací na letišti je lokalizace centra pro parašutistickou �innost. To je situováno 

u pojezdové dráhy Bravo po pravé stran�. Jelikož tento druh provozu je výhradn� provád�n 

o víkendech. Veškerý pohyb aut a chodc� pro p�esun z prostoru aeroklubu je uskute��ován 

po pojezdové dráze Bravo.  

 

 

Obrázek 6 - P�íkazové tabule se semaforem na prahu dráhy 21C 
[Zdroj: Vlastní] 
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Nejv�tší podíl provozu tvo�í na letišti Slovácký aeroklub spolu s �innostmi firmy 

Aircraft Industries a.s, který je majitelem letišt�. Aeroklubový provoz je realizován hlavn� 

o víkendovém �ase s dalšími �innostmi jako je plachta�ský, motorový �i para provoz. Na 

letišti ve dnech od pond�lí do pátku p�evládá provoz spjatý s výrobou letadel firem Aircraft 

Industries a.s., Czech Aircraft Works s.r.o a Evektor s.r.o..  

 

 V následujících grafech je shrnut �asový pr�b�h roku 2009 – 2012 v závislosti na 

hustot� provozu na letišti. Uvedená data jsem získal prost�ednictvím firemních ro�ních 

výkaz� o provozu.  
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[Zdroj: Ro�ní výkazy o provozu LKKU 2009 -2012]  [7] 
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4.2 Prostory na letišti  

Rozd�lení: 

1. Ve�ejný prostor, neve�ejný prostor a vyhrazený bezpe�nostní prostor a jeho kritická 

�ást 

2. Prostory pro cestující, prostory pro odbavení a místa bezpe�nostních kontrol 

3. Prostory pro odbavení a bezpe�nostní kontrolu nákladu, simula�ní komory 

4. Prostory pro odbavení a bezpe�nostní kontrolu pošty a kurýrních a expresních 

zásilek 

5. Skladovací prostory pro uložení nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, 

které nelze podrobit detek�ní kontrole a které by mohly ohrozit bezpe�nost 

civilního letectví 

6. Prostory a bezpe�nostní za�ízení poskytovatel� služeb p�i odbavovacím procesu na 

letišti 

7. Prostory a bezpe�nostní za�ízení poskytovatel� ostatních služeb 

8. Pohybové plochy letišt�, odbavovací plochy, vzletové, p�istávací a pojížd�cí dráhy 

9. Parkovací a odlou�ená stání pro letadla 

10. Hlavní a záložní zdroje elekt�iny 

11. Sklady paliva (letecké a automobilové pohonné hmoty, ostatní nebezpe�né látky) 

12. Telekomunika�ní centrum 

13. Centrum pro �ešení mimo�ádných událostí 

14. Ostatní prostory významné z hlediska bezpe�nosti  

[6] 

 

Ve�ejný prostor letišt� 

 

Ve�ejný prostor letišt� slouží k volnému p�ístupu ve�ejnosti k letišti a k parkování 

vozidel na ve�ejném parkovišti. Taktéž jej tvo�í zejména p�íjezdová komunikace od obce 
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Kunovice, ve�ejné parkovišt� a chodník na západní stran� budovy letišt�. V �ase odbavení 

obchodního letu je ve�ejným prostorem rovn�ž místnost 1.01 (prostor pro cestující p�ed 

odbavením) v letištní budov�. Vstup do t�chto prostor� je bez omezení s výjimkou 

mimo�ádných událostí. Hranice ve�ejného prostoru v bezprost�ední blízkosti budovy letišt� 

je vyzna�ena zelenou barvou viz p�íloha�.6. Hranice ve zbývajícím prostoru letišt� je 

totožná s obvodem neve�ejného prostoru, vyzna�eného žlutou barvou viz p�ílohy �.4 a �.5. 

 
 
Neve�ejný prostor letišt�  
 

Neve�ejný  prostor letišt�, v�etn� budov, za�ízení a vybavení je ur�en pro p�ílety, 

odlety a pozemní pohyby letadel je ohrani�en na západní stran� vn�jším obvodem zdi 

budovy letišt� A70 v �ase, kdy není vyhlášen Temporary SRA. Dále je vymezen plotem 

objekt� AI (st�elnice a hangár REPASE). V dob� vyhlášení Temporary SRA, neve�ejný 

prostor kopíruje hranice tohoto prostoru. Na severní stran� je neve�ejný prostor ohrani�en 

plotem k m�rnému pozemku METEO služebny a odtud spojnicí na okraj náv�stní plochy. 

Z východní a jižní strany je neve�ejný prostor shodný s hranicí letišt� vyzna�enou pomezními 

zna�kami. V míst� para-centra a pojezdové dráhy Bravo je hranice na úrovni sv�telné 

signalizace vy�kávacího místa. Neve�ejný prostor je v p�ílohách �.4, �.5 a �.6 vyzna�en 

žlutými plochami a �arami. 

 

Vyhrazený prostor letišt� (SRA) 

 

Vyhrazený bezpe�nostní prostor  je ur�ená �ást neve�ejného prostoru letišt�, do které je 

p�ístup kontrolován s ohledem na zajišt�ní ochrany civilního letectví p�ed protiprávními 

�iny. SRA na letišti Kunovice je aplikován jako Temporary SRA a je aktivován pouze 

v �asovém intervalu odbavení obchodního odletu nebo v období zvýšené hrozby. Prostor 

SRA zahrnuje místnosti 1.04 až 1.13 v odbavovací hale, prostor pro zavazadla 

v uzav�eném p�íst�ešku na jižní stran� budovy a prostor na odbavovací ploše, který je 

variabilní s ohledem na rozm�ry letadla a místo stání (p�ednostn� je využívána stojánka 

�.2). Na odbavovací ploše je prostor Temporary SRA vyzna�en technickými prost�edky - 

�et�zy, páskami nebo kužely. Po ukon�ení aktivace Temporary SRA se celý stává 

neve�ejným prostorem. Temporary SRA je v p�íloze �.6 vyzna�en �ervenou p�erušovanou 

�arou 



 

35 
 

Vzhledem k hodnocení místního rizika a v souladu s ustanoveními p�edpisu (Na�ízení 

komise 1254/2009), kdy letišt� spadá do kategorie malých letiš	 není na letišti Kunovice  

kritická �ást SRA z�izována. 

 

Prostor pro odbavení a kontrolu nákladu 

 

Letecká p�eprava zboží se na letišti provádí pouze ojedin�le a nepravideln�. P�ípadná 

kontrola CARGO se provádí v místnosti 1.04 (místnost pro provád�ní bezpe�nostní 

kontroly). Bezpe�nostní kontrola CARGO je provád�na s využitím rentgenového p�ístroje 

nebo vizuální prohlídkou.  [6]   
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5 VLASTNÍ NÁVRH VYLEPŠENÍ BEZPE�NOSTI LETIŠT� 

Tato kapitola se zabývá návrhem zdokonalení �i úpravou bezpe�nostních prvk� na 

letišti, které bu
 jsou z�ízeny v omezené mí�e dle daných p�edpis�, �i nejsou z�ízeny a 

jejich existence p�isp�je ke zvýšení celkové bezpe�nosti. 

 

5.1 Oplocení areálu letišt� 

Z ustanovení 9.10.2 Annexu 14 vyplývá jako povinnost z�ízení plotu nebo jiné vhodné 

zábrany znemož�ující p�ístup na pohybovou plochu velkým zví�at�m, která by mohla 

ohrozit letadla. S tímto na�ízením v p�edpisu se oplocení na letišti realizuje od roku 2011 

firmou AZ Plotové centrum a to konkrétn� projekt Oplocení LKKU, který se momentáln� 

nachází ve stádiu I. etapy. Ta spo�ívá ve vybudování oplocení vyzna�ené �ásti letišt� a to 

neve�ejného prostoru letišt� ze severní strany. V sou�asnosti se oplocení nachází v místech 

vedoucích od PARA centra až po místo kolem stání a letištního terminálu, kde se nachází 

hlavní brána, ovládaná dálkov� z pozice TWR na elektrický pohon. Oplocení je dále 

vedeno až na jižní stranu po západním k�ídle podél plachta�ského hangáru až k prahu drah 

03. Zbylé úseky oplocení, tzn. východní strana letišt� od prahu drah 03 až po pojezdovou 

dráhu Bravo, kolem PARA centr, budou spojeny v následujících letech 2013-2014 dle 

projektové dokumentace.  

 

 

 

Obrázek 7 - Realizace stavby oplocení areálu letišt� [Zdroj: Vlastní] 
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Materiál plotu 

 

 Na oplocení objektu letišt� je používáno plotové sva�ované sít� Fortinet Medium o 

výšce 2100mm. Plot je navíc nadstaven o pozinkovaným ostnatým drátem bránící proti 

p�elezení plotu cizí osobou. Plotová sí	 je uchycena na poplastované kovové sloupky o 

délce 2,1m. Tyto sloupky jsou zabetonované do zem�. Pod pletivem je taktéž uloženo 

podhrabové betonové uložení, sestavující se z betonových cihel uložených na kamenném 

podkladu.   

 

Návrh na zkvalitn�ní tohoto systému zabezpe�ení 
 

 Ú�elem budovaného oplocení je výhradn� pro zamezení vyniknutí zv��e. Proto 

bych navrhl materiál s daleko v�tší životností oplocení. Použil bych v tomto p�ípad� 

oplocení typu sva�ovaného drátu Fortinet Medium o výšce 2510mm, které ne jen je 

z byteln�jšího materiálu, ale taktéž horní strana plotu není ukon�ena vodorovným drátem 

jak u nyn�jšího typu oplocení. Sí	 je vyvedena s kon�ícími vrcholky sva�ovaných ty�í, což 

p�ispívá k zamezení p�elezení plotu. 

 

 

 

Obrázek 8 - Plotová sva�ovaná sí� Fortinet Medium 2510mm 
 [Zdroj: www.oploceni.cz]   
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Obrázek 9 - Použití ostnatého drátu na LKKU [Zdroj: Vlastní] 
 

 

 

Obrázek 10 - Oplocení Fortinet Medium [Zdroj: Vlastní] 
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Obrázek 11 - Použité podhrabové betonové zátarasy na LKKU  
[Zdroj: Vlastní] 
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5.2 Bránový systém areálu 

Vstup do prostoru neve�ejné �ásti letišt� je pomocí dvouk�ídlých zatahovacích bran. 

Tyto brány jsou situovány v následujících místech letišt�: 

• P�ed vjezdem na odbavovací plochu letišt�. Tato brána je ovládána dálkov� ze 

stanovišt� TWR pohán�na elektrickým pohonem na otevírání.  

• Na pojezdové dráze Bravo (z aeroklubu na práh dráhy 21C). Tato brána není 

doposud realizována – její výstavba prob�hne v následujícím roce. Brána bude 

otevíratelná pravd�podobn� manuáln� – stále se �eší její otevírání v závislosti na 

�etném aeroklubovém provozu, kdy jsou veškeré pohyby p�ed vzlety provád�ny 

práv� touto branou. Na pozici u plachta�ského hangáru. Tato brána je již 

realizována a je otevíratelná manuáln�. Je používána výhradn� pouze v p�ípad� 

plachta�ského provozu, kde samotný hangár je situován mimo neve�ejnou �ást 

letišt�. 

• Ostatní brány k�ídlového typu jsou situovány na pojezdové dráze k hangáru 

REPASE sousedící s areálem firmy AI (slouží pro pohyb letadel), na severní stran� 

u PARA centra a u prahu drah 03, kde tyto brány slouží jako servisní a jiným 

ú�el�m.  

 

 

Obrázek 12 - Brána na elektrický pohon u vjezdu na odbavovací plochu 
 [Zdroj: Vlastní] 
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Návrh na zkvalitn�ní tohoto systému zabezpe�ení 
 

Veškeré použité brány v rámci realizace tohoto projektu hodnotím jako velmi 

vhodn� zvolené varianty. Jsou bytelné a p�i pohledu na jejich konstrukci taktéž velmi 

spolehlivé i v p�ípad� výpadku elektrického proudu. Za nedostatek považuji bránu pro 

vstup osob na odbavovací plochu, která je situována vedle letištní budovy sm�rem od 

areálu firmy AI. Jedná se o oby�ejnou branku se �ty�hranným pletivem dosahující výšky 

1400 mm. Je snadn� zdolatelná jakoukoli dosp�lou osobou. V tomto p�ípad� bych volil 

branku na úrovni typu branky Egidia 3D o minimální výšce 1730mm  s žiletkovým 

ostnatým drátem nad pletivem. 
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Obrázek 13 - Branka pro vstup osob na odbavovací plochu LKKU  
[Zdroj: Vlastní] 

 
 

 

Obrázek 14 - Jednok�ídlá branka Egidia 3D 1730mm 
[Zdroj: www.oploceni.cz] 
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5.3 Monitorovací systém plochy 

 

Odbavovací plocha Sever je snímána na záznamové monitorovací za�ízení pomocí 

pohyblivé skryté kamery na pylonu situovaném na v�ži. Pomocí této kamery m�že 

p�íslušník bezpe�nostní složky kontrolovat veškerou �ást odbavovací plochy. Systém 

pracuje také i v no�ním infra�erveném režimu, proto je záznam o pohybu na ploše detailn� 

možný p�es no�ní hodiny. Jišt�ní z druhé strany pohledu na odbavovací plochu je pomocí 

snímání kamery na prot�jší strany budovy. 

 

 

Obrázek 15 - Všesm�rová barevná infra kamera na pylonu z TWR   
[Zdroj: Vlastní] 
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Návrh na zkvalitn�ní tohoto systému zabezpe�ení 
 

Prostor pro stání letadel je v sou�asnosti snímán dostate�n�. Výrazným 

nedostatkem je snímání pohybu v míst� bran, které slouží pro vstup do prostoru 

neve�ejné �ásti letišt�. Další nedostatek je monitorování okolí podél oplocení 

letišt�. Toto �ešení je bohužel jak personáln�, tak i finan�n� náro�né.  

 

 

Obrázek 16 - Kamerový systém oplocení [Zdroj: www.araysolar.com] 
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5.4 Letištní �ídící v�ž 

 
Letištní �ídící v�ž se nachází na severní stran� letišt� spolu s odbavovacími 

plochami. Nevýhodou této pozice v�že je, že nelze dostate�n� p�ehledn� sledovat veškerý 

pohyb po celé délce letišt� a to hlavn� p�i aktivní plachta�ské �innosti, která je provád�na 

prioritn� na dráze 03L/21R.  

 

 

Obrázek 17 - Letištní �ídící v�ž LKKU s odbavovacím terminálem  
[Zdroj: Vlastní] 

 
 

Návrh umíst�ní letištní �ídící v�že 
 

Nejlepším �ešením umíst�ní v�že dle mého pohledu, je situovat tento objekt do 

st�edu dráhy 03C/21C. Vzhledem k nezastav�né ploše kolem objektu letišt�, by bylo 

�ešením, vybudovat tento objekt v polích na východní stran� od letišt�. Je zde vedena polní 

cesta, která by mohla po p�estavb� sloužit jako p�íjezdová komunikace od areálu firmy 

Evektor. Poloha této v�že by byla naprosto vyhovující z hlediska monitorování pohybu na 
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ploše samotným pracovníkem na pozici TWR. Tento systém situace letištní v�že mají 

nap�íklad na letišti v Popradu (SR), kde z d�vodu vytížení letišt� je z�ízena pouze jedna 

hlavní pojezdová dráha v polovin� dráhy p�ímo k terminálu. Jedná se o jednoduché �ešení, 

které p�ináší zárove� velmi ekonomicky p�ijatelnou údržbu. Pojezdové dráhy Alfa a Bravo, 

by dále sloužily pro pohyb letadel od aeroklubu a z areálu firmy AI.  

V p�ípad� realizace tohoto umíst�ní letištní v�že, by musela dráha 21L/03R být 

zrušena nebo zkrácena na p�íslušnou délku. To by ale omezilo pohyb na pojezdové dráze 

k RWY.  

V p�ípad� výstavby nové �ídící v�že spolu se stávajícím kapacitn� odpovídajícím 

terminálem bych volil design t�chto objekt�, který má stavba letištní v�že na letišti Brno 

Tu�any a.s. Dle mého názoru, by tento model spolu s totožným zbarvením, perfektn� 

zapadnul do okolní krajiny. 

 

 

 
Obrázek 18 - Letištní �ídící v�ž letišt� Brno Tu�any a.s. [Zdroj:www.eurosun.cz] 

 
 



 

47 
 

5.5 Umíst�ní PARA centra 

Objekt PARA centra je umíst�n na severní stran� letišt� p�i vy�kávacím míst� 

dráhy 21C pojezdové Bravo. P�íjezdová komunikace pro veškerou ve�ejnost k tomuto 

objektu je vedena z aeroklubu pomocí pojezdové dráhy Bravo, což klade d�raz na 

pozornost pilot� pohybujících se letadel vzhledem k ostatní ve�ejnosti (lidé, auta, 

motorká�i apod.). Obvykle na této komunikaci dochází ke st�etu mezi cyklisty po pojížd�cí 

dráze Bravo a letadlem, které na této dráze pojíždí k vzletu �i z p�istání. P�ed vjezdem na 

tuto komunikaci z areálu aeroklubu je velmi dob�e veškerá ve�ejnost informována o smyslu 

vyhýbání se letovému provozu. Bohužel ve zna�né mí�e je tato cedule p�ehlížena. 

 

V p�ípad� realizace stavby letištní v�že a terminálu, by zárove� v blízkosti tento 

objekt mohl sloužit jako alternativní umíst�ní stávající polohy PARA centra. P�ístup 

k t�mto objekt�m by byl po komunikaci vedené od areálu firmy EVEKTOR, což by 

odstranilo veškerý ve�ejný pohyb lidí z pojezdové dráhy Bravo. 

 

 

Obrázek 19 - Areál PARA centra p�i pojezdové Bravo [Zdroj: Vlastní] 
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Obrázek 20 - Návrh umíst�ní TWR, PARA centra a odbavovací plochy letišt�  
[Zdroj: www.mapy.cz, Vlastní] 

 

 

Obrázek 21 - P�íkazová tabule p�ed vjezdem na pojezdovou dráhu Bravo  
[Zdroj: Vlastní] 
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Obrázek 22 - Informa�ní tabule p�ed vjezdem na pojezdovou dráhu Bravo  
[Zdroj: Vlastní] 

 

 

Obrázek 23 - Informa�n� p�íkazové tabule na vý�kávacím míst� dráhy 21C 
[Zdroj: Vlastní] 

�

�
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������

V mé bakalá�ské práci jsem se snažil rozebrat veškerou stránku bezpe�nosti na 

letišti Kunovice a sou�asný stav letišt� s ohledem na aktuální na�ízení vydaných leteckými 

ú�ady. Otázkou se ale stala skute�nost, že letišt� nemá dostatek financí k realizaci opat�ení, 

která jsou dnes na provoz letiš	 kladena. Proto �ást budovaných opat�ení dosud nebyla 

realizována. 

Z hlediska polohy letišt�, neo�ekává se v budoucnosti velký nár�st provozu a to 

zavedení pravidelných linek �i silná charterová doprava. Proto letišt� jako soukromý objekt 

slouží primárn� k využití pro vlastní ú�ely majitele a to konkrétn� pro �innost spojenou 

s výrobou nových letoun�. 

Velkým problémem na letišti je zv��. Ta díky blízkému lesnímu porostu volí pro 

sv�j pobyt hlavn� louky a pole v této lokalit�, kde se letišt� nachází a ohrožuje tak svou 

p�ítomností veškerý provoz na letišti díky nerealizované biologické ochran� letišt�. 

Veškerá modernizace letišt� co uvádím ve své práci v podob� vlastního návrhu je 

finan�n� velmi náro�ná záležitost pro majitele letišt�. V p�ípad� realizace, by letišt� 

muselo být situované v jiném míst� na území �R. 

I tak v��ím, že v budoucnosti p�i nár�stu pot�eby letecké dopravy se bezpe�nostní 

opat�ení t�chto malých regionálních letiš	 vyrovná velkým mezinárodním letištím. 
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