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1. Úvod 

V dnešním moderním  světě  existuje  mnoho  způsobů  přepravování   pasažérů 

 či zboží, ať už se jedná o způsob přepravy po mořích, po cestách nebo vzdušným 

prostorem a to co do přepravy vnitrostátní, tak i mezinárodní. Mezi nejrychlejší a také 

nejbezpečnější dopravu, hlavně pak v mezinárodní sféře se řadí ta, jež se týká vzdušného 

prostoru.  Práce  se   zaměřuje  na   tu  část  letecké přepravy  vzdušným prostorem, která 

se označuje jako civilní letectví.  I této části přepravy, jako kterékoli jiné, se nevyhýbá 

výskyt protiprávních činů.  

Předložená práce se právě o protiprávní činy spáchané v civilním letectví zajímá. 

V jejím úvodu nalezneme rychlý historický přehled, po němž následuje výčet organizací, 

ať již mezinárodních či těch vnitrostátních patřících České republice, které se zabývají 

civilním letectvím, spravují ho, vedou evidence o těchto protiprávních činech a podobně. 

Dále zde nalezneme vymezení toho, co si lze pod protiprávním činem v letecké přepravě 

představit. Zákony, normy a základní mezinárodní smlouvy, ve kterých jsou zakotveny 

definice  protiprávních   činů v civilním  letectví.  Poté  zde  nalezneme  i  kapitolu,  která 

je věnovaná prostředkům, které tvoří prevenci před protiprávními činy. Po těchto úvodních 

kapitolách následuje již samotné zpracování statistických dat protiprávních činů, které jsou 

sledovány  v  mezinárodních   kruzích  a  ty  protiprávní  činy,  které  byly  zaznamenány 

na  území   bývalého  Československa. Tato  statistická  část  poskytuje  zajímavý pohled 

na protiprávní činy v číslech a můžeme se z ní dovědět například, jaký byl průměr určité 

skupiny protiprávních činů za rok. V kterém roce jich bylo spácháno nejvíce, za dané 

sledované období a podobně. K tomu nám dopomůže popisná statistika. Dále se práce 

zabývá rozložením četností jednotlivých znaků protiprávních činů, které nám může 

dopomoci určit, s jakou pravděpodobností nastane daný jev. V poslední části diplomové 

práce pak je provedena predikce, k níž nám dopomůže metoda časových řad.  Její 

zajímavost   spočívá   v    tom,   že   tato  predikce  vypovídá  o  tom,  jakým  způsobem 

  se v nastupujících letech bude sledovaný protiprávní čin vyvíjet.  

Prvním cílem  této  práce je tedy vytvořit statistiky, týkající se protiprávních činů 

a to jak v mezinárodní sféře, tak na území České republiky (Československa), ve zvoleném 

časovém období. Druhým cílem práce je vytvořit predikční odhad a to na základě metody 

časových řad, pro protiprávní činy, které se budou sledovat při vytváření statistik, abychom 

mohli sledovat, jak se v budoucím čase mohou vyvíjet.   
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2. Civilní letectví 

Civilním letectvím se podle našeho zákona rozumí letecké činnosti provozované  

v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož  

i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro 

civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České 

republiky.[47] 

Za počátek novodobých dějin letectví se považuje první let horkovzdušného 

balónu bratří Montgolfiérů ve Francii roku 1783. Čeština tehdy přijala termín aeronautika 

neboli vzduchoplavba. Po balónech nastoupily vzducholodě, kdy první skutečně fungující 

vzducholoď sestavil roku 1852 Henri Giffard. Ten ji vybavil parním strojem, ale její 

podstatnou nevýhodou bylo, že se dala řídit jen v bezvětří. V roce 1900 nastupuje 

Ferdinand von Zeppelin se svými vyztuženými vzducholoděmi, které se nakonec začínají 

používat pro přepravu cestujících. O tři roky později bratři Wrightové uskutečnili první 

řízený let letounem těžším než vzduch, jak můžeme vidět na Obr. 1. [9][25] 

 

 

 

 

 

V Českých zemích pak historii civilního letectví jako takového začal psát Jan 

Kašpar, a to v roce 1911 svým dálkovým letem z Pardubic do Prahy. První let s pasažéry 

byl uskutečněn 25. 2. 1914 a byl to stroj známý pod názvem „Ilja Muromec.“ V roce 1919 

byla svolána do Paříže konference, kde se řešily otázky právního režimu vzdušného 

prostoru a zároveň i letů nad cizím státním územím. Do této chvíle bylo dané právo 

v civilním letectví převážně  šetřeno  na  státní  úrovni.  První  civilní  let s  pasažéry  byl 

Obr. 1 Letoun bratří Wrightů [27] 
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na našem území  (v  tehdejším  Československu)  uskutečněn  29.  10.  1923.  Rok  1944  

je z tohoto hlediska významný Chicagskou úmluvou, na jejímž základě poté vznikla 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, o které je pojednáno níže. V poválečné 

historii pak nastoupily proudové motory. Mezi prvními letadly se dvěma proudovými 

motory pro civilní letectví byl stroj de Havilland Comet, jenž poprvé vzlétl s cestujícími na 

palubě dne 2. 5. 1952. Vše vyvrcholilo v roce 1969, kdy  americká  firma  Boeing  přišla  

se svým modelem Boeing 747 (Obr. 2), který byl donedávna největším dopravním 

letounem. Nyní ho svou velikostí překonává Airbus A380. [16][18] 

 

 

Tolik ke stručné historii civilního letectví. V dnešní době se jedná o dopravu, 

která je využívána především v mezinárodní sféře, a to hlavně proto, že umožňuje rychlou 

přepravu na velké vzdálenosti. Je proto v zájmu každého státu či jiného státního útvaru, 

aby rozvíjel tuto oblast dopravy, k čemuž je zapotřebí nejrůznějších institucí. Těm na 

Českém území, ale i těm mezinárodním, se budou věnovat následující kapitoly.  

 

2.1 Mezinárodní organizace 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (zkratka ICAO z anglického názvu: 

International Civil Aviation Organisation), je organizace, která vznikala na Chicagské 

konferenci o civilním letectví v roce 1944 a je přidružena k Organizaci spojených národů. 

Jak je patrné i z jejího loga, které můžete vidět na Obr. 3, mezi její hlavní cíle patří 

zajišťování bezpečného a spořádaného rozvoje mezinárodního civilního letectví, podpora 

Obr. 2 Boeing 747[11] 
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techniky letecké konstrukce a provozu k mírovým účelům, podpora rozvoje leteckých tratí, 

ale také podpora bezpečnosti létání v mezinárodním leteckém provozu a další, které jsou 

vyjmenovány   v   Chicagské  úmluvě.  Snaha  této  organizace  se  zaměřuje  především 

 na vypracování a zdokonalování standardů vhodných pro civilní letectví. Tato organizace 

vypracovává tzv. Annexy, v současné době se vyskytuje osmnáct těchto Annexů, nebo také 

příloh k Chicagské úmluvě. Najdeme zde přílohy, které se kupříkladu zabývají vydáváním 

průkazů způsobilosti leteckého personálu, pravidla létání, meteorologické zabezpečení, 

letecké mapy, měrné jednotky používané při spojení mezi zemí a letadly, provoz letadel, 

označování letadel a podobně. Mezi nejzajímavější Annex vzhledem k této diplomové 

práci patří Annex pod číslem sedmnáct, který se zabývá bezpečností ve smyslu ochrany 

mezinárodního civilního letectví před nezákonnými činy, o které bude pojednáno dále. 

ICAO se dále zaměřuje také na další okruhy, jako je např. sledování ekonomických 

problémů světové letecké dopravy, analýzy a publikace údajů o civilním letectví atd. Česká 

republika je jejím členem, a to v návaznosti na předchozí členství Československa, které 

dopomohlo k jejímu vzniku. [10] 

 

 

Obr. 3 Logo ICAO [1] 

 

Mezinárodní sdružení civilních letišť (zkratka ICAA z anglického názvu 

International Civil Aiports Association) - je organizace se sídlem v Paříži, která vede 

spolupráci mezinárodních letišť. Mezi její zásadní úlohy patří rozvíjení dobrých vztahů  

a spolupráce civilních letišť všech zemí, vypracovává obecná stanoviska členů této 

organizace k otázkám zájmů na mezinárodní úrovni a napomáhá rozvoji letišť v zájmu 

letecké dopravy ve spolupráci ať už s výrobci letadel a s leteckými společnostmi, tak  

i s jinými organizacemi  zainteresovanými  v  letecké  dopravě.  K  dosažení  těchto  cílů  

se ICAA snaží udržovat kontakty s mezi-správami civilních letišť, zabezpečovat aktuální 

informace a rozšiřovat dokumenty obsahující naplnění cílů mezi členy. [10] 
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Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (zkratka IATA z anglického názvu 

International   Air   Transport   Association), je  sdružení  dopravců,  které  je  pokládáno 

za nejdůležitější nevládní mezinárodní organizaci civilního letectví. Seskupuje společnosti, 

které uskutečňují pravidelnou komerční leteckou dopravu. Mezi její cíle patří napomáhání 

rozvoji letecké dopravy a samozřejmě podporování letecké komerční dopravy. Dále je to 

studování problémů, které jsou spojené s komerční leteckou dopravou, zabezpečování 

rozvoje a spolupráce mezi leteckými dopravními podniky. Také rozvíjet spolupráci s výše 

zmíněnou mezinárodní organizací pro civilní leteckou dopravu a jinými mezinárodními 

organizacemi. Tato mezinárodní organizace se také zabývá činností, kterou optimalizuje 

trasy, čímž se snaží také o zkrácení délky letů. Taktéž zdokonaluje systémy řízení letového 

provozu a zvyšuje bezpečnost letů. Široce využívá systém speciálních postupů  obsluhy  

jak cestujících, tak zavazedel a podobně. IATA má také program na pomoc leteckým 

dopravcům z rozvojových zemí, kde zajišťuje organizace kurzů a středisek přípravy 

leteckého personálu. [10] 

 

Evropská konference pro civilní letectví (zkratka ECAC z anglického European 

Civil Aviation Conference) a Eurocontrol patří do nadnárodních společností, které 

spravují civilní letectví na území Evropy. Základním cílem ECAC je posuzování a řešení 

problematiky, která je spojená jak s pravidelnou, tak i s nepravidelnou leteckou dopravou 

na Evropském území. ECAC také uskutečňuje systematické sjednocení obecných 

technických požadavků na letadla či jiná letecká zařízení a k tomu vypracovává  

i odpovídající doporučení. Eurocontrol se zaměřuje hlavně na bezpečnost aeronavigace, 

kontrolu a koordinaci letového provozu, a to nejen v oblasti civilního letectví, ale také 

vojenského. Česká republika je členem obou těchto společností. [10]  

 

2.2 Organizace v České republice 

Ministerstvo dopravy ČR – je ústředním orgánem státní správy, který se zabývá 

dopravou, a to silniční, drážní, vodní a samozřejmě leteckou. V  rámci  civilního  letectví 

se můžeme na ministerstvu setkat s odděleními Letecké dopravy, která sjednávají 

dvoustranné mezivládní dohody o letecké dopravě či službách, zajišťují kontroly plnění 

závazků a opatření, která z těchto dohod vyplívají. Také zajišťují dvoustranné letecké 

vztahy týkající se pravidelné a nepravidelné letecké dopravy a podobně. Mnohem 
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zajímavější pro účely této práce je Oddělení ochrany civilního letectví. Zmíněné oddělení, 

v angličtině nazývané Security, působí v oblasti ochrany před protiprávními činy. V této 

oblasti vydává, koordinuje a taktéž i kontroluje Národní bezpečností program, Národní 

bezpečnostní program výcviku a Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření 

k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy. Mezi další oddělení 

pak náleží Oddělení letišť a leteckých staveb a Oddělení leteckého provozu, techniky  

a rozvoje.[23] 

Podle zákona o civilním letectví Ministerstvo dopravy například zajišťuje 

provozování letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho 

provozování vlastními silami, nebo prostřednictvím jiného provozovatele. Vydává osobám 

provádějícím detekční kontrolu osvědčení odborné způsobilosti. Taktéž vydává povolení  

k výkonu kontroly, zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním 

programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, a pro poskytovatele jak letových 

provozních služeb, tak pro poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti. 

Schvaluje bezpečnostní program provozovatele letiště, případně leteckého dopravce, 

poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu 

na letišti, a jejich změny. Ministerstvo dopravy také vytváří systém ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy a zavádí, koordinuje a kontroluje bezpečnostní opatření 

k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Jmenuje zástupce  České  republiky 

do správní rady Evropské agentury pro bezpečnost letectví. [47] 

 

Úřad pro civilní letectví – tento úřad byl zřízen zákonem č. 49/1997 Sb.  

O civilním letectví v pozdějším znění. Byl vytvořen pro výkon státní správy ve věcech 

týkajících se civilního letectví. Úřad jako takový je podřízen Ministerstvu dopravy. V jeho 

čele stojí generální ředitel, jehož jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem. Úřad 

jako takový plní úkoly vnitrostátního dozorovaného orgánu. Čímž například rozhoduje  

o zápisu do leteckého rejstříku, o letové způsobilosti, o které vydává osvědčení, 

samozřejmě ověřuje letovou způsobilost. Rozhoduje o stanovení druhu letiště a o jeho 

změně, také o dočasném přerušení provozu letiště nebo jeho částí. Kontroluje také 

způsobilost letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení k jejich použití 

v civilním letectví. Vede evidenci leteckého personálu a vydává potřebná opatření i průkaz 

způsobilosti leteckého personálu, taktéž tento průkaz odnímá a nařizuje a provádí 

ověřování odborné způsobilosti člena leteckého personálu. Co se týče letišť, tak vydává 

povolení k jeho provozování, vede jejich evidenci. Dále také vydává opatření k regulaci 
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odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti.  Osvědčení technické způsobilosti 

technických prostředků a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole. 

Plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a přímo použitelnými předpisy 

Evropských společenství, atd. Jeho logo můžeme vidět na  Obr. 4. [47] 

 

 

            Obr. 4 Logo ÚCL [38] 

 

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod - ústav vznikl z popudu 

mezinárodních organizací, které směřují své úsilí ke zvýšení bezpečnosti civilního letectví. 

Vznik tohoto ústavu byl taktéž jednou z podmínek přijetí České republiky do Evropské 

unie.  Tento ústav zejména probírá závěry, které se týkají zjišťování letecké nehody nebo 

incidentu. Zabývá se nedostatky ohrožující provozní bezpečnost a bezpečnostních 

doporučení. Je to úřad pro oznamování leteckých nehod a vážných incidentů Mezinárodní 

organizaci pro civilní letectví. Dále plní úkoly, které vyplývají z rámce mezinárodní 

spolupráce z účasti České republiky v mezinárodních organizacích, pokud se týkají oblasti 

bezpečnosti letů. Členění ústavu je na oddělení letových inspektorů, oddělení technických 

inspektorů a oddělení technickoekonomického rozvoje. [32] 

 

2.3 Pojmy 

 Bezpečnost (Security) – ochrana před protiprávními činy.[14] 

 Bezpečností kontrola – soubor opatření včetně detekční a fyzické kontroly, jimiž 

lze předejít tomu, aby zbraně, výbušniny a jiné nebezpečné předměty a látky byly 

použity ke spáchání protiprávního činu.[39]  

 Bezpečnostní kontrola letadla – kontrola interiéru letadla, do kterého měli přístup 

cestující, a kontrola nákladního prostoru za účelem odhalení ponechaných 
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zakázaných, nebezpečných a podezřelých předmětů, jako  jsou  zbraně,  výbušniny 

a jiné zakázané předměty a látky.[14] 

 Bezpečnostní prohlídka letadla – důkladná kompletní prohlídka interiéru  

i  exteriéru   letadla   za   účelem    odhalení    v    něm    umístěných   zakázaných 

 a nebezpečných předmětů.[14] 

 Bezpečnostní průzkum – průzkum sloužící k vyhodnocení zranitelných míst, která 

by mohla být zneužita k provedení protiprávního činu, a stanovení bezpečnostních 

opatření nezbytných ke splnění povinností spojených s ochranou civilního letectví 

před protiprávními činy.[14] 

 Detekční kontrola – aplikace technických nebo jiných prostředků, jež mají za úkol 

odhalit zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení nebo látky, kterých je možno 

použít pro spáchání protiprávního činu.[14] 

 Doprovázené zapsané zavazadlo – zavazadlo přijaté k přepravě v nákladním 

prostoru letadla a patřící cestujícímu, který zavazadlo odbavil a který je 

v letadle.[39]  

 Fyzická kontrola – kontrola za pomocí ručních detektorů kovů, těsnými dotyky 

detektorem na oblečeném těle kontrolované osoby, hmatem ruky na oblečeném 

těle, na volných částech oděvů i odložených částech oděvů tak, aby taková kontrola 

vedla k odhalení ukrytých předmětů. [39] 

 Kabinové zavazadlo – zavazadlo určené k přepravě v kabině letadla.[39] 

 Letadlo – rozumí se jím zařízení schopné vyvozovat síly  nesoucí  jej  v  atmosféře 

z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.[47]  

 Letecké pozemní zařízení – rozumí se jím  technické  zařízení,  které  je  umístěné 

na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu.[47] 

 Letiště – je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně 

souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání 

letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím. [47] 

 Nedoprovázené zapsané zavazadlo – zavazadlo přijaté k přepravě v nákladním 

prostoru letadla a pařící cestujícímu, který zavazadlo odbavil a který není 

v letadle.[39] 

 Náklad – jakýkoliv majetek přepravovaný letadlem jiný než pošta, zásoby  

a doprovázená (zapsaná) nebo nesprávně zaslaná zavazadla.[14] 
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 Neidentifikované zavazadlo – zavazadlo na letišti s označením, nebo bez označení 

zavazadlovou visačkou, které není vyzvednuto nebo identifikováno cestujícím.[14] 

 Nepřizpůsobivý cestující – cestující, který nerespektuje pravidla chování na letišti 

nebo na palubě letadla nebo neplní pokyny zaměstnanců letiště nebo členů posádky 

a tím narušuje pořádek a dodržování platných předpisů na letišti nebo na palubě 

letadla.[14] 

 Neveřejný prostor – provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, sestávající 

z pohybové a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich částí, 

k nimž je přístup kontrolován. [39] 

 Osobní prohlídka – prohlídka, kterou provádí pouze příslušnici Policie České 

republiky nebo jí pověřené osoby v souladu se zvláštním zákonem, a která zahrnuje  

i prohlídku svlečených částí oděvu, obnažených částí  lidského  těla,  tělních  dutin 

a případně i kontrolu pomocí speciálních detekčních přístrojů.  [39] 

 Protiprávní čin – jednání, které může mít nepříznivé důsledky pro bezpečnost 

civilní letecké dopravy. [39] 

 Terminál – hlavní budova nebo skupina budov, kde probíhá odbavování cestujících. 

[39] 

 Veřejný prostor letiště – provozovatelem letiště určená veřejná část letiště, která 

není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny prostory letiště přístupné 

veřejnosti.[39]  

 Vyhrazený bezpečnostní prostor – provozovatelem určená část neveřejného 

prostoru letiště, do níž je kontrolován přístup pro zajištění ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy. Taková oblast za běžných podmínek zahrnuje, 

mimo jiné, všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem  detekční  kontroly 

a letadlem, rampu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady zboží, 

poštovní střediska, přípravny cateringu v neveřejném prostoru letiště a prostory pro 

úklidové služby zajišťující úklid letadel.[14] 

 Vzdušný prostor České republiky – prostor nad územím České republiky do výšky, 

kterou lze využít pro letecký provoz.[47] 

 Zapsané zavazadlo – zavazadlo určené k přepravě v nákladovém prostoru letadla. 

[39] 
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3. Nezákonné činy v civilním letectví 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá protiprávními  činy  v  civilním  letectví, 

je nezbytné, aby čtenář věděl, co si pod tímto pojmoslovím představuje její autor, případně 

jak jej definují právní předpisy. Charakterizujme si tedy protiprávní činy ve zkoumané 

oblasti, aby byla posléze vypracována daná statistika a predikce. V této kapitole si tedy 

nejprve protiprávní čin definujeme a posléze se podíváme na zákony a normy platné nejen 

v České republice, ale také ve světě, neboť letecká doprava se týká celé planety.  

 

3.1 Charakteristika protiprávních činů  

V České republice je třeba si pod protiprávním činem v obecném hledisku 

představit takový čin, který vykazuje znaky, jež  jsou  uvedené  v  trestním  zákoníku.  

Toto nám říká i dvanáctý paragraf zmíněného zákona. V podstatě se tedy jedná o trestný 

čin. Tento paragraf dále určuje, že pro spáchání takového činu je třeba úmyslu, pokud sám 

trestní zákon nestanovuje, že bude stačit i zavinění z nedbalosti. Pokud se bude aplikovat 

znění tohoto paragrafu na protiprávní činy v letecké civilní dopravě, budeme muset 

v trestním zákoníku hledat takové trestné činy, které mohou být spáchány v oblasti 

spadající právě do civilního letectví.  [46] 

Pomineme-li takové trestné činy, které se dají spojovat v podstatě s jakoukoli 

oblastí, jako jsou např. trestné činy proti životu, zdraví apod., tak český trestní zákoník 

pamatuje na civilní letectví v paragrafech 290–292. Zde se můžeme dočíst, že trestný čin 

spáchá ten, kdo: 

 Na palubě vzdušného prostředku užije proti jinému násilí nebo pohrůžky, 

bezprostředního násilí. 

 Vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví, nebo způsobením škody 

velkého rozsahu. 

 Zneužije bezbrannosti jiného. 

 Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo provoz 

vzdušného dopravního prostředku za letu. 

 Kdo zavleče vzdušný dopravní prostředek do ciziny. [46] 
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V České republice se však nelze jen omezovat na trestní zákoník, protože je naše 

země vázána různými mezinárodními smlouvami a normami, jako je například ANNEX 

17, o kterém je pojednáno v pozdější kapitole a to v kapitole 3.2.8. Ten nám charakterizuje 

protiprávní čin těmito body:  

 protiprávní zmocnění se letadla, 

  zničení letadla v provozu, 

  držení rukojmích na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení, 

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

  držení zbraně, nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho 

nezákonného použití na palubě letadla, nebo na letišti, 

  použití letadla v provozu za účelem způsobení smrti, vážného tělesného zranění 

nebo vážného poškození majetku nebo životního prostředí, 

  takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za letu 

nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké veřejnosti na 

letišti nebo v prostoru leteckých zařízení.[14] 

 

Letecká   doprava   je  hojně  využívána  taktéž   ve  sféře   mezinárodní.   Proto 

 se charakter protiprávních činů mění s hranicemi různých státních útvarů. Vodítko 

k definování protiprávních činů v mezinárodní civilní letecké dopravě nám mohou dát 

mezinárodní úmluvy. V civilním letectví je to především tzv. Tokijská a Montrealská 

úmluva.  

V Tokijské úmluvě, jejíž znění najdeme ve vyhlášce 102/1984, o Úmluvě  

o trestných a některých jiných činech spáchaných  na  palubě  letadla,  která  se  vztahuje 

na činy, jež jsou trestné podle trestního zákona a hlavně také na činy, které nejsou 

v trestním právu zaneseny, ale mohou  ohrozit  či  ohrožují  bezpečnost  letadla nebo osob 

a majetku v letadle, stejně jako pořádek a kázeň na palubě letadla. O těchto činech 

pojednává hlavně její jedenáctý článek, v němž se pojednává o užití protiprávního násilí 

nebo hrozby za účelem zasáhnutí do provozu letadla, jeho zmocnění nebo jiného výkonu, 

který je protiprávní a zasahuje do kontroly nad letem. [40] 

V Montrealské úmluvě, jejíž znění najdeme ve vyhlášce 16/1974 o Úmluvě  

o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, se těchto činů 

dopustí osoba, která nezákonně a úmyslně: 
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 Spáchá násilný čin proti osobě na palubě letadla za letu, jestliže tento čin může 

ohrozit bezpečnost daného letadla. 

 Zničí letadlo v provozu. 

 Způsobí škodu, která učiní letadlo neschopné  letu,  či  může  ohrozit  bezpečnost 

za letu. 

 Umístí nebo dá umístit zařízení nebo předmět, kterým může letadlo zničit, nebo 

která způsobí jeho neschopnost letět, či ohrozí jeho bezpečnost za letu.  

 Sdělí informaci, o které ví, že není pravdivá, čímž ohrozí bezpečnost letadla za letu. 

 Zničí nebo jinak poškodí zařízení sloužící řízení leteckého provozu, čímž ohrozí 

bezpečnost letadel za letu.  

 Užije jakéhokoli prostředku, látky nebo zbraně nezákonně a úmyslně, čímž spáchá 

násilný čin proti osobě nacházející se na letišti sloužícím mezinárodnímu civilnímu 

letectví, zničí nebo vážně poškodí zařízení a budovy letiště sloužící mezinárodnímu 

civilnímu letectví, nebo letadla mimo provoz nacházející se na něm, nebo jinak 

naruší provoz takového letiště.  

 Spáchá ho též osoba, která je spolčena s osobou, která spáchá nebo se pokusí 

spáchat některý takový trestný čin. [41] 

 

Z výše uvedeného tedy lze charakterizovat protiprávní čin v civilní letecké 

dopravě jako úmyslné jednání, které je označeno za trestné a které ohrožuje civilní 

leteckou dopravu a vše co s ní souvisí. Tedy ať už se jedná o letadla, terminály, posádky 

letadel, pozemní personál nebo budovy potřebné k leteckému provozu.  

 

3.2 Právo v letecké dopravě 

Co se týče právních předpisů v letecké dopravě, je zde snaha o to, aby byla 

mezinárodně unifikovaná, a to protože civilní letecká doprava je využívána převážně jako 

doprava mezinárodní. Avšak nejdůležitějším principem, jímž se řídí mezinárodní letecké 

právo, je princip suverenity státu nad svým vzdušným prostorem. Tato suverenita 

v podstatě určuje meze mezinárodní právní úpravy v civilní letecké dopravě. Tato úprava 

se tak nemůže týkat vnitrostátního využití vzdušného prostoru. Úprava těchto vztahů tak 

spadá plně pod kompetence daného státu. [10]  
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3.2.1 Ústava a listina základních práv a svobod 

V České republice se právo v letecké dopravě tedy musí řídit v prvé řadě jejími 

základními zákony, mezi něž patří především Ústava České republiky a Listina základních 

práv a svobod. Ústava především charakterizuje náš stát. V kontextu s právem v letecké 

dopravě je důležitý její třetí článek, který se právě vztahuje k Základní listině práv  

a svobod. V něm se  píše,  že  tato  listina  je  součástí  ústavního  pořádku  ČR.  Důležitý 

je z našeho hlediska také desátý článek Ústavy, který stanovuje platnost mezinárodní 

smlouvy na našem území, o nichž bude pojednáno dále v textu.  

Listina základních práv a svobod v kontextu s právem  v  civilní letecké dopravě 

je důležitá samozřejmě celá. Ovšem ta nejdůležitější práva, která stanovuje v dané 

souvislosti, jsou: Lidé jsou svobodní a rovní v  důstojnosti  i  v  právech. Základní  práva 

se zaručují všem bez rozdílů pohlaví, barvy  pleti, jazyka,  víry  a náboženství, politického 

či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení. Osobní svoboda je zaručena. Nikdo nesmí 

být stíhán nebo zbaven svobody jinak než ze zákonných důvodů.  Každý má právo na to, 

aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho 

jméno. Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. [44] 

 

3.2.2 Trestní zákoník a zákon o Polici České republiky  

O Trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů) v návaznosti na civilní letectví už bylo pojednáno,  ovšem  je  nutné  zdůraznit, 

že tento také zahrnuje paragrafy, které vyjadřují i kdy chování protiprávní není. Hovoříme 

zejména o § 28 – Krajní nouze a § 29 – Nutná obrana. Toto zdůraznění je důležité, neboť 

případného pachatele je nutné zneškodnit a  může  ho  zneškodnit  nejen policista, ale také 

i případný přihlížející nebo posádka letadla. Je tedy nutno mít na paměti, že po daném 

zákroku nebudou tito trestně postižitelní. Stejně tak tomu bude, pokud zadrží osobu 

podezřelou, a to podle § 76 Trestního řádu. [46] 

Důležitým orgánem v potírání protiprávních činů je Policie České republiky, která 

se řídí zákonem 273/2008 Sb., o Policii České republiky v pozdějším znění. Neboť jak 

první paragraf tohoto zákona stanovuje, policie slouží veřejnosti. Mezi její úkoly patří 

chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti atd. 

Dalším neméně zajímavým paragrafem je § 48, kde se můžeme dočíst, že policie zajišťuje 

bezpečnost chráněných objektů a prostorů, čímž se rozumí takové objekty a prostory 

zvláštního významu pro vnitřní pořádek  a  bezpečnost,  o  nichž tak  rozhodne  vláda, 
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 nebo pro které tak stanovuje mezinárodní smlouva.  Takovými objekty bezpochyby letiště, 

obzvláště ta mezinárodní, jsou. Dále tento paragraf vypovídá o tom, co je policista 

oprávněn. Takže je např. oprávněn zjišťovat důvod vstupu osoby do objektu, nebo 

prostrou, či provést prohlídku vnášené nebo vynášené věci.  [45] 

 

3.2.3 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon týkající se civilního letectví byl vydán za účelem zpracování 

předpisů Evropské unie, na které samozřejmě i navazuje. Také se týká věcí, které jsou 

nezbytné pro fungování civilního letectví v podmínkách České republiky. Upravuje 

například podmínky stavu a provozování letadla nebo podmínky pro zřizování, 

provozování a osvědčování způsobilosti letišť, dále podmínky pro činnosti leteckého 

personálu. Taktéž stanovuje rozsah a podmínky ochrany letectví. V paragrafech se tak 

můžeme dočíst, že mezi povinnosti provozovatele letiště patří přijímaní opatření 

k zabránění vstupu nepovolaných osob do určených prostor letiště. Musí vytvořit na letišti 

podmínky k provádění bezpečnostních kontrol a zajistit, aby danou kontrolou prošly 

osoby, které vstupují do prostor letiště, a osoby, které  kontrolou  neprojdou  vykázat,  

nebo jim zamezit do těchto prostor vstup. Stejně se musí zachovat, byl-li u nich nalezen 

zakázaný předmět, pokud tyto osoby jsou pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. 

Letecký dopravce má povinnosti takové, že musí: přijímat opatření k zabránění vstupu 

nepovolaných osob do letadla, které provozuje; odepřít vstup do letadla osobám,  

u nichž nebyla provedena bezpečnostní kontrola; zajistit, aby věci nakládané do letadla 

byly podrobeny bezpečnostní kontrolou. Před uvedením do provozu jím musí být letadlo 

zkontrolováno, zdali se v něm nenacházejí zakázané předměty. Tento zákon také ukládá 

povinnosti cestujícím. Ty jsou dle  něj  povinni  chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost 

na letišti. Musí se podrobit bezpečnostní kontrole a řídit se pokyny a příkazy provozovatele 

letiště,  leteckého  dopravce,  nebo   jimi   pověřených   osob.  Tento  zákon  také  uvádí, 

 že Ministerstvo dopravy vytváří systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

a zavádí, koordinuje a kontroluje bezpečnostní opatření k jeho ochraně před takovýmito 

činy.  [47] 
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3.2.4 Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu ve znění 

pozdějších předpisů 

Tento právní předpis rozšiřuje práva, povinnosti a odpovědnost jak provozovatelů 

letišť, tak  přepravců  a  cestujících.  Přepravní  řád  se   vztahuje  jak   na   vnitrostátní, 

 tak i mezinárodní přepravu cestujících, zavazadel a zboží, provozovanou dopravcem. 

 Mezi povinnosti, které tato vyhláška ukládá cestujícím, patří zejména to, že musí 

uposlechnout pokynů, které jim jsou dávány oprávněními pracovníky, rozhlasem nebo 

jiným způsobem. Nesmí vykonávat nic, co by nějakým způsobem mohlo ohrozit 

bezpečnost a plynulost dopravy a pořádek v letadle. Jsou povinni při nákupu letenky a před 

nástupem do letadla na vyzvání prokázat svoji totožnost. Pokud mají předmět, který může 

ohrozit bezpečnost leteckého   provozu,   zejména  zbraně,   výbušniny,  střelivo,  žíraviny 

 a  podobně,  musí je odevzdat do  úschovy  dopravci.  Vyhláška  se  také  vyjadřuje 

 k  obsahu  zavazadel, kde stanovuje, že předměty, které by svými vlastnostmi nebo 

použitím mohly způsobit škodu, ohrozit  bezpečnost  přepravy,  nebo  být  na  obtíž 

 cestujícím,  lze  přepravovat  jen s předchozím souhlasem dopravce a za jím stanovených 

podmínek. Taktéž zavazadlo dle vyhlášky musí být přezkoumáno a cestující je  povinen  

na požádání uvést obsah zavazadla. Obsah zavazadla dopravce také může přezkoumat sám, 

a to za přítomnosti cestujícího,   případně    jiné   třetí  osoby,   která   není   pracovníkem 

  dopravce.  Pokud se přezkoumáním zjistí, že zavazadlo obsahuje předmět, který není 

dovoleno v něm přepravovat, může být  takovéto  zavazadlo  před  letem   nebo   během 

  cesty  vyloučeno z přepravy. [42] 

 

3.2.5 Vyhláška MD č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy ve znění pozdějších předpisů  

Rozpracovává   paragrafy   zákona   o    civilní    letecké    dopravě    vztahující 

  se k bezpečnosti. Důležitou funkci této vyhlášky plní hlavně její přílohy, které vymezují 

obsah a strukturu bezpečnostního programu, který musí vypracovat podle §85a jak 

provozovatel letiště, tak letecký dopravce, poskytovatel letových provozních služeb  

a poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na letišti. Tato vyhláška také stanovuje 

způsob bezpečnostní kontroly, jejíž povinnost provádět je také zakotvena v zákonu  

o civilním letectví, a to v jeho §85c. Ve vyhlášce se tak můžeme dočíst, že bezpečnostní 

kontrola se provádí jako fyzická kontrola osob a věcí. Je zde vymezeno, že fyzickou 

kontrolu   osoby   provádí   osoba   stejného  pohlaví  vizuální prohlídkou a hmatem ruky 

na oblečeném těle kontrolované osoby, přičemž u této prohlídky lze využít ručního 
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detektoru kovů. Vyhláška se dále zmiňuje i o bezpečnostní kontrole vozidel, které musí být 

podrobena ta vozidla, jež vjíždí do prostoru letiště. Ta by měla být podrobena bezpečnostní 

kontrole alespoň ze dvou částí, které budou zahrnovat kontrolu kapes na předních dveřích, 

slunečních clon a přihrádky, zadní strany sedadel, prostoru pod sedadly a prostoru pro 

nohy. Kontroluje se dále zavazadlový prostor a nákladový prostor, prostor pro náhradní 

pneumatiku, spodní část vozidla a motorový prostor. [43] 

 

3.2.6 Tokijská úmluva 

Čtrnáctého září roku 1963 byla v Tokiu sjednána úmluva o trestných a některých 

jiných činech spáchaných na palubě letadla, která vstoupila v platnost až čtvrtého prosince 

roku 1969.  Tehdy  se  Československá  socialistická  republika  k  dané   úmluvě  přidala 

až dvacátého třetího února roku 1984. V platnost pak samotná úmluva na našem území 

vstoupila o čtyři měsíce později, a to dvacátého třetího května, jako vyhláška O úmluvě 

trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla. Tato úmluva, jak uvádí 

její první článek, se vztahuje na činy trestné podle trestního zákona, činy, které bez ohledu 

na to zda jsou trestnými činy či nikoli mohou ohrozit či jinak ohrožují bezpečnost letadla 

nebo osob či majetku v letadle, nebo které ohrožují pořádek a kázeň na palubě letadla. Tato 

úmluva se však nevztahuje na letadla používaná pro účely vojenské, celní nebo policejní. 

Tato úmluva dále řeší, kdo bude vykonávat soudní pravomoc ve věci trestných činů, které 

budou spáchány na palubě letadla, taktéž propůjčuje určité pravomoci veliteli letadla 

k tomu, aby zakročil proti možnému pachateli. [40] 

 

3.2.7 Montrealská úmluva 

Tato úmluva byla sjednána  dvacátého  třetího  září  1971  v  Montrealu. Jednalo 

se o úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví. 

Stejného dne byla tato úmluva ratifikována Československou socialistickou republikou. 

V platnost vstoupila úmluva dvacátého šestého ledna 1973 a v Československé 

socialistické republice vstoupila v platnost devátého září téhož roku. Její znění nalezneme 

ve vyhlášce č. 16/1974 Sb., o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících 

bezpečnost civilního letectví. Tato úmluva stanovuje, kdo se dopustí protiprávního činu  

a taktéž to, že každý smluvní stát se zavazuje, že pro tyto  činy  stanoví  přísné  tresty. 

 Dále ukládá smluvním státům povinnost učinit nezbytná opatření k uplatnění své 

pravomoci nad trestnými činy v případech, kdy byl trestný čin spáchán na území 

smluvního státu proti letadlu (nebo na palubě letadla), jež je registrováno  v  tomto  státu,  
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a pokud letadlo, na jehož palubě  byl  spáchán trestný čin, přistane na území smluvního 

státu. Dále je smluvní stát, na jehož území je zajištěn údajný pachatel, povinen, pokud 

pachatele nevydá, bez jakékoli výjimky předložit případ příslušným orgánům za účelem 

trestního stíhání. Tyto orgány pak rozhodují stejným způsobem jako v případě kteréhokoliv 

jiného závažného trestného činu podle práva daného státu.  [41] 

 

3.2.8 Annex 17 – Bezpečnost 

Tento předpis  se  skládá  z  pěti  hlav. V první hlavě se dočteme definici pojmů, 

se kterými se v tomto Annexu setkáme. Jeden z nejdůležitějších pojmů je pojem Security 

(česky „bezpečnost“), jenž je definován v rámci této práce v kapitole Pojmy. Mezi další 

významné definice této hlavy patří vymezení protiprávního činu, v Annexu uváděném jako 

Acts of unlawful interference. Předpis tyto činy tak definuje jako činy nebo pokusy o činy 

ohrožující bezpečnost civilního letectví, které zahrnují, ale neomezují se jen na protiprávní 

zmocnění se letadla, zničení letadla v provozu, držení rukojmích, násilné vniknutí, a to vše 

na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení. Zabývají se také otázkou 

držení zbraně nebo nebezpečného zařízení či materiálu s úmyslem jeho nezákonného 

použití na palubě letadla, nebo na letišti; použití letadla v provozu za účelem způsobení 

smrti, vážného tělesného zranění nebo vážného poškození majetku nebo životního 

prostředí; takovým sdělením nebo klamnou informací, které ohrožují bezpečnost  letadla 

 za letu nebo na zemi, cestujících, posádky,  pozemního  personálu,  nebo  široké 

 veřejnosti  na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení. V hlavě druhé, kde se nalézají 

obecná ustanovení, si pak Annex klade za základní cíl bezpečnost cestujících, posádky, 

letadel, pozemního  leteckého  personálu  a  ostatní  veřejnosti.  Dále  se  v  této  hlavě 

 dočteme, že v mezinárodní spolupráci  musí  být  respektovány  požadavky  jiných  států, 

 týkající  se dodatečných bezpečnostních opatření a žádající stát musí uznat alternativní 

opatření těchto států, jestliže jsou shodná s těmi opatřeními, která byla vyžadována. Hlava 

třetí pojednává o prováděcích ustanoveních k odpovědným orgánům a jejich organizačním 

složkám, k provozu letišť, leteckým dopravcům, k řízení kvality bezpečnostních opatření  

a k poskytovatelům letových provozních služeb. Hlava čtvrtá se vztahuje k preventivním 

bezpečnostním opatřením. Cílem těchto opatření je předejít jakýmkoli zákonným 

prostředkem k vnesení zbraní, výbušnin a dalších nebezpečných zařízení či předmětů, 

 nebo látek a samozřejmě předejít i jejich použití. Hlava poslední, tedy pátá, se věnuje 

činnostem při protiprávních činech. Věnuje se tak prevenci, reakci na protiprávní čin, 

výměně informací a hlášením. [14] 
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3.2.9 Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví  

Jedná se o základní dokument, který stanovuje bezpečnostní politiku v civilním 

letectví České republiky. Cílem programu je zabránit takovému jednání, které by mělo 

nepříznivé   důsledky   pro   bezpečnost   civilní   letecké   dopravy.  Především  se  jedná 

 o bezpečnost cestujících a personálu. Stanovuje nezbytná bezpečnostní opatření, určuje 

odpovědnost za zajišťování těchto opatření a stanovuje postupy pro jejich provádění. 

Zabývá se takovými věcmi,  jakými  jsou  např.  zařízení  vyhrazených  prostor  na  letišti 

 a podmínkami jejich ochrany. Požadavky na kontrolu vstupu do vyhrazených prostor. 

Podmínkami výjezdu a vjezdu do vyhrazených prostor. Postupy a podmínkami 

bezpečnostních kontrol a prohlídek jak osob, tak i zavazedel, nákladu a pošty a podobně. 

[21]  

 

3.3 Zadržení pachatele a jeho potrestání  

K tomu, aby byl spáchán protiprávní čin v civilní letecké dopravě, je zapotřebí 

samozřejmě někoho, kdo tento čin spáchá, tedy pachatele. A jelikož je civilní letecká 

doprava využívána v mezinárodní sféře, mohl by vzniknout  problém  v  tom,  který stát 

má právo daného pachatele potrestat, neboli čí jurisdikce se bude na pachatele vztahovat. 

Pokud pachatel tento svůj protiprávní čin spáchá ještě mimo letadlo, nebo ve stojícím 

letadle, je samozřejmé, že se na něj budou vztahovat tresty spojené s právním řádem 

daného státu. Stejně je tomu tak, když se  letadlo  nachází  ve  vzdušném  prostoru  státu, 

ve kterém je zároveň i zaregistrováno. Ale co když pachatel přecestuje do jiného státu? 

Případně spáchá-li takový čin již za letu nebo ve vzdušném prostoru státu, jenž není státem 

registrace letadla? 

V takových případech se musí vycházet z mezinárodních smluv a závazků. 

V letecké dopravě toto téma částečně řeší Tokijská, Haagská a Montrealská úmluva. 

Tokijská úmluva pro účely potrestání pachatele vymezuje pojem – letadlo za letu, což je 

doba, kdy je použito  síly motoru  za  účelem  vzletu,  do  okamžiku,  kdy  končí  doběh 

 při přistání. U Haagské a montrealské úmluvy je tento pojem znám  také,  ale  vymezují  

ho jako časový úsek od okamžiku,  kdy  všechny  vnější  dveře  letadla  jsou  po 

 naložení  a nastoupení cestujících uzavřeny a platí do okamžiku, kdy kterékoliv z těchto 

dveří jsou otevřeny za účelem vyložení a vystoupení. Tyto časové okamžiky jsou 

definovány hlavně kvůli veliteli letadla, jenž má po danou dobu některé významné 
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pravomoci. Velitel tak může proti  osobě,  vůči  níž  má  závažné  důvody  se  domnívat, 

 že spáchala nebo se chystá spáchat protiprávní čin, učinit přiměřená opatření včetně 

omezení, která jsou nezbytná např. k ochraně bezpečnosti letadla, k zachování kázně atd. 

Velitel dále může takovou osobu  předat  příslušným  orgánům  státu,  na  jehož  území 

 letadlo  přistálo  a  tento stát je smluvní stranou Tokijské úmluvy. [10] 

Co se týče uplatňování trestní pravomoci, tak podle Haagské a Montrealské 

úmluvy může tuto pravomoc uplatnit stát, na jehož území byl trestný čin spáchán, nebo je 

v něm registrováno letadlo, na jehož palubě nebo proti němuž byl trestný čin spáchán. 

Taktéž stát, ve kterém přistane letadlo, v němž byl protiprávní čin spáchán a samozřejmě 

také kterýkoli stát, na jehož území se pachatel nachází. Důležitou otázkou v tomto 

kontextu je pak vydání pachatele neboli extradice. Tím  se  rozumí  právní  akt  založený 

na  mezinárodních  smlouvách  a  principech  mezinárodního  práva.  Vydání  se  provádí 

za  účelem   trestního   řízení    nebo    potrestání   ve   státě,    jenž  vydání   požaduje. 

 Jeho  účelem  je zabránit,  aby  pachatel  protiprávního  činu  unikl  před  trestním 

 stíháním   do  ciziny.  Mezi obecné zásady vydání pak patří např., že: čin musí být  trestný 

 v  obou  státech,  tedy ve státě dožadujícího se vydání a státě, který může pachatele vydat; 

trestný čin nesmí být promlčen; byla podána žádost. Nevydává se pachatel trestného činu, 

pokud již byl v daném státě za tento čin potrestán.[10]   

  

3.4  Prostředky pro prevenci před protiprávními činy  

Nedílnou součástí civilního letectví je také potírání protiprávních činů, které může 

zabránit nejen škodám na majetku, ale především chrání a zabraňuje újmě na zdraví  

a životech cestujících nebo zaměstnanců pracujících v civilním letectví. Je tak vhodné 

v rámci této práce zařadit zde i kapitolu, která zmíní alespoň základy toho, jak se těmto 

činům civilní letectví snaží předcházet.   

 

3.4.1 Kontrola cestujících  

Účelem této kontroly je odhalení veškerých nebezpečných předmětů, které by 

mohly být zneužity ke spáchání protiprávního činu, anebo aby byly vyloučeny předměty, 

jež jsou vyloučeny z letecké přepravy všeobecně. Pokud je zjištěn takový předmět, je buď 

po dohodě s dopravcem přepravován jako zapsané zavazadlo, nebo je bez náhrady 

ponecháno na letišti a posléze zničeno. Například cestující nesmí v příručním zavazadle 

nebo na svém těle přenášet střelné zbraně a podobné předměty, jakož i jejich repliky nebo 
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hračky téhož tvaru. Stejný zákaz postihuje i různé nože a jiné špičaté předměty, obušky  

a další podobné úderné předměty, jako třeba baseballové pálky či golfové hole. V žádném 

případě nesmí být v tomto zavazadle výbušniny, dále hořlavé látky, mezi něž se počítají  

i alkoholické nápoje s obsahem nad 70%, chemické či toxické látky. Proti tomuto druhu 

vnášení zakázaných předmětů spočívá ochranná činnost především ve fyzické kontrole 

provedené hmatem ruky po oblečeném těle a po volných a odložených částech oděvu 

společně s vizuální prohlídkou, jakož i kontrola rámovým detektorem kovů. Příruční 

zavazadlo musí být zkontrolováno rentgenem, případně taktéž fyzicky. V zapsaných 

zavazadlech pak nesmí cestující převážet například jakékoli plyny, samozřejmě výbušniny, 

trhaviny, veškeré hořlavé tekutiny a pevné látky, dále různé infekční, toxické látky  

a podobně. Při jejich kontrole se taktéž využívá rentgenů, může se ovšem využít  

i detektorů výbušnin nebo i fyzické kontroly. [39] 

 

3.4.2 Předměty, látky a jejich detekce  

Jedním ze základních způsobů odhalovaní předmětů a látek použitelných 

k protiprávním činům je rentgenování předmětu a zjištění tak jeho obsahu. Za tímto účelem 

se používají rentgeny, které mohou mít formu malých komorových rentgenů užívaných 

hlavně ke kontrole příručních zavazadel, přenosných rentgenů nebo velkých pásových 

rentgenů. Další neodmyslitelnou součástí jsou detekční rámy, které především detekují 

kovové věci, stejně jako příruční detektor kovů. Využívají se především pro detekci 

střelných zbraní a větších zbraní chladných. Mezi detektory po nebezpečných látkách, 

které tvoří výbušniny, patří takové přístroje, které jsou uzpůsobeny k nasátí okolních par 

z těsné blízkosti kontrolovaného objektu. Pro detekci radioaktivního záření se používají 

nejrůznější   ionizační   komory   či   Geiger-Müllerův   počítač.   Zde   se  počítá  s   tím, 

že radioaktivní předmět nebo látka vyzařuje charakteristické záření, které můžeme zachytit 

zmíněnými  komorami  či  počítačem.  Případně  se  mohou   použít   detektory  pracující 

na principu  termoluminiscence.  Co  se  detekce toxických  a   chemických   látek  týče, 

tak  v  současné  době  se  využívají  převážně  pro  detekci  bojových  látek  chemické 

 průkazníky  nebo detektory na principu IMS technologie. [36] 

Nedílnou součástí, a také zároveň jedním z nejúčinnějších prvků opatření, jsou 

speciálně vycvičení psovodi se psy. Pes pomáhá hlavně při vyhledávání výbušnin a 

omamných látek. Jejich úkolem je především provádění vyhledávání nástražných 

výbušných systémů a kontrola dopravních prostředků s cílem zjistit nedovolenou přepravu 

nedovolených látek. Pomocí útočných psů se dá také likvidovat pachatel a podobně. [36] 
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4. Protiprávní činy a jejich statistika  

Statistika  jako   taková   je   věda  a  postup  zabývající  se  rozvíjením  znalosti 

za pomocí empirických dat. Je vědním oborem, který se zabývá zkoumáním jevů, jež mají 

hromadný charakter. Zkoumanému jevu tedy přísluší určité části množství prvků.  

Statistika se dále zabývá zjišťováním, rozborem, hodnocením, zpracováním a samozřejmě 

i výkladem získaných údajů o daném jevu. Mezi její hlavní znaky patří: 

Medián -   , je hodnota řady, která  je  uspořádána  podle  velkosti,  nacházející 

 se uprostřed. Prakticky rozděluje řadu na dvě stejně velké části  co  do  počtu  hodnot. 

Tyto hodnoty jsou v jedné části menší než medián, případně tedy rovny,  nebo  naopak  

větší. Pro řadu s lichým počtem hodnot se medián rovná celému číslu, v  případě  sudého 

počtu se jedná o aritmetický průměr dvou prostředních hodnot. Vypočítá se dle vzorce č. 1. 

Tato charakteristika není přímo ovlivněná velikostí hodnot, a tak  poskytuje  dobrou 

 představu o objektivní poloze  prostřední  hodnoty.  Lze  ho  užít  pro  charakteristiku 

středu souboru i v případě neznámého rozdělení. [26][33] 

                á    
   

 
     (1) 

Modus -   , je definován jako nejčastěji se vyskytující hodnota v daném souboru, 

je to tedy hodnota s největší četností. Odpovídá vrcholu křivky v grafu rozdělení četností. 

Modus se tak jednoduše určí z hodnoty znaku, která má největší četnost.  Modus, obdobně 

jako medián, není zkreslen krajními hodnotami pozorovaného souboru. Modus je konkrétní 

hodnota, jež není přímo ovlivněna ostatními hodnotami v souboru. Dá se využít jako 

vhodná charakteristika středu souboru v případě veličin s neznámým rozdělením. [26] [33] 

Mezi další zkoumané hodnoty patří: 

- Aritmetický průměr, který se vypočítá dle vzorce č. 2.[31] 

  
   

 
   

 
       (2) 

- Rozptyl – vypovídá o rozmístění sledovaných hodnot v souboru znaků kolem 

průměru, vypočítává se dle vzorce č. 3.[33] 

   
         

   

 
      (3)  

- Směrodatná  odchylka,  která  je  druhou  odmocninou rozptylu a vypočítává 

se dle vzorce č. 4.[33] 

            (4) 

- Centrální moment, vypočítaný dle vzorce č. 5.[34] 
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      (5) 

- Šikmost – tento koeficient poukazuje na nesouměrnost rozdělení četností. 

Umožňuje  představu  o  tvaru  rozdělení,   co   se   zešikmení   týče.  Pokud 

 je rozptýlení u menších znaků malé, nabude tato hodnota kladného čísla, 

pokud  je  tomu  naopak,  hodnota  bude  záporná.  U symetrického rozdělení 

je nulová a vypočítává se ze vzorce č. 6.[8][34] 

   
  

         (6) 

- Špičatost – její hodnota dopomáhá utvářet představu o špičatosti či plochosti 

tvaru rozdělení. Charakterizuje koncentraci prků souboru kolem určité 

hodnoty  znaku.   Pokud  bude   špičatost   nabývat  kladných hodnot, svědčí 

to o náhodném rozložení hodnot veličiny blízko její střední hodnoty. Díky 

tomu mají hlavní vliv na rozptyl málo pravděpodobné odlehlé hodnoty. 

Záporná hodnota pak poukazuje na  rovnoměrnější  rozložení.  Pro  výpočet 

 se užije vzorec č.  7. [8][34] 

      
  

            (7) 

 

4.1  Zpracovaná světová statistická data  

Zdrojem dat  pro  zpracování  je  výroční  zpráva mezinárodní organizace ICAO, 

o   které  bylo   pojednáno   v   kapitole  2.1   o   mezinárodních   organizacích.   Důvod 

 pro  zpracování  těchto dat je především jejich transparentnost. Tato data jsou získávána 

od smluvních  států,  kterých  je  k  roku  2011  sto  devadesát jedna. Celkový počet států 

na světě se odvíjí dle zvolených kritérií, ale jejich počet se pohybuje okolo dvou stovek, 

což znamená, že data jsou proto vhodná pro předpověď protiprávních činů v civilním 

letectví. Protiprávní činy jsou zde rozděleny do skupin neoprávněného zadržování a útoků 

na zařízení, které jsou dále děleny na podařené a nepodařené pokusy. Další skupina nese 

název sabotáže, po níž následuje skupina věnovaná ostatním protiprávním činům, kde 

kupříkladu spadají i útoky provedené za letu. Sledovat  se  budou  hodnoty od roku 1987 

do roku 2011.  Na grafu č. 1, pak můžeme sledovat procentní zastoupení z celého 

měřeného období  jednotlivých  protiprávních  činů,   uváděných   v   těchto  výročních 

 zprávách.  Jak můžeme vidět, nejvíce bylo v tomto období protiprávních činů podařeného 

zadržování, naopak nejméně bylo nepodařených útoků na zařízení. Těchto útoků se za dané 

období odehrálo pouhých 11, a proto postrádá smysl se jimi dále v práci zabývat a snažit se 
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je předpovídat – budou tedy vynechány. V dané zprávě poté najdeme číselné vyjádření 

zraněných a zabitých osob při protiprávních činech v civilním letectví. Na základě jejich 

hodnot můžeme predikovat, zdali v civilním letectví při těchto protiprávních činech hrozí 

nárůst zraněných a mrtvých, či nikoli. Sledované hodnoty jsou seřazeny v tabulce, která je 

součástí přílohy 1. [15] 

 

 

Graf č. 1 Procentní zastoupení protiprávních činů sledovaných v ICAO 

 

 U těchto dat se kromě výše zmíněných znaků bude dále vypracovávat i: 

Histogram – je grafickou metodou, která popisuje rozdělení naměřených hodnot 

sledovaného znaku. Bývá často prvním nástrojem, který je použit při  analýze  hodnot. 

Tato metoda  spočívá  v  rozdělení  hodnot  do  tříd intervalů. Jedná se o sloupcový 

diagram, kde jednotlivý sloupec reprezentuje třídu a jeho velikost záleží na počtu četností 

daného znaku  zařazeného  v  daném  intervalu  neboli  v  dané  třídě.  Při  jeho  sestavení 

se postupuje tak, že nejdříve určíme šíři intervalů, která vychází z požadovaného počtu 

intervalů, tedy z počtu sloupců. Při určování počtu sloupců se řídíme počtem naměřených 

hodnot.  Při  naměřených  hodnotách menších než padesát, se volí počet sloupců mezi pěti 

a sedmi. Při naměřených hodnotách mezi padesáti až stem volíme počet sloupců od šesti 

do deseti. Při stu a sto padesáti naměřenými hodnotami se zvolí počet sloupců mezi sedmi 

a dvanácti a při více jak sto padesáti naměřených hodnotách zvolíme počet sloupců mezi 

čísly  deset  a  dvanáct.  Dále  se  stanoví  variační   rozpětí,  což je rozdíl mezi maximální 

a minimální hodnotou souboru a šířku pak vypočítáme jako podíl rozpětí a zvoleného 

počtu intervalů. Poté postupně zařadíme jednotlivé hodnoty do příslušných intervalů. [13] 
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Poissonovo rozdělení - u daných naměřených statistických dat se bude 

předpokládat,  že  nabývají  Poissonova  rozdělení  – Po (). Tato veličina má 

pravděpodobnostní funkci vyjádřenou vzorcem č 8.  O daném rozdělení se bude uvažovat 

z toho důvodu, protože bývá charakteristické pro řídké rozdělení náhodné veličiny. 

Popisuje také každý jev  v  čase  se  stejnou  pravděpodobností  svého  výskytu  a také to, 

že daný jev nemá žádný vliv na výskyt jakéhokoli jiného objektu. Tyto jevy jsou nezávislé, 

homogenní a jednotlivé. [24][31] 

     
  

  
           (8) 

Kolmogorovův-Smirnovův test (K-S test) dobré shody pro jeden výběr - tento 

test nám pomůže  zjistit,  zdali  pozorované  soubory  mají  očekávaná  rozdělení.  Test je 

vhodný  pro  soubory  o  malém  rozsahu,  o  čemž  svědčí  i  jejich  tabelované  hodnoty 

do rozsahu soboru o šedesáti prvcích. Předpoklady k tomuto testu jsou následující: 

Výsledky pozorování se rozdělí do tříd, v čemž nám pomůže výše zmíněný histogram. 

Poté zjistíme pro jednotlivé třídy četnost vyskytujícího se znaku v dané třídě. Pro každou 

třídu  se  určí  očekávaná  četnost  a  stanoví  se určité rozdělení, které se bude považovat 

za  model  pro  daný  výběr.  Vypočítá  se  testovací  kritérium  dle  vzorce  č. 9.,   a  poté 

se vypočtená hodnota porovná s kritickou hodnotou. Jestliže testovací kritérium je větší jak 

kritická hodnota, pak se nulová hypotéza zamítá, což znamená, že základní rozsah nemá 

očekávané   rozdělení.    Kritická   hodnotu   budeme   uvažovat   na   hladinách    = 0,01 

a   = 0,05. Příslušné hodnoty k porovnání u těchto hladin nalezneme ve statistických 

tabulkách a to podle počtu měřených hodnot.  [6][3] 

    
 

 
                  (9) 

Kde: n … rozsah soboru 

Nei … kumulativní četnost výběru 

Noi … kumulativní četnost očekávaná 

  

Jelikož u následných hodnocených statistických souborů budeme vždy 

předpokládat Poissonovo rozdělení, bude nulová a alternativní hypotéza vypadat 

následovně: 

H0: Základní soubor má očekávané rozdělení, a tedy je rozdělením Poissonovým.  

H1: Základní soubor nemá očekávané rozdělení, a tedy se neřídí rozdělením 

Poissonovým.  
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4.1.1 Podařené zadržování – statistika 

Pod tyto protiprávní činy zařazuje mezinárodní organizace ICAO převážně únosy 

letadel anebo zadržení letadel pachatelem na přistávací ploše. Snad nejznámějším 

příkladem podařeného zadření letadla a jeho následného únosu jsou události z 11. září 

2001, kdy teroristé napojení na islámskou organizaci Al-Kajda  -unesli společnostem 

American Airlines a United Arlines letadla, se kterými později narazili do Světového 

obchodního centra. [2] [4]  

Jak vyplývá z tabulky č. 1, popisnou statistikou se podařilo zjistit, že střední 

hodnota těchto spáchaných činů ve sledovaném období přesáhla hodnotu sedmi a je tak 

větší  než  modus  a  zároveň  s  ním  jsou  tyto  hodnoty  větší  než  medián.  To  vypovídá 

o kladném zešikmení sledované hodnoty znaku. O kladném zešikmení vypovídá i hodnota 

šikmosti, která vyjadřuje velikost rozptýlení okolo hodnot znaku. Jelikož je tato hodnota 

kladná, svědčí o malém rozptýlení menších hodnot, a tedy o jejich hustějším výskytu.    

Tabulka č. 1 Popisná statistika podařeného zadržování 

Střední hodnota Chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

7,28 1,47 6 7 7,35 53,96 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

3,079 1,73 0 30 182 25 

 

Na základě hodnot šikmosti, střední hodnoty, mediánu a modu se dá předpokládat, 

že měřená veličina bude nabývat Poissonova rozdělení, tak jak bylo předesláno na začátku 

kapitoly. Na toto rozdělení poukazuje i histogram znázorněný grafem  č. 2. 

 

Graf č. 2 Histogram podařených zadržování 

 

Dle výsledků uvedených v tabulce č. 2 se měřená hodnota řídí Poissonovým 

rozdělením, neboť kritická hodnota je větší než testovací kritérium. Nelze proto nulovou 

hypotézu zamítnout, a tedy ji přijímáme.  
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Tabulka č. 2  K-S test pro podařené zadržování 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 6 12 6,718 6 6,718 0,718 

2 6 - 12 9 8,797 15 15,515 0,515 

3 12 - 18 1 5,212 16 20,727 4,727 

4 18 - 24 2 1,393 18 22,120 4,120 

5 24 - 30 1 0,167 19 22,287 3,287 

Testovací Kritérium = 0,189 

KH0,01 = 0,316 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout  

KH0,05 = 0,264 TK < KH:  H0 – Nelze zamítnout 

 

4.1.2 Nepodařené zadržování – statistika 

Pod tyto protiprávní činy zařazuje mezinárodní organizace ICAO převážně únosy 

letadel anebo zadržení letadel pachatelem na přistávací  ploše,  které  se  ovšem  nezdařily 

a bylo jim zabráněno na samotné palubě letadla, nebo ploše letiště. Příkladem 

nepodařeného zadržení může být případ Súdánce, který se snažil s plastovým příborem 

unést letadlo, jež bylo na cestě z Istambulu do Káhiry. Asi půl hodiny po vzletu začal 

ohrožovat letušku plastovým nožem a dožadoval se přesměrování letu do Jeruzaléma, který 

chtěl osvobodit. Nakonec ho přemohla samotná posádka. Motiv jeho činu nebyl úplně 

jasný, ale někteří cestující tvrdili, že Súdánec byl v podnapilém stavu. Dalším příkladem je 

případ opilého ruského občana, který na lince z Moskvy do Ženevy vyžadoval změnu trasy 

do Káhiry. Později uvedl, že si chtěl pouze stěžovat na jednoho ze stevardů kapitánovy. 

Tento ruský občan byl zpacifikován osádkou letadla. Řešení této situace si vynutilo 

přistání letadla na Pražském letišti, kde si ho převzala Policie České republiky. [4][22][37] 

Z tabulky   č. 3  zase  za  pomoci  porovnání  hodnot  střední  hodnoty,  mediánu a 

modu můžeme odvodit, že i v tomto případě se bude jednat o kladné zešikmení. K tomu 

nás vede i hodnota šikmosti, která opět nabývá kladného znaménka.  

 

Tabulka č. 3 Popisná statistika nepodařeného zadržování 

Střední hodnota chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

4,48 0,62 4 2 3,08 9,51 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

1,053 1,12 0 12 112 25 

 

Kladné zešikmení opět vypovídá o možnosti,  že  se  i  tato  naměřená  veličina 

dle předpokladu řídí Poissonovým rozložením. Znázorněný histogram, který lze pozorovat 
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na grafu č. 3,  taktéž  poukazuje  na  větší  četnost  malých  hodnot  znaků,   než   je  tomu 

u četnosti znaku pro větší hodnotu.    

 

Graf  č. 3 Histogram nepodařených zadržování 

 

Podle vypočteného K-S testu pro nepodařené zadržování se i tato veličina řídí 

Poissonovým rozdělením, neboť testovací kritérium není větší než kritická hodnota, a to 

ani pro hladinu významnosti 0,01, ani pro hladinu významnosti 0,05, jak můžeme vidět 

v tabulce  č.4. 

 

Tabulka č.4  K-S test pro nepodařené zadržování 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 2,4 8 4,424 6 4,424 1,576 

2 2,4 - 4,8 6 7,583 12 12,007 0,007 

3 4,8 - 7,2 7 6,946 19 18,953 0,047 

4 7,2 - 9,6 2 3,400 21 22,352 1,352 

5 9,6 - 12 2 0,888 23 23,240 0,240 

Testovací Kritérium = 0,063 

KH0,01 = 0,316 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 

KH0,05 = 0,264 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 

 

4.1.3 Podařené útoky na zařízení – statistika 

Mezinárodní organizace ICAO míní pod těmito protiprávními činy ty, které se 

týkají útoků na zařízení letišť, jako jsou např. letištní terminály, přistávací plochy a jiné 

pozemní stavby náležící k letištím. Jako příklad poslouží událost, která se stala 30. června 

r. 2007 na letišti Glasgow. Jednalo se o čin,  který  byl  klasifikován  jako  teroristický. 

Dva muži za pomocí vozu značky Jeep Cherokee projeli skrz skleněný vchod do letiště, 

kde následně automobil vybuchl. Svědci tvrdili, že samotné auto při projíždění dveřmi již 

bylo v plamenech. Jediný, kdo při tomto činu zemřel, byl jeden z pachatelů, který svým 
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zraněním podlehl v nemocnici. Druhý pachatel byl odveden v poutech. Počet zraněných 

osob byly čtyři.[4][5] 

U podařených útoků na zařízení taktéž platí dle  vypočtených  hodnot  v  tabulce 

č. 5, že střední hodnota je větší než medián a modus. Opět i hodnota šikmosti nenabývá 

záporných čísel, což poukazuje znovu na Poissonovo rozložení.   

   

Tabulka č. 5 Popisná statistika podařených útoků na zařízení 

Střední hodnota chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

3,12 0,98 2 1 4,91 24,11 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

14,363 3,56 0 24 78 25 

 

Histogram zobrazený na graf  č. 4, taktéž přivádí k domněnce, že se bude tato 

měřená hodnota řídit Poissonovým rozdělením, tak jak předpovídá šikmost se střední 

hodnotou, mediánem a modem.   

 

 

Graf č. 4 Histogram podařených útoků na zařízení 

 

V tomto případě podle tabulky  č. 6, lze sledovat, že toto rozdělení nenabývá 

Poissonova rozložení četností, neboť testovací kritérium je větší než kritická hodnota, a to 

pro obě hladiny významnosti.  

 

Tabulka č. 6 K-S test pro podařené útoky na zařízení 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 4,8 22 10,345 6 10,345 4,345 

2 4,8 - 9,6 1 7,986 7 18,330 11,330 
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4 14,4 - 19,2 0 0,134 8 20,354 12,354 

5 19,2 - 24 1 0,003 9 20,357 11,357 

Testovací Kritérium =  0,494 

KH0,01 = 0,316 TK  > KH: H0 – Se zamítá 

KH0,05 = 0,264 TK  > KH: H0 – Se zamítá 

 

4.1.4 Sabotáž – statistika 

Za tímto protiprávním činem vidí mezinárodní organizace ICAO pokus pachatele 

úmyslně poškodit zařízení letiště či samotné letadlo. Příklad sabotáže se stal v  roce  2010 

v Bruselu, kde záměrně poškozoval letadla zaměstnanec firmy Sabena Technics, a to 

zřejmě kvůli pomstě za propouštění, která tato firma chystala. [4][7] 

Ani v dalším případě u popisné statistiky sledovaného jevu sabotáže nedochází ke 

změně ve vztahu střední hodnoty, modu a mediánu. Opět je střední hodnota větší než tyto 

další dvě číselné charakteristiky, jak můžeme vidět v tabulce  č. 7. Stejně tak číselná 

charakteristika šikmosti nenabývá záporných hodnot, a bude se tedy jednat o kladné 

zešikmení.  

 

Tabulka č.7 Popisná statistika sabotáží 

Střední hodnota chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

1,04 0,27 1 0 1,37 1,873 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

1,997 1,51 0 5 26 25 

 

Vyobrazený histogram sabotáží grafem  č. 5, poukazuje opět na kladné zešikmení a taktéž 

na to, že daná měřená veličina může nabývat Poissonovo rozdělení.   

 

Graf  č. 5 Histogram sabotáží 
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Tabulka č. 8, která nám charakterizuje test dobré shody pro  sabotáž,  nám  říká, 

že tyto měřené hodnoty se řídí Poissonovým rozložením, jelikož nelze zamítnout nulovou 

hypotézu na základě velikosti testovacího kritéria a kritické hodnoty.  

 

Tabulka č.8 K-S test pro sabotáž 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 1 12 5,767 6 5,767 0,233 

2 1 - 2 6 7,873 12 13,640 1,640 

3 2 - 3 4 5,767 16 19,407 3,407 

4 3 - 4 1 2,264 17 21,671 4,671 

5 4 - 5 2 0,476 19 22,147 3,147 

Testovací Kritérium = 0,187 

KH0,01 = 0,316 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 

KH0,05 = 0,264 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 

 

4.1.5 Ostatní činy – statistika  

Protiprávní  činy   spadající  do  této  kategorie  nejsou  snadno  definovatelné. 

Ani  organizace ICAO nepřináší jasnou definici, která by zde přiřadila daný čin. Lze říci, 

že zde spadají ty činy, které se nezařadí do výše zmíněných kategorií. Patří zde takové 

akty, jako je například vandalismus, proniknutí neautorizovaných osob do zabezpečených 

míst, loupež nejrůznějších cenností, která se stala na území letiště, ale třeba i umístění 

atrapy nástražného výbušného systému a podobně.  Jako příklad proniknutí 

neautorizovaných osob na letištní plochu poslouží ten, který se stal 24. 9. 2006 ve Velké 

Británii. Dvacet jedna  aktivistů  proniklo  na  letištní  plochu,  čímž  chtěli  zabránit 

 rozšiřování  letiště  a poukázat na daň z leteckého paliva a letenek. Jejich okupaci prostor 

ukončila  až  ozbrojená  policie,  která  zatkla  24  lidí.  Nikdo  nebyl zraněn, došlo pouze 

ke zpoždění několika letů. [4] [30]   

U popisné statistiky ostatních činů je situace opět obdobná jako v předchozích 

případech. Jak můžeme v tabulce   č. 9  vidět,  střední  hodnota  je  ve  srovnání  s  modem 

a mediánem větší. Šikmost, tak jako v předchozích případech, nabyla kladné hodnoty. 

 

Tabulka č. 9 Popisná statistika ostatních činů 

Střední hodnota chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

5,681818 0,96 3 3 4,49 20,13203 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

-1,313 0,60 1 14 125 22 
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Graf č. 6 a v něm vložený histogram opět ukazuje větší četnost prvků s menší 

hodnotou než prvků s větší hodnotou. Ovšem můžeme zde pozorovat rovnoměrnější 

vyrovnání hodnot, než tomu bylo v předchozích případech, k čemuž přispívá i nižší 

hodnost šikmosti a záporná hodnota špičatosti.  Na  rozdíl  od  předchozích  případů  zde 

už není na základě grafického vyjádření úplně jednoznačné, zda daná hodnota bude 

nabývat Poissonova rozdělení.  

 

 

Graf č. 6 Histogram ostatních činů 

 

U ostatních činů je opět potvrzeno, že hodnoty nabývají Poissonova rozložení 

četností, neboť jak vyplývá z tabulky  č. 10. Po provedených výpočtech testovací kritérium 

opět nenabylo větší hodnoty, než je hodnota kritická pro zvolené hladiny.   

 

Tabulka č. 10 K-S test pro ostatní činy 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 2,8 7 3,435 6 3,435 2,565 

2 2,8 - 5,6 6 5,585 12 9,020 2,980 

3 5,6 - 8,4 2 5,704 14 14,725 0,725 

4 8,4 - 11,2 4 3,660 18 18,385 0,385 

5 11,2 - 14 3 1,475 21 19,860 1,140 

Testovací Kritérium = 0,135 

KH0,01 = 0,337 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 

KH0,05 = 0,280 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 

 

4.1.6 Zraněné osoby při protiprávních činech – statistika 

Ani u popisné statistiky zraněných osob nedošlo k odchylkám u očekávaných 
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popisné statistice opět dosahuje kladného znaménka. Dá se opět předpokládat kladné 

zešikmení, které nás bude nabádat k uvažování nad Poissonovým rozložením. 

 

Tabulka č. 11 Popisná statistika zraněných osob 

Střední hodnota chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

49,33333 10,65 32 38 52,19 2723,623 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

-0,151 1,09 1 159 1184 24 

 

 Z histogramu, znázorněného grafem   č. 7 můžeme opět pozorovat toto zešikmení 

a taktéž lze na jeho základě říci, že sledovaná hodnota znaku v tomto případě bude nabývat 

Poissonova rozložení.  

 

Graf č. 7  Histogram zraněných osob 

 

I K-S test pro měřené hodnoty zraněných osob prokázal, jak lze  vidět  v  tabulce  

č. 12, že tyto hodnoty se řídí Poissonovým rozložením. Opět nulovou hypotézu nelze 

zamítnout, neboť testovací kritérium je menší než kritická hodnota.  

 

Tabulka č. 12 K-S test pro zraněné osoby 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 31,8 12 5,009 6 5,009 0,991 

2 31,8 - 63,6 6 6,632 12 11,641 0,359 

3 63,6 - 95,4 1 5,427 13 17,068 4,068 

4 95,4 - 127,2 2 2,744 15 19,812 4,812 

5 127,2 - 159 3 0,857 18 20,669 2,669 

Testovací Kritérium = 0,201 

KH0,01 = 0,323 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 

KH0,05 = 0,263 TK < KH: H0 – Nelze zamítnout 
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4.1.7 Usmrcené osoby při protiprávních činech – statistika  

Tabulka č. 13 nám o statistických hodnotách usmrcených osob při protiprávních 

činech říká, že opět bude kladně zešikmená, neboť  střední  hodnota  je  větší  než  medián 

a modus. Stejně tak šikmost nemá záporné znaménko. I v tomto případě tak lze 

předpokládat Poissonovo rozložení.  

 

Tabulka č. 13 Popisná statistika usmrcených osob 

Střední hodnota chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

69,95833 18,03 27,5 2 88,34 7803,694 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

1,363 1,46 2 300 1679 24 

 

Podle histogramu, který jasně prokazuje, že výskyt malých hodnot je jednoznačně 

vyšší než výskyt velkých hodnot znaku, lze také usuzovat, že daná měřená hodnota bude 

nabývat Poassonova rozdělení. Histogram je zobrazen na grafu  č. 8. 

 

 

Graf č. 8 Histogram zabitých osob 

 

Díky tabulce   č. 14 a K-S testu je zřejmé, že tato hodnota se Poissonovým 

rozložením neřídí,  neboť  testovací  kritérium  je  větší  než  kritická  hodnota  udávaná 

pro zvolené hladiny významnosti.  
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Tabulka č. 14 K-S Test pro zabité osoby 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 60 16 6,052 6 6,052 0,052 

2 60 - 120 2 7,150 8 13,202 5,202 

3 120 - 180 3 4,770 11 17,972 6,972 

4 180 - 240 1 1,796 12 19,768 7,768 

5 240 - 300 2 0,381 14 20,150 6,150 

Testovací Kritérium = 0,324 

KH0,01 = 0,323 TK  > KH: H0 – Se zamítá 

KH0,05 = 0,263 TK  > KH: H0 – Se zamítá 

 

4.2 Protiprávní činy v Československém civilním letectví 

Období po vzniku samostatné České republiky naštěstí není bohaté na protiprávní 

činy v civilním letectví tak, jak se zaznamenává v ICAO. Je jich tak málo, že o nich 

v podstatě nejsou záznamy. Proto se tato diplomová práce zaměří na protiprávní činy, které 

byly spáchány za minulého režimu, jenž byl na ně až překvapivě bohatý. Tyto činy se ale 

nedostávaly do povědomí obyvatelstva, jelikož panující režim se je v dané době snažil 

utajit. Není se čemu divit. V drtivé většině šlo o únosy letadel, které byly namířeny právě 

proti stávajícímu režimu. Hlavně z počátku se jich dopouštěli převážně letci, kteří za druhé 

světové války létali v letectvu západních spojenců. Měli tak obavu z perzekucí, kterým by 

byli určitě vystaveni. Tyto únosy byly charakteristické skvělým naplánováním a také tím, 

že při nich nebyl nikdo zraněn či zabit. Od roku 1970 pak k těmto únosům začaly přibývat 

i únosy, které byly spáchány zločinci a objevily se i ztráty na životech. [17] 

 

4.2.1 Československo – statistika 

Při zpracování této statistiky nebudeme vycházet z rozdělení, jako je tomu u 

statistiky věnující se mezinárodním číslům, a to z důvodu neúčelnosti. Těchto dat totiž není 

tolik, aby po rozdělení vytvořily vhodný statistický soubor. Celkově se v měřeném 

časovém období od roku 1948 do roku 1992 stalo 31 protiprávních případů v civilní 

letecké dopravě, které  jsou  zdokumentovány.  Nelze  však  vyloučit  možnost,  že  existují 

i případy, které zdokumentovány nebyly. Jedná se v podstatě jen o únosy, až na jeden 

případ,  který   se   stal  v  roce 1972 – byl  jím  bombový  útok,  který  měl  za  následek 

27 mrtvých. Celkově pak při těchto protiprávních činech zemřelo „jen“ 29 osob. Dále by se 

mohla data rozčlenit na podařené a nepodařené únosy. Těch podařených bylo osmnáct, 

zabráněno bylo deseti. Poslední dva protiprávní činy byly klasifikovány jako zavlečení 
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letadla do ciziny. Ale jak už bylo řečeno, pro kompaktnost dat, nebudeme toto rozdělení 

brát v úvahu. [17]   

Z pozorování hodnot uvedených v tabulce  č. 15 lze  vyčíst,  že  střední  hodnota 

je větší než medián, který je větší než modus. Z toho je možno vyhodnotit, že daná 

pozorovaná veličina má kladné zešikmení. Tuto tezi dále potvrzuje i fakt, že šikmost 

nabývá kladných hodnot, což je typické právě pro kladné zešikmení. 

 

Tabulka č. 15 Popisná statistika protiprávních činů v Československu 

Střední hodnota Chyba střední hodnoty Medián Modus Směrodatná odchylka Rozptyl  

1,4 0,37 1 0 1,74 3,02 

Špičatost Šikmost Minimum Maximum Součet  Počet 

0,85 1,27 0 6 31 22 

 

Po uspořádání četností jednotlivých znaků do histogramu, který je uveden v grafu  

č. 9, a na základě hodnot v tabulce, je možno usoudit, že sledovaná veličina nabývá 

Poissonova rozdělení, jak bylo předpokládáno. Poukazuje na to také již zmíněné zešikmení 

a to, že hodnoty menšího znaku jsou četnější než hodnoty většího znaku. 

 

 

Graf č. 9 Histogram protiprávních činů v Československu 

 

Dále  byl   proveden   K-S test,  aby  byla  potvrzena,  nebo  vyvrácena  hypotéza 

o Poissonovém rozdělení  sledované  veličiny.  Jak  se  podařilo zjistit na základě výpočtů 

a porovnání kritické hodnoty a hodnoty testovacích kritérií uvedených v tabulce  č. 16, 

veličina nenabývá předpokládaného rozdělení, neboť testovací kritérium je větší než 

kritická hodnota.  
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Tabulka č. 16 K-S test pro podařené zadržování 

i interval nei noi Nei Noi | Nei-Noi | 

1 0 - 1,2 15 5,632 6 5,632 0,368 

2 1,2 - 2,4 2 6,602 8 12,234 4,234 

3 2,4 - 3,6 1 4,321 9 16,555 7,555 

4 3,6 - 4,8 3 1,578 12 18,133 6,133 

5 4,8 - 6 1 0,321 13 18,454 5,454 

Testovací Kritérium = 0,343 

KH0,01 = 0,336 TK  > KH: H0 – Se zamítá 

KH0,05 = 0,280 TK  > KH: H0 – Se zamítá 

 

4.3 Shrnutí statistických údajů. 

Na základě spočítaných charakteristik pro jednotlivé měřené soubory hodnot 

tykajících se celého světa lze říci, že pět ze sedmi měřených znaků nabývá Poissonova 

rozložení. Četnost hodnot těchto jednotlivých znaků je hustší okolo těch hodnot, jež jsou 

menší v porovnání s mediánem, a tedy se nacházejí v první polovině sledovaného souboru 

hodnot.  Na základě této vlastnosti  měřených  souborů  lze  očekávat,  že  v  budoucnosti 

se s velkou pravděpodobností budou vyskytovat dané protiprávní činy jen v malé míře. 

Z toho je možné vyvodit pokles sledovaných protiprávních činů, jakož i pokles střední 

hodnoty do budoucna  vzhledem  k  vypočítané  střední  hodnotě  z  naměřených  vzorců. 

U dvou souborů se testováním nepodařilo prokázat, že by tyto veličiny nabývaly 

Poissonova rozložení. Pokud se však podíváme na histogramy, které je charakterizují, 

zjistíme, že i zde je četnost hodnot hustší v první polovině sledovaného období, a tedy že 

většina hodnot je menší než medián. Opět tak můžeme očekávat, že v budoucnu se spíše 

budou  vyskytovat  menší  hodnoty  u  měřeného  znaku.  Pro statistické hodnoty týkající 

se Československé republiky je situace obdobná jako u těch souborů dat světové statistiky, 

kde se testováním nepodařilo prokázat, že se jedná o Poissonovo rozdělení.  

 

5. Protiprávní činy a jejich predikce 

Pod pojmem predikce je třeba představit si činnost, která je spojena 

s předpovídáním budoucnosti. V případě této práce se jedná o predikci bezpečnostní,  

a tedy o takovou, která zkoumá budoucí vývoj týkající se lidské společnosti a jejích 

negativních jevů vědeckým způsobem.  Jejím účelem je předem poznávat a očekávat 

bezpečnostní situaci vzhledem k určitému objektu, okresu, státu a podobně. Jak bylo 

zmíněno, jedná se o disciplínu vědeckou, a tak nepovažujeme za predikci takovou 
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předpověď,  jakou  je  např.  proroctví,  jasnovidectví,  pranostiky  atd.   Výroky  týkající 

se budoucnosti se dají považovat za predikci tehdy, jestliže se samotný výrok v době svého 

pronesení nedá plně pravdivě ověřit. Existuje tak jistá neurčitost každé  predikce. Tvrzení 

je  kvantifikované  a  časově  určité,  jinak  řečeno   je   uzavřeno    v    určitém    časovém 

a prostorovém intervalu a samozřejmě samotné tvrzení, neboli výrok, se musí dát prověřit 

určitými metodami. Hlavní dělení prediktivní činnosti spočívá v jejím časovém horizontu. 

Rozeznáváme tak tři druhy predikční činnosti: 

 Krátkodobou, která bývá časově vymezena na  dobu  jednoho  roku a  zpracovává 

se hlavně pro ty oblasti, kde je třeba co nejrychleji a nejvhodněji přijmout patřičná 

bezpečnostní opatření. 

 Střednědobou, která bývá vymezena na maximální dobu pěti let. Té se využívá 

hlavně při zpracovávání plánovacích dokumentů.  

 Dlouhodobou, která se časově vymezuje na dobu pěti až deseti let. V bezpečnostní 

oblasti se jí zabývají převážně státní a mezinárodní instituce, jakou může být např. 

Interpol, NATO, BIS, Ministerstvo vnitra ČR atd. [19] 

 

Při získávání poznatků v predikci rozeznáváme dva základní postupy. Prvním 

postupem je postup empirický. Sem patří metody, které jsou založené na měření, 

experimentování a pozorování. Tyto  metody  se  řídí  základními  matematickými  pojmy 

a technikami, jako jsou např. množiny, posloupnosti a z nich vycházejících statistických 

metod. Zde patří takové metody, jakou je např. metoda předpovědí pomocí časových řad, 

indexové metody, metody statistického měření závislost více jevů a podobně. Druhým 

postupem získávání poznatků je postup teoretický. Ten je založen na myšlenkovém 

zpracování údajů. Zkoumanou realitu nepozoruje přímo, ale dle jistých teoretických 

konstrukcí. Ty pak vytvářejí hypotézy, které umožňují vysvětlit danou skutečnost. [19] 

 

5.1 Predikce na základě analýzy časové řady 

Aby se dala provést vhodná predikce dat, je nutné si na to zvolit vhodnou analýzu 

potřebnou pro předpověď. Pro potřeby této práce se jedná o analýzu pomocí časových řad, 

což je druh číselné řady, která dopomůže k vypracování predikce, neboli předpovědi, tedy 

jakým směrem se budou dané statistické ukazatele pravděpodobně ubírat.  

Metoda časových řad je technika zpracovávající posloupnost určitého 

statistického znaku a její hodnoty. Tyto hodnoty číselné řady jsou uspořádané z hlediska 
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času,  a  to  samozřejmě  ve  směru od minulosti k přítomnosti. Tento znak musí být věcně 

a prostorově shodně vymezen, a to pro období, které je sledováno jako celek. Časové řady 

se pak dělí na intervalové a okamžikové.[35] 

Intervalové časové řady – jak jejich název napovídá, tyto řady sledují hodnoty, 

které vznikají či zanikají v určitém časovém okamžiku. Tato řada tedy udává přírůstek, 

úbytek nebo  jiné  změny  za  časové  intervaly.  Samotná měřená hodnota je tedy závislá 

na délce intervalu. [35] 

Okamžikové časové řady – hodnoty této řady se mění s postupem v čase. Daná 

hodnota  neboli  ukazatel,  je  zaznamenána  v  určitém vybraném momentu – okamžiku. 

To znamená, že měříme a zaznamenáváme stavy okamžitých hodnot, jichž nabývá veličina 

v určitých časech.  Pokud se měří častěji a časové odstupy jsou tedy kratší, získáváme 

přesnější průběh měřené veličiny. Tyto hodnoty však nezávisí na délce intervalu, na rozdíl 

od výše zmíněných řad, a tedy, pokud bychom změnili interval (daný časový úsek), 

neznamená to automaticky, že dostaneme i větší počet měřených hodnot. (Avšak za jisté se 

dá předpokládat, že čím dál od sebe okamžiky budou vzdáleny, tím je možnost většího 

rozdílu mezi hodnotami.) Hodnoty, které zde budou sledovány, náleží právě k těmto 

řadám. Ovšem pro veličiny charakterizující tuto časovou řadu musíme vzít přece jen 

interval v úvahu, abychom zjistili, zdali jsou okamžiky měřené ve stejně dlouhých 

intervalech, či nikoli. Příkladem takové charakteristiky je tzv. chronologický průměr. 

Jestliže jsou v těchto řadách okamžiky nestejně dlouhé, počítá se chronologický průměr 

vážený, a to dle vztahu 10.[8] [28][35]  
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Pokud mají stejnou časovou vzdálenost, počítá se „jenom“ chronologický průměr 

– vztah č. 11. Jak tedy můžeme, vidět rovnice se liší. V případě této práce se používají 

okamžikové časové řady, které mají stejně dlouhé intervaly, mezi těmito okamžiky. [8][33]  
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Seznamme se nyní s dalšími charakteristikami, které se užívají pro výpočet 

okamžikové časové řady, obzvláště té se stejně dlouhými intervaly: 

Absolutní přírůstek prvního a druhého řádu – charakterizuje navýšení, 

případně snížení hodnoty časové řady v časovém okamžiku, při srovnávání s okamžikem, 
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který mu bezprostředně předchází. Vypočítá se dle vzorce č. 12. Absolutní přírůstek 

druhého řádu pak charakterizuje navýšení, nebo případné snížení hodnoty prvního 

absolutního přírůstku hodnoty časové řady v časovém okamžiku, při srovnávání 

s okamžikem, který mu bezprostředně předchází a vypočítá se dle vzorce č. 13.  [8]  

                                          (12) 

                                        (13) 

Průměrný absolutní přírůstek – se vypočítá dle vzorce č. 14 a udává, o kolik 

v průměru daná hodnota absolutního přírůstku vzrostla, případně poklesla.[8]   

     
 

   
         

     

   
 
         (14) 

Relativní přírůstek – podává informaci o rychlosti růstu a jeho výpočet je dán 

vzorcem 15.[8]  

    
      

    
        (15) 

Koeficient růstu – udává o kolik procent se změnila hodnota časové řady 

v daném okamžiku, ve srovnání s hodnotou, která tomuto okamžiku předcházela. Jeho 

výpočet je reprezentován vzorcem č. 16. [8] 

   
  

    
       (16) 

Průměrný koeficient růstu – je to geometrický průměr jednotlivých hodnot 

koeficientů růstu a udává nám o jakou průměrnou hodnotu vzrostla, či poklesl růst. 

Většinou je udáván v procentech a vypočítá se dle vzorce č. 17.[8] 

           
      

  

  

   
     (17) 

Klouzavé průměry - Tyto průměry se využívají pro vyrovnání – vyhlazení 

časové řady, což dále vede k lepšímu určení trendu dané časové řady, jenž je potřebný pro 

její predikci vývoje. U klouzavých průměrů se počítá s po sobě jdoucími empirickými 

hodnotami.  Rozeznávají   se   klouzavé   průměry   trojčlenné,    pětičlenné,   sedmičlenné 

a podobně. V případě této práce bude použito sedmičlenných klouzavých průměrů. Čím 

vyšší počet členů při použití klouzavých průměrů je, tím větší a lepší je vyhlazení. Toto 

číslo ovšem nelze zvětšovat donekonečna. Klouzavými průměry totiž nahrazujeme 

původní naměřené hodnoty, a tak se zkracuje původní počet měření, jak je patrné ze vzorce 

č. 18, kde p je hodnota, jež označuje počet přičítaných naměřených hodnot po naměřené 

hodnotě, které přiřazujeme klouzavý průměr. V případě této práce bude použito 

sedmičlenných klouzavých řad, což znamená, že p v tomto případě bude 3. Jedná se  totiž 

o aritmetický průměr sedmi čísel dané řady, kde se sčítají tři hodnoty předcházející 
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hodnotě, které se přiřazuje klouzavý průměr, hodnotě, které se přiřazuje aritmetický 

průměr a třech hodnot, které následují po hodnotě, jíž se přiřazuje aritmetický průměr. 

[20][35] 

    
 

    
     

 
          (18) 

Charakter rozdílů skutečných naměřených hodnot a vyrovnaných hodnot 

zkoumají interpolační kritéria. K přesnosti vyrovnání patří tyto charakteristiky reziduí: 

součet čtvercových chyb – SSE, který se vypočítává dle vzorce č. 19. Průměrná čtvercová 

chyba MSE, vypočítávající se ze vzorce č. 20. A průměrná absolutní chyba MAE, počítaná 

ze vzorce č. 21. [12] 

               
        (19) 

 

                       
   

 
         (20) 

                 
          

   

 
       (21) 

 

 

5.1.1 Podařené zadržování – predikce 

Nejvíce těchto protiprávních činů se  stalo  ve  sledovaných  letech  v  roce  1993 

a bylo jich třicet. Naproti tomu nejméně  jich  bylo v posledních dvou sledovaných letech, 

a to v roce 2010 a 2011, kdy nedošlo k žádnému únosu, který by se zdařil. Průměrná 

hodnota podařených únosů je 7, což znamená, že na každý rok ve sledovaném období 

přichází zhruba sedm podařených únosů. Tyto hodnoty vyplývají z tabulky  č. 17.   

 

Tabulka č. 17 Charakteristiky podařeného zadržování 

Rok 

Zaznamenaná 

hodnota 

yt 

Chronologický 

průměr 

  

1. 

diference 


(1)

 

2. 

diference 


(2)

 

Relativní 

přírůstek 

t 

Koeficient 

růstu 

kt 

Klouzavé 

průměry 

7. řádu 

1987 4 - - - - - - 

1988 7 5,5 3 - 0,75 1,75 - 

1989 8 7,5 1 -2 0,14 1,14 - 

1990 20 14 12 11 1,50 2,50 11,714 

1991 7 13,5 -13 -25 -0,65 0,35 14,286 

1992 6 6,5 -1 12 -0,14 0,86 14,571 

1993 30 18 24 25 4,00 5,00 13,857 

1994 22 26 -8 -32 -0,27 0,73 11,857 

1995 9 15,5 -13 -5 -0,59 0,41 12,429 



43 

 

1996 3 6 -6 7 -0,67 0,33 13,143 

1997 6 4,5 3 9 1,00 2,00 10,571 

1998 11 8,5 5 2 0,83 1,83 8,429 

1999 11 11 0 -5 0,00 1,00 7,429 

2000 12 11,5 1 1 0,09 1,09 7,429 

2001 7 9,5 -5 -6 -0,42 0,58 6,714 

2002 2 4,5 -5 0 -0,71 0,29 5,429 

2003 3 2,5 1 6 0,50 1,50 4,000 

2004 1 2 -2 -3 -0,67 0,33 2,857 

2005 2 1,5 1 3 1,00 2,00 2,000 

2006 1 1,5 -1 -2 -0,50 0,50 2,429 

2007 4 2,5 3 4 3,00 4,00 2,000 

2008 1 2,5 -3 -6 -0,75 0,25 1,857 

2009 5 3 4 7 4,00 5,00 - 

2010 0 2,5 -5 -9 -1,00 0,00 - 

2011 0 0 0 5 0,00 0,00 - 

Průměrný absolutní přírůstek      =  1,667  Průměrný koeficient růstu    = 0 

Chronologický průměr     7,5 Součet čtvercových chyb SSE = 937,37 

Průměrná čtvercová chyba MSE =  37,49 Průměrná absolutní chyba MAE = 4,53 

 

Z naměřených a vypočtených hodnost v tabulce   č. 17, byly následně vypočteny 

dvě průměrné hodnoty charakterizující průměrné zvyšování, nebo snižování počtu 

protiprávních únosů, které se zdařily. Z vypočtených hodnot můžeme vysledovat, že počet 

těchto protiprávních činů průměrně klesá, což potvrzuje průměrný absolutní přírůstek, 

který je záporný a jedná  se  tedy  o  úbytek.  Průměrný  koeficient  růstu  vyšel  nulový, 

což může znamenat, že hodnota daného sledovaného období ani nerostla, ovšem ani 

výrazně neklesala. Všechny následující vypočítané hodnoty byly vypočteny dle příkladů 

výpočtů, který je uveden v příloze č. 2.  

Klesající tendenci potvrzuje graf  č. 10, kde jsou zaznamenány naměřené hodnoty, 

hodnoty klouzavých průměrů. Na jejich základě je zjištěna i trendová složka, která je 

protažena dále do budoucnosti, čímž jde pozorovat, že dle predikčního odhadu bude počet 

těchto protiprávních činů klesat. Jak jde dále z grafu č. 10 vyčíst, predikovaný trend 

protíná  osu  y  v roce 2013. To ale samo o sobě neznamená, že by tyto činy v daném roce 

a později zcela vymizely. Dá se z toho usuzovat, že tyto dané činy se budou vyskytovat 

velmi nahodile. To lze vysvětlit stále se zlepšujícími preventivními opatřeními proti těmto 

činům, což odrazuje i samotného pachatele protiprávních činů zadržování.  
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Graf č. 10 Počet podařených zadržování s vyjádřeným trendem a predikcí 

 

5.1.2 Nepodařené zadržování – predikce 

U počtu nepodařených protiprávních zadržování byly nejvýznamnější  roky  1990 

a 1996, kdy se podařilo zabránit dvanácti únosům. Černým rokem v této souvislosti byl rok 

2005, kdy se nepodařilo zabránit ani jednomu protiprávnímu zadržování, byť jak vyplývá 

z tabulky  č. 18 byly tyto činy pouze  dva.  Průměrná  hodnota  nepodařeného  zadržování 

ve zvoleném období je 4, 5 za rok. 

 

Tabulka č. 18 Charakteristiky nepodařených zadržování 

Rok 

Zaznamenaná 

hodnota 

yt 

Chronologický 

průměr 

  

1. 

diference 


(1)

 

2. diference 


(2)

 

Relativní 

přírůstek 

t 

Koeficient 

růstu 

kt 

Klouzavé 

průměry 

7. řádu 

1987 6 - - - - - - 

1988 3 4,5 -3 - -0,50 0,50 - 

1989 4 3,5 1 4 0,33 1,33 - 

1990 12 8 8 7 2,00 3,00 5,571 

1991 5 8,5 -7 -15 -0,58 0,42 5,429 

1992 2 3,5 -3 4 -0,60 0,40 5,429 

1993 7 4,5 5 8 2,50 3,50 6,571 

1994 5 6 -2 -7 -0,29 0,71 5,571 

1995 3 4 -2 0 -0,40 0,60 5,143 

1996 12 7,5 9 11 3,00 4,00 5,143 

1997 5 8,5 -7 -16 -0,58 0,42 5,286 

1998 2 3,5 -3 4 -0,60 0,40 4,857 
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1999 2 2 0 3 0,00 1,00 5,571 

2000 8 5 6 6 3,00 4,00 4,571 

2001 2 5 -6 -12 -0,75 0,25 4,429 

2002 8 5 6 12 3,00 4,00 4,143 

2003 5 6,5 -3 -9 -0,38 0,63 4,286 

2004 4 4,5 -1 2 -0,20 0,80 3,429 

2005 0 2 -4 -3 -1,00 0,00 4,000 

2006 3 1,5 3 7 0,00 0,00 3,286 

2007 2 2,5 -1 -4 -0,33 0,67 2,714 

2008 6 4 4 5 2,00 3,00 2,429 

2009 3 4,5 -3 -7 -0,50 0,50 - 

2010 1 2 -2 1 -0,67 0,33 - 

2011 2 1,5 1 3 1,00 2,00 - 

Průměrný absolutní přírůstek      =   1,667 Průměrný koeficient růstu    = 0,96 

Chronologický průměr        Součet čtvercových chyb SSE = 196,85 

Průměrná čtvercová chyba MSE = 7,87 Průměrná absolutní chyba = 2,17 

Při počítání hodnot charakterizujících celé období pro nepodařené protiprávní 

zadržování, bylo dosaženo výsledků, které poukazují na klesající tendenci. Stejně jako 

v prvém případě vyšel  průměrný  absolutní  přírůstek  záporný,  což  vyjadřuje  pokles. 

Ani průměrný koeficient růstu se nedostal přes sto procentní hranici, a proto nelze hovořit 

o vzrůstající tendenci těchto protiprávních činů.  

Graf č. 11 a vynesené hodnoty v něm opět potvrzují, že tyto pokusy o protiprávní 

zadržování mají tendenci klesat. Po prodloužení trendu do budoucnosti se dá jasně 

sledovat, že i hodnoty v následných letech budou nabývat menších rozměrů. Opět bych 

tuto vlastnost vysvětlil tím, že pachatelé vůbec ztrácejí „chuť“ a motivaci tyto činy 

provádět,  díky   rostoucím   kontrolám   na   letištích   a   stále   se  zlepšující  prevenci, 

což v podstatě potvrzuje mé vysvětlení uvedené u předchozího jevu.  
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Graf č. 11 Počet nepodařených zadržování s vyjádřeným trendem a predikcí 

 

5.1.3 Podařené útoky na zařízení – predikce 

Z tabulky č. 19 je patrné, že nejvíce se jich stalo v roce 2002. Nejméně, tedy 

žádný útok, bylo zaznamenáno v letech 1988, 1989, 1999 a 2011. Průměrná hodnota 

podařených útoků na zařízení ve zvoleném časovém období jsou pak tři útoky ročně.  

 

Tabulka č. 19 Charakteristiky podařených útoků na zařízení 

Rok 

Zaznamenaná 

hodnota 

yt 

Chronologický 

průměr 

  

1. 

diference 


(1)

 

2. diference 


(2)

 

Relativní 

přírůstek 

t 

Koeficienty 

růstu 

kt 

Klouzavé 

průměry 

7. řádu 

1987 2 - - - - - - 

1988 0 1 -2 - -1,00 0,00 - 

1989 0 0 0 2 0,00 0,00 - 

1990 1 0,5 1 1 0,00 0,00 1,143 

1991 1 1 0 -1 0,00 1,00 1,429 

1992 1 1 0 0 0,00 1,00 1,714 

1993 3 2 2 2 2,00 3,00 2,286 

1994 4 3,5 1 -1 0,33 1,33 2,429 

1995 2 3 -2 -3 -0,50 0,50 2,429 

1996 4 3 2 4 1,00 2,00 2,286 

1997 2 3 -2 -4 -0,50 0,50 2,000 

1998 1 1,5 -1 1 -0,50 0,50 2,429 

1999 0 0,5 -1 0 -1,00 0,00 5,571 

2000 1 0,5 1 2 0,00 0,00 6,429 

2001 7 4 6 5 6,00 7,00 6,429 
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2002 24 15,5 17 11 2,43 3,43 6,571 

2003 10 17 -14 -31 -0,58 0,42 7,143 

2004 2 6 -8 6 -0,80 0,20 7,286 

2005 2 2 0 8 0,00 1,00 6,714 

2006 4 3 2 2 1,00 2,00 3,429 

2007 2 3 -2 -4 -0,50 0,50 2,143 

2008 3 2,5 1 3 0,50 1,50 1,857 

2009 1 2 -2 -3 -0,67 0,33 - 

2010 1 1 0 2 0,00 1,00 - 

2011 0 0,5 -1 -1 -1,00 0,00 - 

Průměrný absolutní přírůstek      =  0,083 Průměrný koeficient růstu    = 0 

Chronologický průměr    3,2 Součet čtvercových chyb SSE = 493,24 

Průměrná čtvercová chyba MSE = 19,73 Průměrná absolutní chyba MAE = 2,44 

 

Ani   ve   třetím   případě   po   vypočtení   průměrného    absolutního    přírůstku 

a koeficientu růstu nelze říci, že tyto protiprávní činy mají sklon vzrůstat. Průměrný 

absolutní přírůstek je opět záporný, takže se jedná o úbytek, a stejně jako v případě 

protiprávního zadržování je průměrný koeficient roven nule, což nenaznačuje, že by se 

mohlo jednat jak o stoupavou, tak o klesající tendenci. 

Graf č. 12 a vynesené hodnoty v něm pak poukazují nejen na klesající tendenci, 

ale také na to, že většina těchto činů byla spáchána převážně na  začátku  druhé poloviny 

ve sledovaných letech, což ostatně dokládají i hodnoty uvedené v tabulce čTabulka č. 19. 

Tento fakt dále ovlivnil trend tak, že nebude stejně jako v předchozích případech pro 

budoucí předpověď použit lineární trend, ale trend polynomický. Při predikci se 

prodloužený trend dostal do nulových hodnot již po roce 2012. Opět to ovšem neznamená, 

že by se dané protiprávní činy po tomto datu již neměly nikdy vyskytnout, ale 

pravděpodobně se budou objevovat jen v malé míře, což ostatně dokládá i chronologický 

průměr, který hovoří v průměru jen o třech případech ročně.   
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Graf č. 12 Počet podařených útoků s vyjádřeným trendem 

 

5.1.4 Sabotáž – predikce 

O sabotáži lze z tabulky  č. 20 vyčíst, že se nejvíce těchto protiprávních činů stalo 

v roce 2003. V několika letech  pak  nezaznamenáváme  žádný  čin  sabotáže  (došlo  tedy 

k jejímu úplnému zabránění). Z průměru vyplývá, že tento čin se stane přibližně jednou 

ročně.   

   

Tabulka č. 20 Charakteristiky sabotáže 

Rok 

Zaznamenaná 

hodnota 

yt 

Chronologický 

průměr 

  

1. 

diference 


(1)

 

2. diference 


(2)

 

Relativní 

přírůstek 

t 

Koeficient 

růstu 

kt 

Klouzavé 

průměry 

7. řádu 

1987 3 - - - - - - 

1988 2 2,5 -1 - -0,33 0,67 - 

1989 2 2 0 1 0,00 1 - 

1990 1 1,5 -1 -1 -0,50 0,5 1,143 

1991 0 0,5 -1 0 -1,00 0 1,000 

1992 0 0 0 1 0,00 0 0,714 

1993 0 0 0 0 0,00 0 0,429 

1994 2 1 2 2 0,00 0 0,429 

1995 0 1 -2 -4 -1,00 0 0,429 

1996 0 0 0 2 0,00 0 0,429 

1997 1 0,5 1 1 0,00 0 0,429 
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1998 0 0,5 -1 -2 -1,00 0 0,286 

1999 0 0 0 1 0,00 0 0,571 

2000 0 0 0 0 0,00 0 1,286 

2001 1 0,5 1 1 0,00 0 1,714 

2002 2 1,5 1 0 1,00 2 1,714 

2003 5 3,5 3 2 1,50 2,5 1,857 

2004 4 4,5 -1 -4 -0,20 0,8 1,857 

2005 0 2 -4 -3 -1,00 0 1,714 

2006 1 0,5 1 5 0,00 0 1,429 

2007 0 0,5 -1 -2 -1,00 0 0,857 

2008 0 0 0 1 0,00 0 0,429 

2009 0 0 0 0 0,00 0 - 

2010 1 0,5 1 1 0,00 0 - 

2011 1 1 0 -1 0,00 1 - 

Průměrný absolutní přírůstek      =   0,0833 Průměrný koeficient růstu    = 0,96 

Chronologický průměr    1 Součet čtvercových chyb SSE = 44,62 

Průměrná čtvercová chyba MSE = 1,78 Průměrná absolutní chyba MAE = 44,96 

 

U charakteristik sabotáže se opět setkáváme s úbytkem v obou dvou výpočtech. 

To dokládá opět nepřekročení stoprocentní hranice v případě průměrného koeficientu růstu 

a záporného čísla v případě průměrného absolutního přírůstku.   

Tento klesající charakter opět dokládá graf   č.13. Zde je pro budoucí předpověď 

využito lineárního trendu. Jak můžeme pozorovat, tak po predikčním odhadu jsou i tyto 

protiprávní činy spojené se sabotáží na ústupu. Ovšem u těchto protiprávních činů není 

samotný ústup tak zřetelný v porovnání s ostatními protiprávními činy, které taktéž 

ustupují. To si lze vysvětlit tím, že těchto činů se nestalo tolik, jako ostatních o čemž 

vypovídá už samotný chronologický průměr a v podstatě se vyskytovali už tak velmi 

nahodile. Vysvětlení opět podávají bezpečnostní opatření, hlavně potom ty, které se týkají 

prověřování osob a určování do kterých míst daná osoba může, či nikoli. Je zde tedy velký 

přehled o pohybu osob, což snižuje riziko sabotáže.    
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Graf č. 13 Počet sabotáží s vyjádřeným trendem a predikcí 

 

5.1.5 Ostatní činy – predikce 

Co se jiných činů týče, tak nejvýraznější byl pro jejich výskyt rok 2009, kdy se 

jich stalo čtrnáct. V prvních třech letech pak nebyly jiné činy zaznamenány, nebo se 

nedostaly do definovaných charakteristik. Jiné činy se v průměru  podle  daných  hodnot  

ve sledovaném období stanou pětkrát ročně. To vyplývá z tabulky  č. 21. Dále je zde nutno 

poznamenat, že tyto činy jsou ve zprávách ICAO sledovány až od roku 1990. Proto také 

daná tabulka tímto rokem začíná.  

 

Tabulka č. 21 Charakteristiky ostatních protiprávních činů 

Rok 

Zaznamenaná 

hodnota 

yt 

Chronologický 

průměr 

  

1. 

diference 


(1)

 

2. diference 


(2)

 

Relativní 

přírůstek 

t 

Koeficient 

růstu 

kt 

Klouzavé 

průměry 

7. řádu 

1990 2 - - - - - - 

1991 2 2 0 -2 0,00 1,00 - 

1992 1 1,5 -1 -1 -0,50 0,50 - 

1993 8 4,5 7 8 7,00 8,00 4,143 

1994 10 9 2 -5 0,25 1,25 4,000 

1995 3 6,5 -7 -9 -0,70 0,30 4,143 

1996 3 3 0 7 0,00 1,00 4,143 

1997 1 2 -2 -2 -0,67 0,33 4,286 

1998 3 2 2 4 2,00 3,00 3,286 
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1999 1 2 -2 -4 -0,67 0,33 3,143 

2000 9 5 8 10 8,00 9,00 4,429 

2001 3 6 -6 -14 -0,67 0,33 4,714 

2002 2 2,5 -1 5 -0,33 0,67 4,571 

2003 12 7 10 11 5,00 6,00 5,571 

2004 3 7,5 -9 -19 -0,75 0,25 5,857 

2005 2 2,5 -1 8 -0,33 0,67 7,286 

2006 8 5 6 7 3,00 4,00 9,000 

2007 11 9,5 3 -3 0,38 1,38 8,857 

2008 13 12 2 -1 0,18 1,18 8,857 

2009 14 13,5 1 -1 0,08 1,08 - 

2010 11 12,5 -3 -4 -0,21 0,79 - 

2011 3 7 -8 -5 -0,73 0,27 - 

Průměrný absolutní přírůstek      = 0,125 Průměrný koeficient růstu    = 1,019 

Chronologický průměr         Součet čtvercových chyb SSE = 519,58 

Průměrná čtvercová chyba MSE = 25,98 Průměrná absolutní chyba MAE = 4,14  

 

U ostatních protiprávních činů je situace oproti výše zmíněným zcela opačná a jak 

dokládá průměrný absolutní přírůstek i koeficient růstu, jejich počet se zvyšuje. Tento růst 

je tedy signalizován kladným číslem průměrného absolutního přírůstku a tím, že průměrný 

koeficient přírůstku překročil hranici sta procent. Dá se tedy předpokládat, že v následném 

období bude počet jiných činů než únosů, útoků na zařízení a sabotáže, stoupat.  

Vnesením změřených hodnot a klouzavých průměrů do grafu  č. 14 se potvrdilo 

to, na co poukazují vypočítané hodnoty, a tedy na vzrůstání ostatních protiprávních činů. 

Tento graf je pak proložen polynomickým trendem,  na  jehož  základě  lze  předpovědět, 

že by tyto činy do budoucna měly vzrůstat, jak dokládá i prodloužený trend vynesený 

v daném grafu. Tuto vlastnost si vysvětluji tím, že tyto činy jsou spíše provedeny 

spontánně a proto na ně není vymyšlená účinná prevence.   
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Graf č. 14 Počet ostatních činů s vyjádřeným trendem a predikcí 

 

5.1.6 Zraněné osoby při protiprávních činech – predikce 

U zraněných osob ve sledovaném období je vypuštěn rok 2001, ve kterém bylo 

těchto osob nejvíce, a to 3 217. Důvodem vypuštění je přitom zpřesnění výpočtů 

(vzhledem k ostatním zaznamenaným hodnotám  je  toto  číslo  příliš vysoké a negativně 

by ovlivňovalo průběh počítaných charakteristik). Nejméně zraněných osob bylo v roce 

1998. Po vypuštění výše zmíněného čísla vychází, že průměrný  počet  zraněných  osob 

 na  rok je padesát (kdyby se do průměru započítal i r. 2001, průměr na rok za sledované 

období by se zvýšil trojnásobně na číslo 179; další neméně zajímavý fakt je, že součet 

počtu zraněných za léta mimo r. 2001 nepřevýší právě počet zraněných v tomto roce). 

Hodnoty, se kterými se tedy bude počítat, jsou uvedeny v tabulce  č. 22. 

 

Tabulka č. 22 charakteristiky počtu zraněných osob 

Rok 

Zaznamenaná 

hodnota 

yt 

Chronologický 

průměr 

  

1. 

diference 


(1)

 

2. diference 


(2)

 

Relativní 

přírůstek 

t 

Koeficient 

 Růstu 

kt 

Klouzavé 

průměry 

7. řádu 

1987 121 - - - - - - 

1988 21 71 -100 - -0,83 0,17 - 

1989 38 29,5 17 117 0,81 1,81 - 

1990 145 91,5 107 90 2,82 3,82 69,714 

1991 2 73,5 -143 -250 -0,99 0,01 60,571 

1992 123 62,5 121 264 60,50 61,50 58,286 

1993 38 80,5 -85 -206 -0,69 0,31 75,571 

1994 57 47,5 19 104 0,50 1,50 55,143 
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1995 5 31 -52 -71 -0,91 0,09 55,000 

1996 159 82 154 206 30,80 31,80 37,857 

1997 2 80,5 -157 -311 -0,99 0,01 39,571 

1998 1 1,5 -1 156 -0,50 0,50 33,429 

1999 3 2 2 3 2,00 3,00 43,714 

2000 50 26,5 47 45 15,67 16,67 22,143 

2002 14 32 -36 -83 -0,72 0,28 30,429 

2003 77 45,5 63 99 4,50 5,50 34,143 

2004 8 42,5 -69 -132 -0,90 0,10 38,429 

2005 60 34 52 121 6,50 7,50 35,714 

2006 27 43,5 -33 -85 -0,55 0,45 34,286 

2007 33 30 6 39 0,22 1,22 25,143 

2008 31 32 -2 -8 -0,06 0,94 45,714 

2009 4 17,5 -27 -25 -0,87 0,13 - 

2010 13 8,5 9 36 2,25 3,25 - 

2011 152 82,5 139 130 10,69 11,69 - 

Průměrný absolutní přírůstek      = 1,35 Průměrný koeficient růstu    = 1,01 

Chronologický průměr          Součet čtvercových chyb SSE = 177753,5 

Průměrná čtvercová chyba MSE = 7406,4 Průměrná absolutní chyba MAE = 71,37 

 

Stejně jako v případě ostatních trestných činů se i hodnota průměrného 

absolutního přírůstku, týkající se zraněných osob při těchto trestných činech, pohybuje 

v kladných číslech. Počet zraněných osob tedy vzrůstá, což dokládá i průměrný koeficient 

růstu, který se dostal přes sto procentní hranici a poukazuje tedy na to, že počet zraněných 

v průměru stoupnul o jedno procento každým rokem.  

Graf č. 15 zachycuje tuto stoupavou tendenci. Nutno dodat, že v první polovině 

sledovaných dvaceti pěti let bylo zraněných více než v té druhé a ve třetí čtvrtině 

sledovaného časového úseku dosahoval počet zraněných svého minima. Použití 

klouzavých průměrů ukázalo na vhodnost použití polynomického trendu k vytvoření 

predikce. Po prodloužení trendu se dá vyvodit, že počet zraněných osob při protiprávních 

činech bude v následných letech stoupat.  
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Graf č. 15 Počet zraněných s vyjádřeným trendem 

 

5.1.7 Usmrcené osoby při protiprávních činech  

V této kapitole je rovněž vypuštěn rok 2001, ve kterém bylo nejvíce obětí 

protiprávních činů (3 525). Rok je vypuštěn ze stejných důvodů jako v minulém případě. 

Nejméně obětí bylo pak zaznamenáno v roce 1995 a jednalo se toliko o 2 oběti.  Průměrný 

počet obětí za rok je vyšší než u zraněných osob (60 osob/rok mimo r. 2001; součet hodnot 

mimo r. 2001 stejně jako v předešlém případě nedosahuje počtu obětí ve zmíněném roce). 

Tato zjištění vycházejí z tabulky  č. 23. 

 

Tabulka č. 23 Charakteristiky usmrcených osob 

Rok 

Zaznamenaná    

hodnota 

yt 

Chronologický 

průměr 

  

1. 

diference 


(1)

 

2. diference 


(2)

 

Relativní 

přírůstek 

t 

Koeficient 

růstu 

kt 

Klouzavé 

průměry 

7. řádu 

1987 166 - - - - - - 

1988 300 233 134 - 0,81 1,81 - 

1989 278 289 -22 -156 -0,07 0,93 - 

1990 137 207,5 -141 -119 -0,51 0,49 144,286 

1991 7 72 -130 11 -0,95 0,05 127,857 

1992 10 8,5 3 133 0,43 1,43 85,286 

1993 112 61 102 99 10,20 11,20 64,714 

1994 51 81,5 -61 -163 -0,54 0,46 45,714 
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1995 2 26,5 -49 12 -0,96 0,04 50,571 

1996 134 68 132 181 66,00 67,00 49,714 

1997 4 69 -130 -262 -0,97 0,03 42,000 

1998 41 22,5 37 167 9,25 10,25 61,286 

1999 4 22,5 -37 -74 -0,90 0,10 63,857 

2000 58 31 54 91 13,50 14,50 57,714 

2002 186 122 128 74 2,21 3,21 57,571 

2003 20 103 -166 -294 -0,89 0,11 52,000 

2004 91 55,5 71 237 3,55 4,55 54,000 

2005 3 47 -88 -159 -0,97 0,03 47,286 

2006 2 2,5 -1 87 -0,33 0,67 21,143 

2007 18 10 16 17 8,00 9,00 19,143 

2008 11 14,5 -7 -23 -0,39 0,61 11,143 

2009 3 7 -8 -1 -0,73 0,27 - 

2010 6 4,5 3 11 1,00 2,00 - 

2011 35 20,5 29 26 4,83 5,83 - 

Průměrný absolutní přírůstek        5,69 Průměrný koeficient růstu    = 0,93 

Chronologický průměr          Součet čtvercových chyb SSE = 98961,61 

Průměrná čtvercová chyba MSE = 4123,4 Průměrná absolutní chyba MAE = 48 

 

Hodnoty získané a vypočítané v této tabulce nepoukazují na stoupající tendenci. 

Opět je průměrný absolutní přírůstek v záporné hodnotě a průměrný koeficient růstu 

nepřesáhl sta procent.  

Graf č. 16 nevyvrátil, že by dané charakteristiky byly vypočteny špatně a že počet 

usmrcených osob by měl stoupat. Počet usmrcených osob tedy za posledních dvacet pět let 

klesal a z grafu lze předpovídat, že bude klesat i nadále. Vložené klouzavé průměry 

ukázaly na vhodnost použití tentokráte logaritmického trendu pro predikci. Po vložení 

daného trendu a jeho prodloužení se ukázalo, že daný trend protne ypsilonovou osu v roce 

2013 a půjde do záporných hodnot. To naznačuje, že počet usmrcených osob v následných 

letech nebude nijak velký a spíše se budou vyskytovat roky s nulovou hodnotou této 

měřené veličiny. Tuhle vlastnost si vysvětluji tím, že více obětí mají na svědomí 

protiprávní činy spojené s protiprávním zadržováním a útoky na zařízení, které jsou taktéž 

na ústupu.  
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Graf č. 16 Počet usmrcených s vyjádřeným trendem 

 

5.2 Predikce pro protiprávní činy spáchané v Československu 

Způsob sledování hodnot protiprávních činů pro Československo se v postupu 

nepatrně liší od postupu u celosvětových protiprávních činů. Zatím co se ve světovém 

měřítku hodnoty zaznamenávaly v jednoročních lhůtách, pro Československo byla lhůta 

pro zaznamenání dvouletá z důvodu snížení počtu let, ve kterých nenastal ani jeden 

sledovaný protiprávní čin. Také samotná predikce není predikcí v pravém slova smyslu, 

neboť predikce bude sledovat roky, které již nastaly, a to z důvodu, že po sledovaném 

období od roku 1948 do roku 1992 nejsou zaznamenány další protiprávní činy. Výsledná 

predikce by tedy měla poukázat na fakt, že od roku 1992 se sledované protiprávní činy 

nevyskytly, případně by se měly vyskytnout jen velmi nahodile.  

Z tabulky  č. 24 vyplývá  následující:  Nejvíce  sledovaných  protiprávních  činů 

se stalo v rozmezí let 1950 a 1951, a to konkrétně šest činů. Nejméně, a tedy nulový počet 

činů, se stalo ve více letech.  Podle  chronologického  průměru  můžeme  říci, že průměrně 

se v dvouletém cyklu stal jeden protiprávní čin.  
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Tabulka č. 24 Charakteristiky protiprávních činů v Československu 

Rok 

 

Zaznamenaná 

hodnota 
 

Chronologický 

průměr 

1. 

diference 

2. 

diference 

Relativní 

přírůstek 

Koeficient 

růstu 

 

Klouzavé 

průměry 7. 

řádu 

yt 
 




 


  kt  
48/49 4 - - - - - - 

50/51 6 5 2 - 0,5 1,5 - 

52/53 1 3,5 -5 -7 -0,833 0,167 - 

54/55 0 0,5 -1 4 -1 0 1,867 

56/57 1 0,5 1 2 0 0 1,286 

58/59 0 0,5 -1 -2 -1 0 0,429 

60/61 1 0,5 1 2 0 0 0,429 

62/63 0 0,5 -1 -2 -1 0 0,429 

64/65 0 0 0 1 0 0 0,857 

66/67 1 0,5 1 1 0 0 1,286 

68/69 0 0,5 -1 -2 -1 0 1,142 

70/71 4 2 4 5 0 0 1,429 

72/73 3 3,5 -1 -5 -0,25 0,75 2 

74/75 0 1,5 -3 -2 -1 0 1,857 

76/77 2 1 2 5 0 0 2 

78/79 4 3 2 0 1 2 1,429 

80/81 0 2 -4 -6 -1 0 1 

82/83 1 0,5 1 5 0 0 1,286 

84/85 0 0,5 -1 -2 -1 0 1,143 

86/87 0 0 0 1 0 0 - 

88/89 2 1 2 2 0 0 - 

90/91 1 1,5 -1 -3 -0,5 0,5 - 

Průměrný absolutní přírůstek      = 0,143 Průměrný koeficient růstu    = 0,94 

Chronologický průměr     1,36 Součet čtvercových chyb SSE = 55 

Průměrná čtvercová chyba MSE =  2,5 Průměrná absolutní chyba MAE = 1,34 

 

Z dalších vypočtených hodnot,  především  z  průměrného  absolutního  přírůstku 

a průměrného koeficientu růstu, lze odvodit, že charakter sledované veličiny bude klesající. 

Průměrný absolutní přírůstek je totiž záporný a svědčí o úbytku, stejně jako koeficient 

růstu,  který  nepřesáhl hranici sta procent. Na základě těchto znalostí se dá předpokládat, 

že v budoucnu budou hodnoty těchto protiprávních činů klesat.  

Jak můžeme vidět  na  grafu   č. 17,  tento  klesající  předpoklad  byl  potvrzen. 

Pro predikci byl zvolen logaritmický trend, který byl následně prodloužen za hranici 

sledovaných let. Z něj vyplývá, že dané protiprávní činy klesají pod jeden protiprávní čin 
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za dvouleté období, čímž tedy bylo potvrzeno, že na území bývalého Československého 

státu se tyto činy přestanou vyskytovat, což ale zároveň neznamená, že už by se 

v budoucnu nemohly stát. Tento jev lze vysvětlit důvodem spáchání protiprávních činů. 

V drtivé většině se totiž jednalo o únik před tehdejším režimem, který ale s rokem 1989 

padl.  

 

 

Graf č. 17 Počet protiprávních činů v Československu s vyjádřeným trendem a predikcí 

 

5.3  Shrnutí predikce 

Jak je patrné z výsledků provedené predikční činnosti za pomocí časových řad, 

většina protiprávních činů je v poklesu a nadále v poklesu budou.  Největší chronologický 

průměrný počet byl zaznamenán u těch činů, které se týkají neoprávněného zadržování, 

nejmenší chronologický průměr ze sledovaných charakteristik pak měly protiprávní činy 

sabotáže.  Také   chronologický  průměrný  počet  u  pokusů  o  neoprávněné  zadržování 

je nemalý. Z toho lze vyvodit, že pachatelé se dříve orientovali hlavně na tyto trestné činy, 

ovšem jejich charakteristiky naznačují, že jsou na ústupu. Oproti ostatním charakteristikám 

jsou na vzestupu ostatní protiprávní činy, což dokazuje jejich vzrůstající tendence, která by 

měla pokračovat i v příštích letech. To může být zapříčiněno zpřísňujícím se 

bezpečnostním opatřením na letištích, která ztěžují potenciálním pachatelům způsobit 

protiprávní činy, které jsou na ústupu teď i v následných letech.  
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Dále je vhodné uvést, že i když četnost činů klesá, jak je patrné z grafů, tak počet 

obětí, obzvláště raněných, u podařených činů stoupá. I když se stále zlepšují bezpečnostní 

opatření   na   letištích,   samotní   pachatelé   se   tomu   přizpůsobují   a   volí  stále  lepší 

a důmyslnější způsoby útoků. Tím se samozřejmě zvětšuje šance, že se jim útok podaří 

realizovat. Jako příklad může sloužit případ Bojinka. Což byl plán rozsáhlého útoku 

islámských radikálů Ramziho Jusefa a Khalida Šajka Mohameda, který se podařilo rozkrýt 

úplnou náhodou při domovní prohlídce. Tito radikálové chtěli unést dvanáct letadel, na něž 

chtěli propašovat části výbušnin, samotné bomby pak sestavit na palubě letadla, načasovat 

je a při mezipřistání opustit letadlo, které by před příletem do cílové destinace bylo 

bombou zničeno. [29] 

 

6. Závěr 

Jako první cíl této práce, byla brána statistika protiprávních činů, jak těch 

celosvětových, tak i těch, které se udály na  území  České republiky  či  Československa. 

Po splnění tohoto cíle, následoval cíl druhý, jehož obsahem bylo zkonstruovat predikční 

odhad na základě časové řady a tím poodhalit a expertně odhadnout na základě číselných 

hodnot, jak se budou zvolené protiprávní činy vyvíjet v následných letech.  

V úvodu práce jsem se věnoval hlavně organizacím, které mají za úkol 

shromažďovat protiprávní činy, aby bylo patrné, kde lze zkoumaná číselná vyjádření vůbec 

najít. Poté následovalo definování protiprávního činu, aby bylo jasné, co za tento akt 

v civilní  letecké  dopravě  považují  legislativci.  Jako  zajímavost  jsem  dále uvedl, jaká 

je v současné době prevence proti protiprávním činům.  

Po úvodu následovala samotná vědecká činnost spočívající v několikati krocích. 

Tím prvním bylo rozhodnutí, jaká data budu vůbec zpracovávat. Pro zpracování dat 

týkajících se mezinárodních protiprávních činů, jsem se rozhodl vycházet z výroční zprávy 

organizace ICAO. Důvod proto byl v členech této organizace. Její členy tvoří většina 

existujících států, mezi jejichž smluvní povinnosti náleží také hlášení protiprávních činů 

této organizaci, které jsou poté zahrnuty do výroční zprávy. Tato výroční zpráva dále 

poskytla i vodítko k časovému období, jež jsem při zpracování dat sledoval. Co se týče 

České republiky a hlavně Československa, zde jsem byl nucen vycházet pouze z knihy, 

která datovala protiprávní činy v období roků 1948 – 1992, neboť jiný záznam o ostatních 

protiprávních činech není veřejně dostupný. Po sběru dat následovalo statistické 

vyhodnocení. Tyto podmínky jsem nastavil tak, aby byly pro všechny sledované 
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protiprávní  činy   stejné   a   díky   tomu  mohla  být  tato  data  mezi  sebou  porovnána. 

Po   vytvoření   statistiky   jsem   vypracoval   predikční   odhad   pomocí  časových řad. 

To  spočívalo  ve  zjištění  trendu,  který  mají   jednotlivé   sledované   protiprávní  činy, 

na základě něhož se provedl onen odhad chování v budoucnu. Na základě těchto 

skutečností mohu prohlásit, že můj vědecký přínos spočívá v určení charakteru 

sledovaných veličin, zjištění, který protiprávní čin ze sledovaných, ohrožuje civilní 

leteckou dopravu nejvíce. Určení trendu protiprávních činů spáchaných na území bývalého 

Československa. A určení toho, jakým směrem se budou vyvíjet celosvětově protiprávní 

činy, jakých bude přibývat, a jakých bude naopak ubývat.  

Z mého pohledu bylo cílů práce dosaženo. Tato práce určila statistický charakter 

jednotlivých sledovaných protiprávních činů a také jejich vývoj do budoucích let. Hlavně 

pak z určeného vývoje si lze vzít poučení do budoucna, jakým směrem by se měla začít 

uvíjet celosvětová bezpečnost v civilní letecké dopravě. V čemž vidím i velký přínos této 

diplomové práce. Byť se jedná o nejbezpečnější druh přepravy, protiprávní činnost ve 

spojení s ní má vždy až tragické následky.  
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Příloha 1 

 

 Tabulka protiprávních činů z výročních zpráv  

 
Protiprávní 

zadržování 
Protiprávní útoky 

na zařízení  

Počet osob, které 

byly při 

protiprávních činech: 

Rok 

Celkový 

počet 

protiprá

vních 

činů 

Podařené Nepodařené Podařené Nepodařené Sabotáž Ostatní činy Zraněné Zabité 

1987 15 4 6 2 0 3 0 121 166 

1988 12 7 3 0 0 2 0 21 300 

1989 14 8 4 0 0 2 0 38 278 

1990 36 20 12 1 0 1 2 145 137 

1991 15 7 5 1 0 0 2 2 7 

1992 10 6 2 1 0 0 1 123 10 

1993 48 30 7 3 0 0 8 38 112 

1994 43 22 5 4 0 2 10 57 51 

1995 17 9 3 2 0 0 3 5 2 

1996 22 3 12 4 0 0 3 159 134 

1997 15 6 5 2 0 1 1 2 4 

1998 17 11 2 1 0 0 3 1 41 

1999 14 11 2 0 0 0 1 3 4 

2000 30 12 8 1 0 0 9 50 58 

2001 24 7 2 7 4 1 3 3217 3525 

2002 40 2 8 24 2 2 2 14 186 

2003 35 3 5 10 0 5 12 77 20 

2004 16 1 4 2 2 4 3 8 91 

2005 6 2 0 2 0 0 2 60 3 

2006 17 1 3 4 0 1 8 27 2 

2007 22 4 2 2 3 0 11 33 18 

2008 23 1 6 3 0 0 13 31 11 

2009 23 5 3 1 0 0 14 4 3 

2010 14 0 1 1 0 1 11 13 6 

2011 6 0 2 0 0 1 3 152 35 

Zdroj: ICAO. Annual report of the council: Doc 9975., 2011. Dostupné z: 

http://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9975 

 

 



 

 

 

 

Příloha 2 

Příklad výpočtů:  

 

Pro příklad výpočtů jsou brány hodnoty uvedené v tabulce Tabulka č. 17 

Charakteristiky podařeného zadržování. 

 

Chronologický průměr 

   

     
 

 
     

 
   

       
 

   
  

   
 

 
   

 
   

   
 

 
   

 
    

 

       

Absolutní přírůstek prvního řádu  

                       

Absolutní přírůstek druhého řádu  

                              

Průměrný absolutní přírůstek  

     
 

   
         

     

   
 

   

  
 
             

Relativní přírůstek  

    
      

    
 

  

 
        

Koeficient růstu  

   
  

    
  

 

 
       

Průměrný koeficient růstu  

           
      

  

  

   
  

 

 
 

    
   

Sedmičlenný klouzavý průměr 

    
 

    
     

 

    

 
               

 
        

 

 

 

 


