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ANOTACE 

CHUMCHAL, Tomáš. Zajištění bezpečnosti na letišti pomocí profilace a identifikace 

cestujících. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. Katedra bezpečnostních sluţeb, 2013. 79 s. Vedoucí 

diplomové práce Doc. Ing. Mgr. Radomír Ščurek, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti na letišti 

prostřednictvím profilace osob s vyuţitím inovativních metod profilace. Úvodní část 

je zaměřena na související právní předpisy a bezpečnostní procedury na letišti. Teoretická 

část dále popisuje princip profilace a moţnosti aplikace prostřednictvím biosignálů 

člověka. Pro oblast civilní letecké přepravy je zpracována analýza rizik. Následuje uvedení 

inovativních metod profilace a souvisejících opatření. V kapitole „Aplikace inovativního 

řešení“ je zpracováno posouzení jednotlivých inovativních metod a příklad praktické 

realizace zaloţené na integraci bezpečnostních opatření. Na závěr je uveden přínos řešení 

a příklad kalkulace. 

Klíčová slova: letiště, profilace, bezpečnost, analýza, riziko. 

ANNOTATION 

CHUMCHAL, Tomáš. Security at the Airport by Profiling and Identification 

of Passengers. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety 

Engineering. Institute of Security Services, 2013. 79 p. Leadership of the thesis 

by Doc. Ing. Mgr. Radomír Ščurek, Ph.D. 

The thesis deals with security at the airport by passenger profiling by using 

innovative methods. The introductory part focuses on the related legislation and security 

procedures at the airport. The theoretical part describes the principle of profiling and 

possibilities of application by human biosignals. The risk analysis is processed for the area 

of the civil aviation followed by introduction of innovative methods of profiling and 

related measures. The assessment of innovative methods and example of practical 

implementation based on integration is processed in the chapter “Application of Innovative 

Solution”. The conclusion is focused on benefits of designed solution and an example of 

calculation. 

Key words: airport, profiling, security, analysis, risk.  
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1 ÚVOD 

Civilní letectví představuje moderní způsob přepravy osob i zboţí. Denně se takto 

přepraví několik miliónů osob [2]. S rostoucími potřebami lidské civilizace je kladen stále 

větší důraz mimo jiné na rychlost, kvalitu a bezpečnost přepravy. V současné době jiţ není 

moţné spoléhat se při zajištění bezpečnosti civilního letectví pouze na standardní 

bezpečnostní kontroly realizované bezpečnostními pracovníky, jelikoţ metody pachatelů 

protiprávních činů jsou stále sofistikovanější. 

Jednou z moţností pro zajištění preventivní ochrany před pachateli protiprávních 

činů je metoda profilace a typování podezřelých osob, které vykazují nestandardní projevy 

chování a jednání. Na rozdíl od běţných cestujících je potřeba takovým osobám věnovat 

zvýšenou pozornost. Profilace umoţňuje tyto odchylky identifikovat na základě 

vyhodnocování fyziologických projevů člověka na vnější podněty (například obrazové či 

akustické). Úroveň profilování závisí na kvalitě informací. Metoda nezaručuje identifikaci 

podezřelých osob, ale poskytuje moţnost jejich selekce od ostatních cestujících za účelem 

minimalizace pravděpodobnosti provedení teroristického útoku či jiného protiprávního 

činu proti bezpečnosti civilního letectví. 

V úvodu diplomové práce uvádím relevantní právní předpisy k dané problematice 

včetně mezinárodních úmluv. Dále popisuji letiště Václava Havla Praha včetně realizace 

procesu odbavení cestujících a zajištění bezpečnosti. Poté se věnuji standardům 

pro zachování bezpečnosti letiště vycházejících z právních předpisů. Následuje popis 

profilace včetně historie vzniku tohoto oboru jak v zahraničí, tak i v České republice. 

Pro potřeby profilace je nutné znát principy biosignálů (fyziologických funkcí člověka), 

jejich snímání a principy měření změn v závislosti na reakci na vnější podněty.  

Za účelem identifikace a vyhodnocení rizik v civilním letectví následují analýzy 

rizik. Pro identifikaci rizik je zvolen Ishikawův diagram a kvantitativní vyhodnocení 

je zpracováno prostřednictvím analýzy FMEA s následnou vizualizací Lorenzovou křivkou 

s aplikací Paretovy analýzy 80/20. Navrhovaná opatření reagují na výsledky analýz rizik. 

Následuje uvedení inovativních metod profilace a souvisejících bezpečnostních 

aplikací, které zvyšují efektivitu kombinace těchto metod se standardními bezpečnostními 

opatřeními na letištích. Celkem je zpracováno osm vyuţitelných metod.  
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Kapitola Aplikace inovativního řešení pojednává o konkrétních moţnostech uţití 

metod v praxi a nabízí srovnání způsobů jejich vyuţitelnosti na letišti. Vzájemné 

posouzení inovativních řešení je následně zpracováno metodou rozhodovací matice. 

Pro ověření míry interakce nových řešení se standardními bezpečnostními opatřeními 

je provedena analýza souvztaţnosti v inovativním pojetí (posouzení relativní míry 

interakce bezpečnostních opatření). Navrhované řešení vychází z integrace bezpečnostních 

technologií a zavádí principy realizace kontrolní činnosti. Poslední kapitolu tvoří seznam 

přínosů navrhovaného řešení. 
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2 REŠERŠE 

Při zpracování diplomové práce jsem mimo jiné vycházel z následujících zdrojů: 

ELIAS, Bartholomew. Airport and Aviation Security: U.S. Policy and Strategy in 

the Age of Global Terrorism. 2. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2010, 411 s. ISBN 978-1-

4200-7029-3. 

 Publikace popisuje z odborného hlediska procesy zajištění bezpečnosti letecké 

přepravy a zabývá se i otázkami politiky a strategie v této oblasti. Součástí je také uvedení 

významných mimořádných událostí v historii včetně pozadí jejich vzniku. Důleţitou 

kapitolou je hodnocení a řízení bezpečnostních rizik. Autor se zabývá rovněţ metodami 

vyuţití umělé inteligence v oblasti prescreeningu pasaţérů a bezpečnostními kontrolami 

osob a zavazadel. 

KŉLLE, Garik MARKARIAN a TARTER. Aviation Security Engineering: A 

Holistic Approach. Norwood: ARTECH HOUSE, 2011, 333 s. ISBN 978-1-60807-072-5. 

Kniha je zaměřena na pochopení systému bezpečnosti civilního letectví. Zaobírá 

se riziky v tomto odvětví a metodami jejich řešení. Podrobně popisuje metody 

pro navrhování bezpečnostních kontrol na letišti a mezinárodní standardy v této oblasti. 

Představuje oblast výzkumu v bezpečnosti letecké dopravy a nejčastější rizika v tomto 

odvětví. Popisuje moţnosti identifikace bezpečnostních rizik a způsoby reakcí na ně. 

ŠČUREK, Radomír a Pavel ŠVEC. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA. Ochrana letiště před protiprávními činy. 1. vyd. Ostrava: 

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

Publikace se zabývá komplexním zabezpečením civilního dopravního letiště před 

protiprávními činy a následně analyzuje jednotlivé etapy odbavovacího procesu na základě 

provedení analýzy rizik. Popisuje bezpečnostní systémy odbavovacího procesu letiště 

a organizaci bezpečnostního integrovaného systému letiště. Analýzy rizik jsou zpracovány 

na základě identifikace ohroţení letiště. 
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Kapitola uvádí výčet a stručný popis základních právních předpisů z oblasti 

bezpečnosti civilní letecké dopravy. Předpisy jsou rozděleny do kapitol mezinárodní právní 

předpisy platné v České republice a předpisy České republiky. 

3.1 Mezinárodní právní předpisy 

K zajištění bezpečnosti civilního letectví v České republice se vztahuje mimo jiné 

mnoţství mezinárodních předpisů. V této kapitole jsou uvedeny předpisy evropské unie, 

mezinárodní úmluvy a mezinárodní standardy z oblasti bezpečnosti civilní letecké 

přepravy, které se vztahují k tématu diplomové práce. 

3.1.1 Předpisy Evropské unie 

V rámci standardizace zajištění bezpečnosti civilního letectví před protiprávními 

činy existuje celá řada předpisů Evropské unie (dále jen „EU“). Tato kapitola popisuje 

vybrané předpisy EU. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 

o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002. 

Nařízení se skládá z dvaceti čtyř článků a přílohy. V první části udává důvody 

standardizace bezpečnostních pravidel v rámci Evropské unie, cíle tohoto nařízení a oblast 

působnosti. Dále jsou uvedena bezpečnostní opatření. Články 10 aţ 14 popisují poţadavek 

na zpracování bezpečnostních programů pro ochranu civilního letectví před protiprávními 

činy, které musí být vypracovány. Příloha specifikuje poţadavky na zajištění bezpečnosti 

civilní letecké přepravy. [11] 

Nařízení komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. 

Nařízení se skládá ze čtyř článků a dvanácti doplňků. Jednotlivé doplňky 

rozpracovávají specifikaci poţadavků na zajištění bezpečnosti civilní letecké přepravy 

uvedených v příloze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008.[12] 

 



13 

 

3.1.2 Mezinárodní úmluvy  

V České republice platí mnoţství mezinárodních úmluv pro oblast zajištění 

bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy. V této kapitole jsou uvedeny pouze 

vybrané mezinárodní úmluvy ve vztahu k tématu práce. 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (tzv. Chicagská úmluva) byla sjednána 

v Chicagu v roce 1944. Prostřednictvím této úmluvy vznikla Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví ICAO. Dokument obsahuje devadesát šest článků upravujících procesy 

v rámci mezinárodního civilního letectví. [4] 

Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 

Takzvaná Haagská úmluva byla podepsána v roce 1970 v Haagu. Podle této 

úmluvy kaţdá osoba, která na palubě během letu protiprávně za pouţití násilí nebo hrozby 

násilím nebo jakékoliv jiné formy zastrašování, se zmocní letadla nebo vykoná nad ním 

kontrolu nebo se pokusí o jakýkoliv takovýto čin nebo je spolupachatelem osoby, která 

páchá nebo se pokusí spáchat takovýto čin, spáchá trestný čin. [4] 

Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním 

letectvím (Montrealská úmluva) 

Úmluva byla sjednána v roce 1971 v Montrealu a popisuje činy, které jsou spáchány 

proti bezpečnosti civilního letectví, jako trestné činy: 

 násilný čin proti letadlu za letu, 

 násilný čin proti letadlu za provozu nebo způsobení škody, která neumoţňuje 

vzlétnutí, 

 umístění takového předmětu na palubu letadla, který ho můţe poškodit nebo zničit, 

 poškození zařízení letadla, 

 nepravdivá informace mající za následek ohroţení bezpečnosti provozu.  

Montrealská úmluva byla dále doplněna Protokolem o boji s protiprávními činy násilí 

na letištích slouţících mezinárodnímu civilnímu letectví, který byl přijat v Montrealu 

v roce 1988. [4] 
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3.1.3 Mezinárodní standardy v oblasti bezpečnosti civilní letecké přepravy 

Standardizace pravidel v oblasti civilní letecké přepravy je zajištěna 

prostřednictvím takzvaným annexů (příloh) k Chicagské úmluvě, které vydává 

mezinárodní organizace pro civilní letectví. Tyto přílohy vytvářejí doporučení formou 

všeobecně platných norem. V České republice jsou vydávány ministerstvem dopravy jako 

letecké předpisy řady L. Ve vztahu k tématu práce jsou nejdůleţitější předpisy L14 a L17. 

Letecký předpis L14 – Letiště 

Předpis L14 upravuje poţadavky na fyzické vlastnosti a překáţkové plochy letišť, 

popis vybavení a poskytovaných technických sluţeb. Stanoví minimální provozní 

parametry letiště dle v současnosti provozovaných letadel, nebo letadel plánovaných 

provozovat. Opatření pro provoz letadel s vyššími nároky nejsou tímto předpisem 

stanovena a jejich posouzení je záleţitostí kaţdého letiště, případně příslušných orgánů. 

Cílem předpisu je zvýšit úroveň ochrany na letišti. Předpis se nezabývá usměrňování 

či omezování provozu letadel. Předpis dále neřeší postupy pro plánování letišť, vliv 

na ţivotní prostředí, ekonomické aspekty provozování letiště a jiné netechnické souvislosti. 

[16] 

Letecký předpis L17 – Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před 

protiprávními činy 

Letecký předpis L17 vychází z dokumentu Annex 17- Security – Safeguarding 

International Civil Aviation Acts of Unlawful Interference. Zabývá se problematikou 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy, kam náleţí bezpečnost pasaţérů, 

posádky letadel, pozemního leteckého personálu a ostatní veřejnosti a zároveň vytvořením 

takových podmínek, aby bylo moţné reagovat v případě nárůstu bezpečnostní hrozby. 

Předpis dále popisuje bezpečnostní opatření, jejich kontrolu a řízení kvality. Opatření jsou 

rozdělena do kapitol dle dotčených subjektů. Závěrečná část se zabývá činnostmi 

při protiprávních činech, a to jak prevencí, tak i represí a způsoby reportingu a výměny 

informací. [17] 
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3.2 Právní předpisy ČR 

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

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o civilním letectví („letecký zákon“) upravuje podmínky ve věci civilního 

letectví (podmínky stavby a provozování letiště, letecké stavby, podmínky vyuţívání 

leteckého prostoru a poskytování leteckých sluţeb, podmínky provozování leteckých 

činností, ochrana letectví, podmínky uţívání sportovního létajícího zařízení, výkon státní 

správy) a implementuje do českého právního prostředí poţadavky mezinárodních úmluv 

ve vztahu k civilnímu letectví. Zákon se v omezené míře vztahuje také na vojenské 

letectví, a to na letecký personál, vojenská letiště a letecké stavby, vyuţívání leteckého 

prostoru, poskytování leteckých sluţeb a provozování leteckých činností.[13] 

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

pozdějších předpisů 

Účelem tohoto zákona je naplnění práva kaţdého na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromí. Upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů 

a stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje předání osobních údajů do cizích států. 

V souvislosti s typováním a profilací osob je nutné tento zákon aplikovat mimo jiné 

při vyuţití kamerového systému se záznamovým zařízením. [14] 

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

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

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

o ţivnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanoví strukturu bezpečnostního programu, způsob provádění 

bezpečnostních kontrol, způsob získání a ověření odborné způsobilosti a další náleţitosti 

ve vztahu k bezpečnosti civilního letectví. [15] 

Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před 

protiprávními činy 

Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před 

protiprávními činy byl schválen Bezpečnostní radou státu usnesením č. 15 ze dne 5. dubna 

2008 a aktualizován na základě vnitrostátních právních předpisů, předpisů Evropských 
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společenství a mezinárodních právních předpisů. Dokument se zabývá bezpečnostními 

programy letiště a leteckého dopravce a popisuje bezpečnostní opatření a postupy v civilní 

letecké přepravě. V závěrečné části pojednává o mimořádných událostech a krizových 

situacích. [18] 

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky 

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky 

vychází z Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky 

před protiprávními činy schváleného Bezpečnostní radou státu usnesením č. 15 ze dne 

15. dubna 2008 a je zpracován v souladu s vnitrostátními právními předpisy, předpisy 

Evropských společenství a mezinárodními právními předpisy. Dokument popisuje 

metodiku náboru pracovníků civilního letectví, povinnosti subjektů a základní náleţitosti 

bezpečnostních opatření, zásady bezpečnostního výcviku a typy odborné bezpečnostní 

přípravy. [19]  

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví 

České republiky před protiprávními činy 

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření vychází z Národního 

bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními 

činy schváleného Bezpečnostní radou státu usnesením č. 15 ze dne 15. dubna 2008 

a je zpracován v souladu s vnitrostátními právními předpisy, předpisy Evropských 

společenství a mezinárodními právními předpisy. Dokument se zabývá metodikou 

kontrolní činnosti, kvalifikací a činnostmi auditorů, systémem řízení kvality 

a vyhodnocováním nedostatků a realizací nápravných opatření včetně jejich hodnocení. 

[20] 
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4 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA 

Letiště Václava Havla Praha je oficiálním názvem letiště Praha/Ruzyně 

(provozovatel Letiště Praha, a.s.), které se nachází na severozápadním okraji hlavního 

města Prahy. K přejmenování došlo na podzim roku 2012. Výstavba proběhla v letech 

1933 aţ 1937 a provoz byl zahájen 5. dubna 1937.  

Jedná se o největší mezinárodní letiště v České republice s téměř dvěma tisíci 

vlastními zaměstnanci a přibliţně patnácti tisíci zaměstnanci externích společností. 

Své sluţby zde poskytuje více jak 50 leteckých přepravců, kteří nabízí vnitrostátní 

i mezinárodní lety do 130 světových destinací. Letiště umoţňuje denní i noční nepřetrţitý 

provoz. [29] 

Letiště disponuje čtyřmi terminály: 

 Terminál 1 (T1) 

 Terminál 2 (T2) 

 Terminál 3 (T3) 

 Terminál 4 (T4) 

V sousedství terminálů T1 a T2 leţí nákladní terminál s odbavovacími plochami Apron 

Cargo 1  a Apron Cargo 2.  

 

Obrázek 1: Dispozice letiště Václava Havla Praha [30] 

Terminál 1 slouţí pro odbavení letů z/do zemí vně Schengenského prostoru. 

Terminál se skládá z příletové a odletové zóny. Odletovou zónu tvoří 2 ramena A a B 

a 16 nástupních mostů. Z bezpečnostního hlediska je odbavovací proces náročnější. [30] 
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Obrázek 2: Terminál 1 [30] 

Terminál 2 slouţí pro odbavení letů v rámci Schengenského prostoru. Jedná 

se o nejnovější terminál letiště s patnácti nástupními mosty. [30] 

 

 

Obrázek 3: Terminál 2 [30] 

Terminál T3 slouţí k odbavení soukromých a charterových letů. Terminál T4 

zajišťuje odbavení státních a VIP letů. [30] 
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V roce 2012 vyuţilo sluţeb letiště téměř 11 miliónů pasaţérů (z toho asi padesát 

tisíc pasaţérů vnitrostátních letů), coţ představuje více neţ 131 tisíc letů. Nejčastější 

destinací bylo paříţské letiště Charlese de Gaulla (796 282 pasaţérů), poté Moskevské 

letiště Šeremetěvo (589 717 pasaţérů) a letiště Frankfurt (487 366 pasaţérů). Z pohledu 

bezpečnostně rizikových destinací zaujme letiště v Tel Avivu (234 819 cestujících). [28] 

 

Obrázek 4:Letecký snímek letiště Václava Havla Praha [30] 

Letiště dále disponuje školícím a výcvikovým centrem pro oblast fyzické ochrany 

(security) a přepravy nebezpečného zboţí. Výuku zajišťuje skupina certifikovaných 

lektorů. [29] 

4.1 Odbavení cestujících  

Jednou z moţností odbavení cestujících v terminálech T1 a T2 jsou samoobsluţné 

kiosky (takzvané Self-check in kiosky), slouţící k samostatnému odbavení cestujících 

se zakoupenou elektronickou letenkou. Identifikace na kiosku můţe probíhat několika 

způsoby, mezi které patří: vloţení čísla elektronické letenky nebo rezervačního kódu, 

načtení cestovního pasu, vloţení platební karty, vloţení palubní vstupenky, atd.  

Pokud cestující cestuje pouze s palubním zavazadlem, můţe po samoobsluţném 

odbavení ihned projít bezpečnostním odbavením (a případně pasovou kontrolou). 

V případě, ţe nelze vyuţít samoobsluţný kiosek, je zapotřebí vyuţít standardní odbavení 
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na přepáţce „Baggage drop off“, kde proběhne odevzdání zavazadla a obdrţení palubního 

lístku. Poté je moţné pokračovat standardní bezpečnostní procedurou. [7, 29] 

Standardní odbavovací přepáţky se nachází v odletových halách Terminálu 

1 a Terminálu 2 a pro odbavení je vyţadována letenka, voucher, doklad totoţnosti případně 

vízum. Poté dojde k odevzdání zavazadel a vydání palubní vstupenky a zavazadlového 

lístku. Odbavení ve většině případů začíná dvě hodiny a končí půl hodiny před odletem. 

Odbavení nadrozměrných zavazadel probíhá na zvláštní přepáţce. [29] 

4.2 Zajištění bezpečnosti 

Zajištění bezpečnosti na letišti probíhá dle mezinárodních i národních právních 

poţadavků. Bezpečnostní strategie zahrnuje veškeré významné činnosti a poskytované 

sluţby, které by mohly mít vliv na bezpečnost cestujících, letištního personálu, informací, 

zdrojů, dobrého jména atd. před potenciálními hrozbami. Součástí bezpečnostní strategie 

letiště je analýza rizik. [29] 

Proces zajištění bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha zahrnuje: 

 ochranu civilního letectví před protiprávními činy, 

 ochranu osob, majetku společnosti a jejich zaměstnanců, 

 ochranu veřejného pořádku a prevenci kriminality, 

 administrativní bezpečnost a bezpečnost informací, 

 bezpečnost IT, 

 poţární ochranu, 

 provozní bezpečnost, 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [29] 
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5 BEZPEČNOST LETIŠTĚ 

Ochrana objektu letiště je zajišťována vhodnou kombinací bezpečnostních opatření, 

která je moţno rozdělit na fyzickou ostrahu, reţimová opatření a technické bezpečnostní 

systémy (systém kontroly vstupu, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrická 

poţární signalizace). Tato opatření zajišťují bezpečnost jednak preventivním působením, 

ale i represivně v případě potřeby reakce na konkrétní čin. Poţadavkem na tato opatření 

je ale kromě zajištění vysoké bezpečnostní úrovně také co nejmenší míra omezení 

cestujících z důvodu potřeby rychlosti a plynulosti činnosti na letištích. [1, 9] 

Fyzická ostraha objektu letiště je vykonávána jak policejním orgánem, 

tak pracovníky soukromých bezpečnostních sluţeb. Všechny tyto osoby by měly být 

důkladně proškoleny a seznámeny se standardními postupy řešení mimořádných událostí 

na letišti. Část bezpečnostního personálu by měla svou činnost vykonávat bez uniformy. 

Důleţitá je nepřetrţitá kontrola kritických prostor letiště (SRA – Security Restricted Area) 

a objektů definovaných analýzou rizik (přístupové body, koridory, odpadkové koše, atd.), 

které by měly být prověřovány bezpečnostními pracovníky v pravidelných časových 

intervalech. [6] 

Ochrana perimetru letiště je pro zajištění bezpečného provozu klíčová, protoţe 

brání nepovolaným osobám v přístupu do areálu letiště (tedy přístupu k letadlům). [1, 10] 

Rizikové prostory letiště: 

 koridory s velkým pohybem osob, 

 prostory, které nejsou monitorovány kamerovým systémem, 

 přistávací a vzletový prostor letadel, 

 kritická infrastruktura letiště (elektrická energie, klimatizace, IT infrastruktura, 

skladování paliva, atd.), 

 snadno přístupná místa v okolí letiště v blízkosti přistávajících a odlétajících 

letadel. 

Rizikové faktory: 

 útoky na leteckou dopravu v minulosti, 

 přítomnost extrémistických skupin s cílem útoku na leteckou dopravu, 

 nepříznivá politická, ekonomická, či náboţenská situace v zemi, 
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 konání mezinárodní politické události v zemi. 

V rámci splnění normativních poţadavků pro zabezpečení civilního letectví před 

protiprávními činy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 musí být 

splněny níţe uvedené poţadavky (uvedeny jsou pouze ty poţadavky, které mají souvislost 

s tématem diplomové práce). Podrobnější specifikaci uvádí prováděcí předpis nařízení 

komise (EU) č. 185/2010. 

Stavební členění letiště: 

1. veřejný prostor letiště, 

2. neveřejný prostor letiště, 

3. vyhrazené bezpečnostní prostory (SRA), 

4. kritické části vyhrazených bezpečnostních prostorů (CSRA). [11] 

Kontrola vstupu: 

1. Vstup do neveřejného prostoru letiště se omezí s cílem zabránit vstupu 

neoprávněných osob a vjezdu vozidel bez povolení k vjezdu do tohoto prostoru. 

2. Vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor je kontrolován s cílem zajistit, 

aby do těchto prostorů nevstoupily ţádné neoprávněné osoby a nevjela ţádná 

vozidla bez povolení k vjezdu. 

3. Osobám a vozidlům můţe být udělen přístup do neveřejného prostoru letiště 

a do vyhrazených bezpečnostních prostorů pouze tehdy, pokud splňují poţadované 

bezpečnostní podmínky. 

4. Osoby, včetně členů posádky letadla, musí před vydáním identifikačního průkazu 

člena posádky letadla nebo letištního identifikačního průkazu opravňujících 

k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů úspěšně 

absolvovat ověření spolehlivosti. [11] 

Detekční kontrola osob jiných než cestujících a detekční kontrola vnášených 

předmětů: 

1. Osoby jiné neţ cestující se spolu s vnášenými předměty při vstupu do vyhrazených 

bezpečnostních prostor podrobují nepřetrţité namátkové detekční kontrole s cílem 

zabránit vnesení zakázaných předmětů do těchto prostorů. 
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2. Všechny osoby jiné neţ cestující se spolu s vnášenými předměty při vstupu 

do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor podrobují detekční kontrole 

s cílem zabránit vnesení zakázaných předmětů do těchto částí. [11] 

Dozor, hlídky a jiné fyzické kontroly: 

Na letištích a případně ve veřejně přístupných přilehlých prostorech se provádí 

dozor, hlídky a jiné fyzické kontroly s cílem zjistit podezřelé chování osob, nalézt 

slabiny, které by mohly být vyuţity ke spáchání protiprávního činu, a osoby od páchání 

těchto činů odradit. [11] 

Pro zajištění tohoto poţadavku je moţné vyuţít metodu profilace osob s cílem určit 

potenciálně nebezpečné jedince. Potenciálně nebezpeční cestující se dle kapitoly 

4.3 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 před odletem 

podrobují odpovídajícím bezpečnostním opatřením. 

Detekční kontrola cestujících a detekční kontrola kabinových zavazadel: 

1. Všichni cestující zahajující let a transferoví a tranzitní cestující a jejich kabinová 

zavazadla se podrobují detekční kontrole s cílem zabránit proniknutí zakázaných 

předmětů do vyhrazených bezpečnostních prostorů a na palubu letadla. [11] 

2. Transferoví cestující a jejich kabinová zavazadla mohou za podmínek uvedených 

v kapitole 4.1 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 

od detekční kontroly osvobozeni. 

Opatření k zajištění bezpečnosti za letu: 

1. Aniţ jsou dotčena platná pravidla pro provozní bezpečnost letectví: 

a. zabraňuje se neoprávněným osobám v tom, aby za letu vstoupily do kabiny 

posádky letadla; 

b. potenciálně nebezpeční cestující se za letu podrobují odpovídajícím 

bezpečnostním opatřením. 

2. K zabránění protiprávním činům za letu se přijmou odpovídající bezpečnostní 

opatření, jako je školení posádky letadla a palubních průvodčích.  

3. Vyjma zbraní přepravovaných v nákladovém prostoru se na palubě letadla nesmějí 

přepravovat zbraně, pokud nebyly splněny podmínky ochrany vyţadované podle 
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vnitrostátního práva a dotčenými státy nebylo uděleno povolení (toto platí 

i pro ozbrojený bezpečnostní doprovod). [11] 

Nábor a odborná příprava pracovníků: 

1. Osoby, které provádějí detekční kontroly, kontroly vstupu nebo další 

bezpečnostní kontroly nebo které za jejich provádění odpovídají, jsou přijímány, 

školeny a případně osvědčovány s cílem zajistit, ţe jsou vhodné k přijetí 

do zaměstnání a způsobilé k výkonu povinností, které jim jsou přiděleny. 

2. Osoby jiné neţ cestující, které potřebují přístup do vyhrazených bezpečnostních 

prostor, musí před tím, neţ je jim vydán letištní identifikační průkaz nebo 

identifikační průkaz posádky letadla, absolvovat odbornou přípravu v oblasti 

bezpečnosti formou vstupního aktualizačního školení. Školitelé musí splňovat 

nezbytnou kvalifikaci. [11] 

Bezpečnostní vybavení: 

Vybavení pouţívané k detekční kontrole, kontrole vstupu a jiným bezpečnostním 

kontrolám musí vyhovovat stanoveným technickým podmínkám a být způsobilé 

k provádění dotčených bezpečnostních kontrol. [11] 

  



25 

 

6 PROFILACE 

Profilace je preventivní metoda v oblasti bezpečnosti, která umoţňuje identifikovat 

nestandardní fyziologické projevy a chování u posuzovaných osob a na základě analýzy 

těchto odchylek identifikovat potenciální ohroţení chráněných aktiv. Úroveň profilování 

závisí na kvalitě informací potřebných pro vytvoření profilu. Primárním důvodem 

vytváření profilu je selekce podezřelých osob z páchání trestné činnosti. Profilování však 

nezaručuje přesnou identifikaci pachatele. Nastavení parametrů pro profilaci se liší 

dle oblasti aplikace. Úkolem profilace a typování podezřelých osob v prostředí civilního 

letectví je minimalizovat pravděpodobnost teroristického útoku či jiného protiprávního 

činu v souvislosti s bezpečností civilního letectví na co nejniţší moţnou míru.  

Před aplikací profilace je potřeba znát profil běţného cestujícího, aby bylo moţno hodnotit 

míru odchylek u nestandardních reakcí. Před realizací profilace by se měly učinit 

následující kroky: 

1. Analýza ohroţení – definice letů s největším potenciálním rizikem ze strany 

pachatelů (teroristů). 

2. Znalost profilu standardního cestujícího – profil cestujícího, který definovanou 

linku standardně vyuţívá k přepravě. 

3. Vizuální profil potenciálních pachatelů – na základě zkušeností, odborných 

publikací a dat z historie vytvořit profil vzhledu a chování potenciálního pachatele 

(teroristy). 

4. Znalost informací o kaţdém cestujícím – dle cestovní dokumentace (rezervace, 

letenka, doklady, atd.) – důleţité informace o cestujícím a charakteru jeho cesty. 

5. Znalost postupu při pohovoru („questioning“) – získání informací o cestujícím 

a jeho cestě, srovnání s údaji z cestovní dokumentace, ověření pravdivosti údajů, 

ověření reakcí na úmyslně aplikované podněty. [24] 

Pro určení profilu standardního cestujícího je potřeba znát odpovědi na následující otázky:  

 O jaký druh letu se jedná (obchodní, charterový, atd.)? 

 Jaký druh cestujícího standardně vyuţívá tento let? 

 Jak je běţný cestující tohoto letu oblečen? 

 Jak se běţně chová cestující daného letu? 

 Jaký je jeho běţný etnický původ? 
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 Jaká zavazadla standardně pouţívá (typ, vzhled, počet)? 

 Standardní trasa cesty cestujícího tohoto letu? 

 Jaký je nejčastěji udávaný účel cesty daného letu? [24] 

Odpovědí na výše uvedené otázky je moţné získat profil standardního cestujícího. 

Nestandardní projevy vybočující z normálního stavu pak mohou být projevem záměr 

konání trestného činu proti bezpečnosti letecké dopravy.  

6.1 Historie profilace 

Původ oboru profilování je přisuzován americké FBI (Federal Berau 

of Investigation). Profilování z pohledu kriminalistiky lze charakterizovat jako analýzu 

vzorců chování, charakteristik místa činu a vztahujících se trestných činů. Ve vědeckém 

prostředí existují dva rozdílné přístupy k profilaci pachatelů, a to jednak tzv. „Škola FBI“ 

v USA, ale i takzvaná „Škola investigativní psychologie“ ve Velké Británii. Oba přístupy 

jsou odlišné v pouţívaných metodách profilace a Škola investigativní psychologie vznikla 

na základě studií kritizujících metody FBI. [23] 

Profilování v pojetí FBI (Federal Berau of Investigation) 

Profilování v pojetí FBI (deduktivní metoda) je definováno jako proces interpretace 

forenzních důkazů a důkladné studium jednotlivého pachatele za účelem přesné 

rekonstrukce chování na místě činu. Tento proces silně závisí na moţnostech rozpoznání 

vzorců chování hledaných pachatelů. Způsob profilování vychází z obecných pravidel 

chování pachatele. Profilování v pojetí FBI rozděluje pachatele trestných činů 

na organizované a neorganizované. Poprvé bylo toto rozdělení uţito pro pachatele vraţd, 

později se začalo přenášet také na pachatele jiných typů trestných činů. [23] 

Profilování v pojetí tzv. Liverpoolské školy 

Ve Velké Británii se profilováním pachatelů zabývá obor investigativní 

psychologie v Liverpoolu (Centre for Investigative Psychology). Cílem tohoto oboru 

je vytváření teorií pro policejní vyšetřování, které jsou zakotvovány do empirické 

a vědecké psychologie. Tento způsob se nezaobírá pouze výzkumem trestných činů, 

ale také rozhodováním policie během vyšetřování a řízením informací. Metodika 

profilování vychází z empirických výsledků výzkumů daného počtu pachatelů určitého 
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trestného činu. Získané údaje umoţňují vytvářet vzorce chování pachatelů určitých druhů 

trestných činů. [23] 

Historie profilování v České republice 

Počátky profilování pachatelů trestných činů v České republice sahají do 30. let 20. 

století. Poprvé bylo profilování zmíněno v knize Kriminální psychologie z roku 1930 

od autora Josefa Šejnohy. V této knize autor popsal potřebu vyšetřovatele porozumět 

psychologické stránce pachatele (motiv trestného činu). Později se vzhledem k politické 

situaci v zemi vývoj profilování pachatelů pozastavil a další kniha Základy soudní 

psychologie byla publikována aţ v roce 1964. Velký rozvoj nastal v osmdesátých letech, 

kdy se vyšetřovatelé a odborníci na trestnou činnost začali soustředit na dílčí aspekty 

kriminálního chování. V tomto období se tak objevilo velké mnoţství publikací s tématem 

profilování. V roce 1981 definoval termín profilování J. Pješčak. J. Musil ve své knize 

Způsob páchání trestné činnosti a jeho význam z roku 1982 popsal, ţe způsob páchání 

trestné činnosti můţe být ovlivněn osobními rysy, intelektem či temperamentem pachatele. 

Další významnou publikací se stala kniha O. Suchého Osobnost pachatele I a II, ve které 

popisuje osobnost delikventa a recidivisty jako pachatele trestných činů. Na počátku 90. let 

je publikováno několik článků zabývajících se uţitím profilování v praxi. V tomto období 

byly napsány například publikace Kriminální agresor (Netík, 1990) a Psychologické 

profilování: mýtus a skutečnost (Čírtková, 1995). Velmi podrobný popis profilování 

pachatelů byl publikován v knize Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie 

od autorek I. Gillernové a H Boukalové z roku 2006. [23] Psychologické aspekty 

kriminálního chování jsou zpracovány v příloze číslo 2. 
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7 BIOSIGNÁLY 

Aby bylo moţné exaktně měřit míru reakce člověka na vnější podněty, lze vyuţít 

takzvané fyziologické funkce a jejich biosignály. Tyto signály jsou proměnné v čase 

dle míry působení vnějšího podnětu a citlivosti daného jednice na daný podnět. Různí lidé 

reagují na stejný podnět rozdílným způsobem. Biosignály je moţno rozdělit na typy podle 

původu či vzniku: 

 elektrické, 

 impedanční, 

 magnetické, 

 akustické, 

 chemické, 

 mechanické, 

 optické, 

 tepelné, 

 radiologické, 

 ultrazvukové. [3] 

Elektrické biosignály generují nervové a svalové buňky jako výsledek 

elektrochemických procesů. Při působení stimulu přesahující prahovou hodnotu buňky 

je generován akční potenciál (tok iontů), který lze změřit například mikroelektrodami. 

Potenciál je předáván okolními buňkami a umoţňuje vytvářit elektrické pole v tkáni, které 

je měřitelné na povrchu těla. [3] 

Impedanční biosignály lze měřit aplikacemi elektrického proudu o nízkých 

hodnotách proudů (mikro aţ miliampéry) do lidského těla. Z vypočítaného odporu lze poté 

určit nervovou a endokrinní aktivitu, objem krve, nebo skladbu tkání. Magnetické 

biosignály jsou generovány orgány, jako například mozek či srdce a vypovídají o aktivitě 

těchto tkání. Přesné měření generovaných magnetických polí je však v současnosti velmi 

obtíţné vzhledem k nízkým hodnotám ve srovnání s geomagnetickým polem Země. [3] 

Akustické biosignály jsou generovány například průtokem krve srdečními 

chlopněmi a cévami, průtokem vzduchu dýchacími cestami, zaţívacím ústrojím nebo 

klouby. Měření těchto signálu probíhá prostřednictvím mikrofonů a vypovídá o funkci 
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zkoumaných orgánů. Chemické biosignály jsou reprezentovány stanovením koncentrací 

iontů v buňkách prostřednictvím speciálních elektrod, stanovením parciálních tlaků plynů 

a měřením hodnoty pH. Získané hodnoty vypovídají o stavu zkoumané tkáně. [3] 

Mechanické biosignály jsou odvozeny z mechanického pohybu nebo průtoku. 

Prostřednictvím mechanických mikrosnímků lze změřit například tlak krve. Optickými 

biosignály se rozumí změna optických vlastností organismu. Například okysličení krve 

lze měřit na základě intenzity odraţeného světla (dle vlnových délek) od tkáně nebo 

uţívání abiotických tekutin (barvící tekutiny) při získávání informací o plodu. [3] 

Tepelné biosignály vypovídají o stavu fyzikálních a biochemických procesů 

v organismu a jejich rozloţení po těle je různé. Měření je moţno provádět kontaktním 

způsobem klasickými teploměry nebo bezkontaktně například termokamerou. 

Radiologické biosignály lze vyuţít pro získání informací o vnitřních anatomických 

strukturách. Vznikají reakcí ionizujícího záření s buňkami organismu. Ultrazvukové 

biosignály vznikají interakcí ultrazvuku s buňkami (tkáněmi) a umoţňují získání informací 

o velikosti objektu a charakteru pohybu. Měření probíhá piezoelektrickými senzory. [3] 

V oboru typování a profilace osob lze při současném stavu poznání vyuţívat 

především informace o tělesné teplotě, srdeční frekvenci, frekvenci dechu, impedanci 

a mechanických pohybech v souvislosti s vystavením specifickým podnětů a měřením 

míry reakce. [3] 

7.1 Tělesná teplota 

Tělesná teplota vyjadřuje rovnováhu mezi vyráběným teplem organismem a jejím 

výdejem a ztrátami. Ovlivňují ji následující faktory: 

 věk, 

 denní doba, 

 tělesná aktivita, 

 hormony, 

 psychický stav (stres), 

 vlivy okolního prostředí (podněty). 

Z pohledu typování a profilace potenciálních pachatelů hraje důleţitou roli změna 

tělesné teploty v reakci na uměle vytvořený podnět, kterým je osoba testována. Jelikoţ 
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v prostředí letiště není moţné zjišťovat tělesnou teplotu konvenčními metodami (klasický 

rtuťový teploměr – kontaktní metoda měření), je potřeba aplikovat bezkontaktní metody 

měření. K tomuto účelu lze vyuţít například infračervenou kameru, případně infračervený 

bezkontaktní teploměr (viz Obrázek 5), který dokáţe změřit tělesnou teplotu v čase 

jednotek sekund (při vzdálenosti v jednotkách centimetrů). Bezkontaktní teploměry 

lze rozdělit na tepelné pyroelektrické a kvantové polovodičové. Měření je nutné aplikovat 

během standardních procedur na letišti, které umoţňují provést proces měření (například 

self check-in). [31] 

 

Obrázek 5: příklad bezkontaktního infračerveného teploměru [32] 

7.2 Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence (neboli tepová frekvence) vyjadřuje počet srdečních pulzů 

za jednotku čas (1 minutu). U zdravého dospělého člověka se tato hodnota pohybuje 

v intervalu od 70 do 80 pulzů za minutu. 

Srdeční frekvenci ovlivňují následující faktory: 

 věk, 

 pohlaví,  

 tělesná teplota, 

 kondice, 

 přítomnost krvácení, 

 stres (psychický stav), 

 podněty z okolního prostředí. [31] 

Z bezpečnostního hlediska jsou důleţité změny vyvolané reakcí na podněty 

z vnějšího prostředí a přítomnost stresu, které reflektují nestandardní stav osoby – zvýšená 
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srdeční frekvence. Příkladným vyuţitím můţe být promítnutí obrazového vjemu (nebo 

akustický vjem) posuzované osobě s následným bezkontaktním změřením změny srdeční 

frekvence (reakce na podnět). Bezkontaktní měření srdeční frekvence umoţňuje například 

metoda balistografie, kterou lze aplikovat i přes oděv, nebo měření prostřednictvím 

infračervené kamery. Další moţnou metodou měření je snímání intenzity pohlcování 

zeleného světla hemoglobinem v krvi. K měření lze také vyuţít princip snímání 

elektrického potenciálu vygenerovaného elektrickou aktivitou srdeční tkáně. [3]  

7.3 Frekvence dýchání 

Frekvence dýchání vyjadřuje počet nádechů a výdechů za jednotku času (1 minutu). 

U zdravého dospělého člověka se hodnota pohybuje v rozmezí mezi 14 aţ 20 nádechy a 

výdechy za minutu. 

Frekvenci dýchání ovlivňují tyto faktory: 

 věk, 

 pohyb, 

 stres (psychický stav), 

 podněty z okolního prostředí, 

 nadmořská výška,  

 ţivotní styl. [31] 

Z bezpečnostního hlediska při typovaní a profilování osob hraje roli především 

změna frekvence dýchání vyvolaná vnějšími podněty nebo z důvodu stresových faktorů 

(psychický stav) jedince. Stejně jako v případě srdeční frekvence a tělesné teploty 

lze vyuţít měření změn frekvence dýchání v reakci na vnější podněty, případně vyuţít 

naměřených nestandardních hodnot z důvodu psychického stavu jedince. Bezkontaktní 

měření frekvence dechu umoţňuje například metoda bioradiolokace, která vyuţívá odrazu 

rádiových vln v relaci s pohyby lidského těla při dýchání. [33] 
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8 ANALÝZA RIZIK CIVILNÍ LETECKÉ PŘEPRAVY 

Pro identifikaci a hodnocení rizik v oblasti civilní letecké přepravy jsou v této práci 

vypracovány metody analýzy rizik, které poskytují objektivní podklady pro další návrh 

řešení zabezpečení. V této kapitole je zpracován Ishikawův diagram pro identifikaci rizik, 

analýza rizik FMEA s následnou vizualizací prostřednictvím Lorenzovy křivky 

s aplikací Paretovy analýzy 80/20.  

8.1 Ishikawův diagram 

Diagram příčin a následků neboli Ishikawův diagram (diagram rybí kosti podle jeho 

vzhledu) je metodou pro určení pravděpodobných příčin posuzovaného jevu. V rámci jeho 

aplikace je vyuţívána metoda brainstormingu za účelem identifikace potenciálních příčin 

posuzovaného jevu. Při sestavování diagramu je problematický jev uveden jako „hlava rybí 

kosti“ a postranní „kosti vedoucí od páteře problému“ určují oblasti moţných příčin 

problému.  

Prostřednictvím Ishikawova diagramu jsou rozvinuty moţné způsoby vzniku 

bezpečnostního rizika. Diagram podává informaci v grafické podobě o struktuře procesu. 

[8] 
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8.2 Analýza FMEA 

Za účelem provedení kvantitativní analýzy rizik byla zvolena analýza příčin 

následků - FMEA (Failture Mode and Effects Analysis) v souladu s EN 60812 Techniky 

analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch. Metoda 

je zaloţena na příčinách selhání a jejich následků a umoţňuje hledání dopadů a příčin 

na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání. [8] 

Identifikovaná rizika jsou hodnocena podle veličin: 

 pravděpodobnost vzniku (P), 

 následek (N), 

 odhalitelnost rizika (H). 

Hodnocení jednotlivých veličin je uvedeno v tabulkách 1,2,3,4. 

Výpočet míry rizika je dán vzorcem (1) 

R = P x N x H     (1) 

Číselné vyjádření přijatelnosti míry rizika udává Tabulka 1. Výsledné hodnoty míry 

rizika jsou uvedeny viz Tabulka 5 a Tabulka 6. 

Výsledná míra rizika je samostatně vypočítána pro rizika z procesního 

a strukturálního hlediska. Z hlediska procesního se jedná o rizika v souvislosti se selháním 

lidského faktoru. Z pohledu strukturálních rizik se jedná o rizika spojená s nespolehlivostí 

systému a techniky. Oba typy rizik jsou však úzce provázány, jelikoţ personál zajišťuje 

správný chod techniky a systému. [8] 

Tabulka 1: Hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika 

Bodové hodnocení Pravděpodobnost vzniku 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá hrozba 
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Tabulka 2: Hodnocení míry následků rizika 

Bodové hodnocení Závaţnost následků 

1 zanedbatelná 

2 malá 

3 střední 

4 velká 

5 kritická 

 

Tabulka 3: Hodnocení odhalitelnosti rizika 

Bodové hodnocení Odhalitelnost 

1 riziko odhalitelné v době spáchání 

2 snadno odhalitelné riziko 

3 středně (snadně/nesnadně) odhalitelné riziko 

4 nesnadně odhalitelné riziko 

5 neodhalitelné riziko 

 

Tabulka 4: Vyhodnocení míry rizika 

Bodové hodnocení Výsledná míra rizika 

1 - 3 Bezvýznamné riziko 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 

11 - 50 Střední riziko 

51 - 99 Neţádoucí riziko 

100 - 125 Nepřijatelné riziko 
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Tabulka 5: Analýza FMEA – procesní hledisko 

č. Kategorie Identifikace rizika P N H Míra rizika 

1 

Riziko ze 

strany třetí 

osoby 

Škody způsobené neúmyslně cizí 

osobou 

3 2 2 12 Střední riziko 

2 Neukázněný cestující 4 1 1 4 Akceptovatelné 

riziko 

3 Úraz cestujícího 2 3 2 12 Střední riziko 

4 Neoprávněný vstup osob do 

neveřejného prostoru 

2 3 2 12 Střední riziko 

5 Neoprávněný vstup osob do SRA 2 3 2 12 Střední riziko 

6 Vyvolání paniky 2 3 1 6 Akceptovatelné 

riziko 

7 

Riziko ze 

strany 

zaměstnance 

Krádeţ zaměstnance - majetek 2 3 3 18 Střední riziko 

8 Odcizení informací 3 5 4 60 Neţádoucí 

riziko 

9 Selhání fyzické ostrahy 3 4 4 48 Střední riziko 

10 Úraz zaměstnance 2 3 2 12 Střední riziko 

11 Msta zaměstnance 2 4 4 32 Střední riziko 

12 Objednávka externího subjektu 2 4 4 32 Střední riziko 

13 Chyba při odbavovacím procesu 2 3 3 18 Střední riziko 

14 Nesprávné poskytnutí informací 2 2 3 12 Střední riziko 

15 Příslušnost k extrémistické skupině 2 4 4 32 Střední riziko 

16 Pochybení zaměstnance z nedbalosti 3 2 3 18 Střední riziko 

17 Pochybení zaměstnance - nehoda 2 2 2 8 Akceptovatelné 

riziko 

18 Nesprávný postup zaměstnance 3 2 3 18 Střední riziko 

19 Chybný pokyn nadřízeného 2 3 3 18 Střední riziko 

20 Chybné vyhodnocení situace 3 3 2 18 Střední riziko 

21 Poškození zavazadla 3 2 2 12 Střední riziko 

22 Odcizení zavazadla 2 3 2 12 Střední riziko 

23 Selhání Nesprávná manipulace se STO 2 3 3 18 Střední riziko 
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č. Kategorie Identifikace rizika P N H Míra rizika 

24 
systémů 

technické 

ochrany 

Chybná kalibrace STO 2 3 3 18 Střední riziko 

 

Tabulka 6: Analýza FMEA – strukturální hledisko 

č. Kategorie Identifikace rizika P N H Míra rizika 

1 

Riziko ze 

strany třetí 

osoby 

Poškození systémů letadla – vyřazení z 

funkce 

2 5 3 30 Střední riziko 

2 Poškození systémů letadla – ovlivnění 

funkce 

2 5 3 30 Střední riziko 

3 Poškození systémů letiště – vyřazení z 

funkce 

2 5 3 30 Střední riziko 

4 Poškození systémů letiště – ovlivnění 

funkce 

2 5 3 30 Střední riziko 

5 Teroristický útok – špinavá bomba 2 5 4 40 Střední riziko 

6 Teroristický útok – únos letadla 2 5 4 40 Střední riziko 

7 Teroristický útok – rukojmí 2 5 4 40 Střední riziko 

8 Teroristický útok – sebevraţedný útok 2 5 4 40 Střední riziko 

9 Teroristický útok – CBRNE látky 3 5 4 60 Neţádoucí 

riziko 

10 

Selhání 

systémů 

technické 

ochrany 

Výpadek napájení 3 3 1 9 Akceptovatelné 

riziko 

11 Planý poplach 4 2 1 8 Akceptovatelné 

riziko 

12 Vyřazení funkce STO 2 3 2 12 Střední riziko 

13 Chybné tovární nastavení STO 1 4 2 8 Akceptovatelné 

riziko 

14 

Fyzický útok 

z vně letiště 

Mechanické poškození perimetru 3 3 2 18 Střední riziko 

15 Přelezení perimetru 3 2 2 12 Střední riziko 

16 Překonání perimetru technikou 2 3 2 12 Střední riziko 

17 Poţár 3 5 2 30 Střední riziko 

18 Útok na letadlo – ovlivňující 2 5 3 30 Střední riziko 
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č. Kategorie Identifikace rizika P N H Míra rizika 

prostředek (laser) 

19 Útok na letadlo - útok zbraní 2 5 3 30 Střední riziko 

20 Útok na letiště - neviditelné působení 

(vlnění) 

1 4 3 12 Střední riziko 

21 

Kybernetický 

útok 

Hackerský útok – bezpečnostní 

systémy 

3 4 3 36 Střední riziko 

22 Hackerský útok – naváděcí systémy 2 5 3 30 Střední riziko 

23 Hackerský útok – informační systémy 3 4 2 24 Střední riziko 

24 Hackerský útok – komunikační 

systémy 

3 4 2 24 Střední riziko 

25 Útok na IT infrastrukturu 3 4 3 36 Střední riziko 

26 Vyřazení funkce STO 3 3 2 18 Střední riziko 

27 Přenastavení funkce STO 3 3 3 27 Střední riziko 

 

Míra tolerance pro identifikaci hranice přijatelnosti rizika je určena prostřednictvím 

Paretova principu (80/20) v návaznosti na Lorenzovu křivku sestavenu na základě míry 

rizik a relativní kumulativní četnosti jednotlivých rizik, a to z procesního i strukturálního 

hlediska (viz Obrázek 7, Obrázek 8). Rizika spadající do 80% z celkového součtu 

procentuálních hodnot jsou povaţována za nepřijatelná a v této práci jsou navrhována 

opatření, která směřují ke sníţení těchto rizik. Ostatní rizika jsou povaţována za přijatelná. 

[5] 
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Obrázek 7: Lorenzova křivka, Paretova analýza – procesní hledisko [Autor] 

 

 

Obrázek 8: Lorenzova křivka, Paretova analýza – strukturální hledisko [Autor] 
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Tabulka 7: Shrnutí výsledků Paretovy analýzy 

Procesní hledisko Strukturální hledisko 

č. Identifikace rizika R [%] č. Identifikace rizika R [%] 

8 Odcizení informací 60 12,99 9 Teroristický útok – CBRNE látky 60 8,38 

9 Selhání fyzické ostrahy 48 23,38 5 Teroristický útok – špinavá bomba 40 13,97 

11 Msta zaměstnance 32 30,30 6 Teroristický útok – únos letadla 40 19,55 

12 Objednávka externího subjektu 32 37,23 7 Teroristický útok – rukojmí 40 25,14 

15 Příslušnost k extrémistické skupině 32 44,16 8 Teroristický útok – sebevraţedný útok 40 30,73 

7 Krádeţ zaměstnance - majetek 18 48,05 21 

Hackerský útok – bezpečnostní 

systémy 36 35,75 

13 Chyba při odbavovacím procesu 18 51,95 25 Útok na IT infrastrukturu 36 40,78 

16 Pochybení zaměstnance z nedbalosti 18 55,84 1 

Poškození systémů letadla – vyřazení z 

funkce 30 44,97 

18 Nesprávný postup zaměstnance 18 59,74 2 

Poškození systémů letadla – ovlivnění 

funkce 30 49,16 

19 Chybný pokyn nadřízeného 18 63,64 3 

Poškození systémů letiště – vyřazení z 

funkce 30 53,35 

20 Chybné vyhodnocení situace 18 67,53 4 

Poškození systémů letiště – ovlivnění 

funkce 30 57,54 

23 Nesprávná manipulace se STO 18 71,43 17 Poţár 30 61,73 

24 Chybná kalibrace STO 18 75,32 18 

Útok na letadlo – ovlivňující 

prostředek (laser) 30 65,92 

1 

Škody způsobené neúmyslně cizí 

osobou 12 77,92 19 Útok na letadlo - útok zbraní 30 70,11 

3 Úraz cestujícího 12 80,52 22 Hackerský útok – naváděcí systémy 30 74,30 

        27 Přenastavení funkce STO 27 78,07 

        23 Hackerský útok – informační systémy 24 81,42 

Po vizualizaci analýzy rizik FMEA prostřednictvím Lorenzovy křivky s aplikací 

Paretovy analýzy (80/20) byla vyhodnocena míra rizika z procesního i strukturálního 

hlediska. Dle Tabulky 7 je zřejmé, ţe míra rizika dle analýzy FMEA je přímo úměrná 

relativní kumulativní četnosti rizika dle Paretovy analýzy. 

Navrhovaná inovativní řešení profilace jsou zaměřena na sníţení míry 

identifikovaných rizik. 
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9 INOVATIVNÍ METODY PROFILACE 

Současný stav zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy vypovídá 

o skutečnosti, ţe jiţ není moţné spoléhat výhradně na klasickou bezpečnostní kontrolu 

na letištích. Postupy teroristů a jiných pachatelů s cílem páchání protiprávního činu proti 

civilnímu letectví jsou stále propracovanější. Cílem se tedy stává vyuţití většího mnoţství 

metod k zajištění sníţení pravděpodobnosti spáchání takovýchto činů. 

Tato kapitola pojednává o nových inovativních metodách profilace osob, které 

umoţňují identifikovat potenciálně nebezpečné jedince a tuto informaci předávají 

bezpečnostnímu personálu letiště, jehoţ úkolem je zamezit spáchání protiprávního činu. 

Metody profilace jsou zaloţeny na principu analýzy změn fyziologických projevů člověka 

jako reakce na podnět z vnějšího prostředí.  

9.1 Real-Time Pulse Monitor 

Společnost Fujitsu Laboratories vyvinula a v březnu roku 2013 publikovala 

technologii pro měření srdeční frekvence osob v reálném čase (Real-Time Pulse Monitor – 

RTPM). Systém je zaloţen na detekci změn světlosti obličeje způsobených průtokem krve. 

Měření vyhodnocuje pohlcování zeleného světla hemoglobinem, který je součástí krve. 

Systém snímá videosekvenci daného subjektu a následně propočítává průměrné hodnoty 

barevných sloţek (RGB – červená/zelená/modrá) v oblasti obličeje pro kaţdý snímek 

sekvence. V dalším kroku odstraní irelevantní data pro výpočet ze všech tří barevných 

sloţek a extrahuje křivku jasu zelené sloţky. Tepová frekvence se poté vypočte na základě 

amplitud průběhu křivky jasu zelené sloţky (viz Obrázek 9).  

Systém dokáţe automaticky rozpoznat data, která jsou ovlivněna pohyby obličeje 

či celého těla (pohyby hlavou, mluvení, chůze) a automaticky tato data eliminuje 

z výpočtů. Proces probíhá zcela bezkontaktně s danou osobou. Kompletní procedura trvá 

přibliţně 5 sekund. 
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Obrázek 9: grafické znázornění průběhu analýzy RTPM [21] 

Technologie je zajímavá především svou jednoduchostí, jelikoţ pro snímání obrazu 

lze vyuţít standardní digitální kamery (například integrovanou kameru v mobilním 

telefonu nebo notebooku). Pro účely profilování osob je zapotřebí výstupy systému 

zpracovat vhodným analytickým SW, který dokáţe vyhodnotit změny srdeční frekvence 

na základě vnějších podnětů. Široký potenciál vyuţití lze předpokládat od aplikací 

ve zdravotnictví aţ po bezpečnostní aplikace. V bezpečnosti lze tento systém vyuţít nejen 

pro vyhledávání osob s podezřelým chováním, ale i jedinců ve špatném zdravotním stavu, 

kteří by mohli představovat riziko pro ostatní cestující. První praktické aplikace systému 

by se měly začít instalovat v průběhu roku 2013. [21] 

9.2 Systém WeCU 

WeCU Technologies je Izraelská společnost, zabývající se výzkumem a vývojem 

technologií pro „čtení mysli“ pro účely detekce potenciálních teroristů na letištích. Systém 

WeCU vznikl z důvodu obnovení teroristických útoků v Izraeli v roce 2002. Metoda 

je zaloţena na hodnocení reakcí osob na specifické obrazové vjemy ve spojení 

s potenciální hrozbou. Systém dokáţe snímat fyziologické signály lidského těla, jako 

teplotu těla, srdeční frekvenci a rychlé oční pohyby a vyhodnocovat jejich změny 

na základě vnějších podnětů. Detekce je časově nenáročná, postačuje přibliţně dvacet 

aţ třicet sekund, a pro dotčenou osobu je tento proces nezpozorovatelný. 

Technologie zahrnuje promítnutí infračerveného podprahového obrazového vjemu, 

který by rozpoznal pouze terorista (symbol teroristické organizace, obrázek výbušniny, 
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atd.). Celý princip fungování je zaloţen na faktu, ţe lidé vţdy reagují na jim dobře známý 

obrazový vjem, pokud ho spatří na neobvyklém místě. Například pokud člověk nečekaně 

spatří obraz své matky na obrazovce, jeho tvář a tělo na tuto skutečnost zareagují. 

Pro účely detekce teroristů jsou reakce lidí vyhodnocovány bezpečnostním personálem, 

ale také skrytými kamerami a senzory, které jsou schopny detekovat mírný nárůst tělesné 

teploty, srdeční frekvence a pohyby očí.  

Databáze promítaných obrázků je velmi rozsáhlá a rozmanitá, a také výběr míst 

pro promítání musí být různorodý, aby bylo moţné v co nejvyšší míře eliminovat 

připravenost teroristů na přítomnost tohoto systému. Dokonce trénovaní teroristé 

dle prozatímního výzkumu společnosti nedokázali ovládat svá těla do té míry, aby změny 

jejich fyziologických parametrů systém nedokázal detekovat. 

Metoda fungování je zaloţena na principu propojení detekčních elektrických 

senzorů se znalostmi získanými z behaviorálních studií. Během rutinních činností na letišti, 

jako je například Check-in u automatického letištního kiosku je cestující podrobován téměř 

neviditelnému stimulu, který ihned spouští fyziologické reakce těch osob, které skrývají 

svůj úmysl. Senzory umístěné v tomto kiosku snímají reakce dotyčné osoby a upozorňují 

bezpečnostní personál. Systém také dokáţe rozlišit pouze vystresovanou osobu. 

Princip fungování (viz Obrázek 10): 

1. Systém senzorů je zaloţen na měření srdeční frekvence, tělesné teploty a frekvence 

dýchání cestujícího. 

2. Systém vystavuje osobu nenápadným podnětům. Jako příklad lze uvést situaci, 

kdy je u check-in kiosku uţivatel vyzván „Zadejte jméno“ ale krátce se objeví 

příkaz „Zadejte skutečné jméno“ („Enter name“ -> „Enter real name“). Většina 

cestujících by na tento podnět neměla reagovat s výjimkou těch, kteří skrývají svou 

pravou identitu. 

3. Senzor měří pohyby očí a zaznamená jakékoli zrychlení pohybu nebo mrkání 

v reakci na podněty. 

4. Infračervená kamera měří teplotu cév, shromaţďuje údaje o teplotě a srdeční 

frekvenci. Tato data pak porovnává s referenční hodnotou. 
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5. Systém upozorňuje bezpečnostní personál prostřednictvím blikajících světel. 

Zelená barva signalizuje normální stav, červená označuje zareagování na podněty, 

oranţová nejednoznačné vyhodnocení reakcí. 

 

Obrázek 10: Lidské tělo s vyznačením snímaných fyziologických parametrů systémem 

WeCU [25] 

WeCU je pouze detekční systém, nikoli detektor lţi či celotělový skener. Jeho 

funkcí je pouze označení podezřelých cestujících na základě jejich fyziologických projevů. 

Ve vztahu k ochraně osobních údajů výrobce uvádí, ţe systém neuchovává ţádná 

personální data. Systém nelze vnímat jako diskriminační, jelikoţ nedochází k profilování 

podle jména, rasy, národnosti, náboţenství, oděvu, atd. Účelem je zajistit bezpečnější 

leteckou dopravu. 
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9.3 MALINTENT 

MALINTENT je technologický systém pro detekci potenciálně podezřelých osob 

z terorismu, který byl vyvinut ministerstvem vnitra Spojených států. Umoţňuje na dálku 

detekovat stav mysli člověka a jeho případný „špatný“ úmysl prostřednictvím senzorů. 

Systém snímá tělesnou teplotu, srdeční frekvenci, frekvenci dýchání, tělesný pach 

a nonverbální projevy (mimika obličeje, pohyby těla). Vyuţívá se velké mnoţství snímačů 

pro detekci a analýzu lidské mimiky s následným vyhodnocením potenciálu páchání 

trestné činnosti. Systém můţe obsahovat také senzory pro analýzu pohybu osoby, oční 

skener a senzor feromonů. Celá procedura trvá maximálně v řádu jednotek minut.  

Při vývoji byl kladen důraz také na rozeznání vystresovaného jedince od osoby 

s úmyslem páchání trestného činu. Skenovaná osoba není schopna rozeznat proces 

snímání. V případě vyhodnocení poplachu je tato informace předána bezpečnostnímu 

personálu, který rozhodne, zdali bude osoba podrobena dalšímu posouzení (například 

metoda dotazování). [34] 

 

Obrázek 11: Příklad uţití termokamery pro MALINTENT [34] 

9.4 Videoanalýza 

Moderním prostředkem pro zajištění bezpečnosti s omezením vlivu lidského 

faktoru a úsporou nákladů na provoz je vyuţití inteligentní videoanalýzy kamerového 

záběru. IP kamery disponují digitálním obrazovým výstupem, který je moţné 

prostřednictvím analytického software zpracovávat a vyhodnocovat. Poté je obsluze 

systému nebo PCO (pult centralizované ochrany) poskytnuta informace o překročení 

prahové hodnoty a ta má moţnost provést další opatření. Sofistikovanější systémy dovolují 

automatizaci reakce na vyvolaný poplach například spuštěním mechanických zábranných 

prostředků, elektrické poţární signalizace atd. 
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Pro potřeby zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy lze vyuţít 

následující funkce videoanalýzy: 

 zónování monitorovaného prostoru, 

 vzdálený monitoring předmětů, 

 počítání osob, 

 heat mapping. 

Zónováním monitorovaného prostoru se rozumí SW (dále jen softwarové) 

rozdělení obrazu kamerové jednotky na oblasti. Jakmile dojde ke vstupu osoby do střeţené 

zóny, kamerový systém vyvolá poplach a dále je postupováno dle nastavených opatření 

(upozornění na lokální dispečink nebo PCO s online přenosem obrazu, upozornění 

na mobilní telefon vybrané osoby, atd.). Pro realizaci popsané funkcionality je zapotřebí 

zvolit vhodnou kombinaci hardware a software, která toto umoţňuje. 

 

Obrázek 12: Příklad zónování monitorovaného prostoru [35] 

Vzdálený monitoring předmětů lze vyuţít ve dvou rovinách. První moţností 

je střeţení vybraného předmětu umístěného v obrazu kamerové jednotky s aplikovanou 

videoanalýzou. Jakmile dojde k odstranění nebo přemístění předmětu ze záběru, kamerový 

systém tuto změnu detekuje a vyhlásí poplachový stav. Druhou moţností z pohledu 

zajištění bezpečnosti letiště daleko zajímavější je detekce ponechaného předmětu 

v prostoru monitorovaném kamerovým systémem. Systém umoţňuje rozpoznat změnu 

obrazu vzhledem k původním parametrům a zároveň eliminovat dynamické vlivy (průchod 

osob se zavazadly). Tuto vlastnost lze vyuţít například pro detekci umístěná nástraţného 

výbušného systému (NVS) do monitorovaného prostoru s následným informováním 

bezpečnostního personálu. 
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Obrázek 13: Příklad realizace analýzy odloţení předmětu [35] 

Počítání osob (neboli people counting) lze zajistit aplikací úsečky (úseček) 

do zorného pole kamerové jednotky, a pokud dojde k jejímu překročení (v nastaveném 

směru, moţno i oběma směry), je tato informace zaznamenána. Problém nastává 

při aplikaci na větší skupinu osob, kdy systém není schopen stoprocentně rozeznat veškeré 

pohybující se objekty. Počítání osob lze vyuţít pro sledování prostor s omezeným 

pohybem nebo pro zjištění počtu osob v daném úseku v případě evakuace, kdy je moţno 

porovnat počet osob, které vstoupily do objektu s počtem osob, které ho opustily, 

a vyhodnotit rozdíl. 
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Obrázek 14: Příklad výstupu videoanalýzy počítání osob [35] 

Funkce heat mapping byla původně vyvinuta pro marketingové účely. 

Prostřednictvím propojení IP kamer a analytického software umoţňuje grafické znázornění 

pohybu osob po monitorované scéně a grafické odlišení prostor scény dle hustoty pohybu. 

V marketingu je tato funkce vyuţívána pro efektivní rozmístění reklamy a zboţí. Vyuţití 

v oblasti bezpečnosti lze uplatnit při profilování osob v případě analýzy nestandardního 

pohybu jedince po monitorované scéně, včetně analýzy trajektorie pohybu. 

 

Obrázek 15: Výstup analýzy heat mapping [35] 

9.5 Analýza hlasu 

Jednou z moderních technických metod pro zajištění bezpečnosti je také 

technologie analýzy hlasu, kterou vyvíjí například izraelská společnost Nemesysco, která 

se zabývá výzkumem a vývojem technologií pro analýzu hlasu za účelem odhalování 

emocí, předcházení podvodům, zvládání stresu a jiné. Nezaobírá se analýzou obsahu řeči, 

ale prvků a abnormalit toku lidské řeči, které jsou charakteristické pro různé situace, proto 

není závislá na jazyku, kterým posuzovaná osoba hovoří.  

Technologie funguje na principu přednastaveného setu vokálních parametrů 

definovaných výzkumem v korelaci s klíčovými lidskými emocemi v různých 

kombinacích, aby byla schopna odhalit podvodné úmysly v běţných situacích. Mnoho 

z posuzovaných parametrů je přitom ve světě fonetiky nových a zaměřených na prozatím 

neobjasněné vlastnosti lidského hlasu. Analýza můţe být provedena v reálném čase 

na uskutečněném hovoru nebo telefonátu, ale také na nahraném vokálním materiálu. 

Technologie není detektorem lţi. 
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Pouţívanou analýzou je takzvaná LVA (Layered Voice Analysis), neboli vrstvená 

analýza hlasu. Uţívána je například při bezpečnostních kontrolách, kontrolách vstupu, 

sběru informací nebo zákonném odposlouchávání. Technologie je schopna zachytit emoční 

křivky v lidském hlasu, čímţ lze analyzovat duševní stav a emoční rozpoloţení 

posuzované osoby. 

Identifikované jevy: 

 různé typy stresu, 

 nadšení, 

 zamyšlení,       specifické vlastnosti lidského  

 zmatenost,       hlasu 

 kognitivní (myšlenkové, rozumové) procesy,   

 emocionální reakce, 

 atd. 

Detekované jevy jsou matematicky vyhodnocovány a přiřazeny emočním stavům. 

Z těchto informací je moţno získat náhled na myšlenkové pochody pachatele, příčiny jeho 

trápení, nadšení, nejistoty v projevu, témata přitahující jeho pozornost, citlivá témata, atd.  

Analýza je v současnosti zaváděna na letištích, v bankách, pojišťovnách, atd. [26] 

9.6 Metoda vedení pohovoru 

Důleţitou součástí profilace pachatelů je metoda vedení pohovoru (neboli 

„Questioning“) s jiţ vytipovaným subjektem. Úspěšnost metody závisí především 

na osobě, která pohovor provádí. Vzhledem k velké závislosti pouze na lidském faktoru 

nelze vyloučit chyby této metody. Pozitivní dopad hraje mimo jiné preventivní účinek 

metody. Úspěšnost metody závisí na několika aspektech: 

1. Správnost určení hrozby daného letu. 

2. Znalost standardního cestujícího daného letu a profilu teroristy. 

3. Precizní provedení kontroly cestovních dokladů cestujícího. 

4. Pozorování cestujícího (chování, vzhled), zavazadel, spolucestujících. 

5. Správná technika vedení pohovoru. 
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Otázky by měly být kladeny systematicky dle naučeného scénáře (nikoli nahodile), 

aby bylo moţné co nejefektivněji rozlišit nestandardní reakce, a měly by vycházet 

z informací získaných prvotním pozorováním a kontrolou cestovních dokladů. Pro ověření 

pravdivosti odpovědí je moţné otázku v jiné fázi rozhovoru znovu zopakovat pro ověření 

pravdivosti odpovědi. Vyuţívají se čtyři základní typy otázek: 

1. Kontrolní otázky 

2. Neutrální otázky 

3. Relevantní otázky 

4. Symptomatické otázky 

Kontrolní otázky jsou pokládány z důvodu ověření výpovědi metodou, kdy osobu 

přivedeme cíleně ke lţivé odpovědi, abychom mohli porovnat reakci při pravdivé a lţivé 

výpovědi (například otázka: „Lhal jste někdy partnerovi?“). 

Neutrální otázky umoţňují navrátit posuzovanou osobu do neutrálního 

fyziologického stavu, pokud předtím reagovala na jiný podnět. Tento postup je aplikován 

z důvodu potřeby zvýraznění rozdílů mezi reakcemi na relevantní otázky. Stejný typ 

otázky můţe vyvolávat u různých osob různé reakce, proto je zapotřebí ptát 

se systematicky. 

Relevantní otázky jsou cíleny k jádru problému a jejich úkolem je vyvolat 

fyziologickou reakci doprovázenou registrovatelným projevem. U posuzované osoby 

mohou navíc vyvolat pocit podezření kontrolní osoby s moţností zmaření plánů. Příkladem 

můţe být otázka: „Jste terorista?“ 

Symptomatické otázky se uţívají pro zjištění nepřirozených reakcí posuzované 

osoby. Následná reakce se porovnává s reakcí na relevantní otázku. Příkladem otázky 

můţe být: „Je něco v nepořádku?“ 

Porovnávají se nejen reakce na otázky, ale rovněţ projevy nonverbální komunikace. 

Nejdůleţitější jsou optické a akustické vjemy kontrolující osoby, proto musí posuzovanou 

osobu neustále sledovat a poslouchat obsah a formu odpovědí. Kontrolující osoba musí být 

připravena na tendence kontrolovaného odbočovat od tématu, přehnaně reagovat (přílišná 

přátelskost nebo naopak neochota ke spolupráci), zastírat úmysly, přehánět, předstírat 

rozhořčenost, bagatelizovat atd. V odborné literatuře existuje výčet nonverbálních 



51 

 

a verbálních projevů rozrušení osob, na které mají pro kontrolující osobu důleţitou 

vypovídající hodnotu. [24] 

Vnější projevy rozrušení osob (nonverbální) 

 Dává si nohy kříţem a brzy se 

vrací do běţného postoje 

 Dotýká se, uhlazuje nebo masíruje 

jakoukoli část těla 

 Hraje si se šperky 

 Husí kůţe 

 Intenzivně se potí (pokud k tomu 

není příčina prostředí, oblečení 

nebo činnosti) 

 Jeţí se mu chlupy na rukou nebo 

vlasy na zátylku 

 Klopí zrak 

 Kouše se do rtů 

 Křiví ústa 

 Mhouří se 

 Mne si nos, nebo se jej dotýká 

 Mne si ruce nebo prsty 

 Mračí se 

 Není schopen udrţet pohled na 

jednom místě 

 Neudrţí chodidla v klidu 

 Neudrţí paţe v klidu 

 Neustále přenáší váhu z jedné 

nohy na druhou 

 Neustále si čistí oblečení 

 Neustále sleduje hodinky 

 Olizuje si rty 

 Opakovaně nebo příliš často 

polyká 

 Opakovaně se škrábe 

 Otírá si ruce 

 Podupává si 

 Pohybuje se ztuhle nebo strnule 

 Poklepává si na hruď 

 Popleskává si rukou o tváři 

 Popotahuje ušní lalůčky 

 Popotahuje za oděv nebo část těla 

 Přehnané pohyby 

 Přílišné mrkání 

 Pulzující krční tepna 

 Rozšířené zorničky (zejména při 

relevantní otázce) 

 Ruce neklidné, neustále v pohybu 

 Ruce v oblasti rozkroku 

 Sedí na okraji ţidle 

 Sedí si na rukou nebo je jinak 

ukrývá 

 Těká pohledem z místa na místo 

 Uhlazuje si nebo upravuje knírek 

 ukazuje na něco jiného (gesto 

odvedení pozornosti) 

 Upravuje a uhlazuje si vlasy 

 Věnuje pozornost nehtům 

 Viditelně se třese 

 Všeobecně neklidný 
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 Vyhledává kamery v místnosti 

 Vyhýbá se pohledu z očí do očí 

 Vypoulené oči 

 Zakrývá oči 

 Zakrývá si oblast hrdla rukama 

 Zakrývá si ústa 

 Zakrývá si uši 

 Zaloţí si paţe kříţem přes hruď 

 Zavírá oči 

 Zblednutí 

 Zčervenání v obličeji 

 Zívání (intenzivní zívání je velmi 

silným ukazatelem) [24] 

Verbální projevy rozrušení osob (akustické) 

 Hluboce vzdychá 

 Koktá 

 Mluví váhavě 

 Není schopen odpovědět 

 Neodpoví na poloţenou otázku 

 Neustále vás ţádá o bliţší 

vysvětlení otázek 

 Odpoví na otázku otázkou 

 Opakovaně si odkašlává 

 Pomlaskává 

 Přerývaný hlas 

 Skřípe zuby 

 Třese se mu hlas 

 Váhá s odpovědí 

 Zadrhává se v řeči 

 Zívá (velmi důleţitý znak) 

 Zopakuje otázku a opět poţádá o 

zopakování. [24] 
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9.7 BEMOSA 

BEMOSA (zkratka anglického Behaviour Modelling for Security in Airports) 

neboli Behaviorální modelování pro bezpečnost na letištích je celoevropský výzkumný 

projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na letištích. Projekt je spolufinancován ze zdrojů 

Evropské unie a na realizaci se podílí experti z oblasti letectví, bezpečnosti, sociálních věd, 

akademického prostředí, atd. 

BEMOSA vyvíjí behaviorální SW model, jehoţ cílem je popsat, jak lidé realizují 

rozhodnutí v bezpečnostních otázkách za standardních podmínek nebo při krizových 

situacích. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti na letištích a optimalizace 

nákladů.  

Součástí projektu je vývoj školení letištního personálu, které je zaměřeno 

na přípravu těchto osob pro případy potřeby důleţitých a citlivých rozhodnutí. Hlavním 

cílem školení je sníţení počtu planých poplachů a zlepšení bezpečnosti a koordinace 

v případech ohroţení bezpečnosti. 

BEMOSA provedl hloubkovou studii různých evropských letišť s cílem získat data 

o postupu při zvládání bezpečnostních hrozeb. Výsledky byly posléze porovnány 

se standardními postupy. Kvalitativní a kvantitativní data pro studii byla získána 

prostřednictvím pozorování, rozhovorů a dotazníkového průzkumu. Do výzkumu byli 

zahrnuti zejména zaměstnance letiště a bezpečnostní personál. Získané výsledky tvoří 

základ modelu chování projektu BEMOSA. 

Na základě všech těchto dat bude vytvořen počítačový program pro dynamické 

modelování sociálního chování a přijímání opatření proti hrozbám na letišti. SW poskytne 

modelování chování ve stresových situacích a bude slouţit jako tréninková platforma 

bezpečnostního a letištního personálu. Vše je směřováno k modelování rozhodnutí 

k udrţení bezpečnostní úrovně letiště. [27] 

9.8 Systém řízení bezpečnostních pracovníků 

Systém řízení bezpečnostních pracovníků (neboli Guard management system) 

umoţňuje efektivně a dynamicky reagovat na poplachové stavy systémů technické ochrany 

v případě potřeby zásahu bezpečnostního personálu letiště. Monitoruje polohu a stav 
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jednotlivých bezpečnostních pracovníků a případě vzniku mimořádné události umoţňuje 

dispečerovi zvolit bezpečnostního pracovníka, který je nejblíţe místu poplachu a má 

moţnost zasáhnout. Systém je zaloţen na principu přenosných zařízení s integrovaným 

mobilním telefonem, GPS, tísňovým tlačítkem, fotoaparátem, atd. (například v provedení 

PDA), kterými disponují bezpečnostní pracovníci. Toto zařízení umoţňuje příjem 

poplachového stavu ze systému profilace v dané lokaci. [22] 

10 APLIKACE INOVATIVNÍHO ŘEŠENÍ 

Pro potřeby minimalizace rizik v souvislosti s ochranou civilního letectví před 

protiprávními činy a zvýšení úrovně bezpečnosti navrhuji řešení postavené na aplikaci 

nových inovativních metod profilace a souvisejících činností. Jelikoţ kaţdou z uvedených 

inovativních metod lze vyuţít pro minimalizaci rizik rozdílným způsobem, navrhuji řešení 

postavené na komplexním vyuţití a vhodné kombinaci těchto metod. Návrh je zaloţen 

na integraci vybraných metod (viz Obrázek 18) a následném přenosu informací 

k pověřeným osobám (viz Obrázek 17), 

Tabulka 8: Aplikace navrhovaných metod 

 Aplikace na letišti Obsluha (řízení) 

RTPM 

 Samoobsluţné kiosky (self-

check in) 

 Check-in 

 Integrace do kamerového 

systému 

 Bezpečnostní vstupy 

 Automatizace 

 Vyhodnocení poplachu 

na určeném stanovišti 

bezpečnostního personálu 

WeCU 

 Samoobsluţné kiosky (self-

check in) 

 Informační kiosky 

 Samoobsluţné terminály 

 Automatizace 

 Vyhodnocení poplachu 

na určeném stanovišti 

bezpečnostního personálu 

Malintent 

 Odletové brány (Gates) 

 Koridory s pohybem osob 

 Rizikové prostory 

 Automatizace 

 Vyhodnocení poplachu 

na určeném stanovišti 

bezpečnostního personálu 

Videoanalýza 

 Odletové haly 

 Odletové brány (Gates) 

 Koridory s pohybem osob 

 Rizikové prostory 

 Automatizace 

 Vyhodnocení poplachu 

na určeném stanovišti 

bezpečnostního personálu 

Analýza hlasu  Místnost pro bezpečnostní 
 Automatizace 

 Vyhodnocení obsluhou 
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 Aplikace na letišti Obsluha (řízení) 

pohovory 

 Klasický check-in (s obsluhou) 

 Celní kontrola 

zařízení + vzdáleně 

určený dispečink 

Questioning 

 Místnost pro bezpečnostní 

pohovory 

 Celní kontrola 

 Check in 

 Osoba (osoby) 

provádějící pohovor 

 obsluha check in 

BEMOSA 

 Komplexní uţití v rámci 

přípravy – veškeré prostory 

letiště, školení 

 Pověření školitelé 

 Bezpečnostní 

management 

 Řídící pracovníci 

Systém řízení BP 

 Veškeré prostor letiště 

 Prostory s výskytem 

bezpečnostního personálu 

 Centrální dispečink 

 Lokální dispečink 

(klientská pracoviště) 

 PCO 

 Bezpečnostní pracovníci 

 

10.1 Srovnání inovativních metod 

Za účelem srovnání popsaných inovativních metod jsou vytvořeny následující 

kategorie: 

 stručný popis, 

 způsob hodnocení/ funkce, 

 potenciální vyuţití, 

 náročnost na obsluhu, 

 náročnost na vyhodnocení, 

 přínos, 

 silné stránky, 

 slabé stránky. 

Popis jednotlivých kategorií je uveden viz Tabulka 9. 
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Tabulka 9: Srovnání inovativních metod profilace 

 

 

 RTPM WeCU Malintent Videoanalýza Analýza hlasu Questioning BEMOSA Systém řízení BP 

Stručný 

popis 

Měření srdeční 

frekvence 

Hodnocení reakcí na 

optické vjemy 

Hodnocení 

fyziologických 
projevů 

Analytický software 

pro vyhodnocení 
obrazu 

Analýza abnormalit 

lidského hlasu 

Standardizace 

dotazování 

Behaviorální 

modelování v případě 
MU 

Online řízení BP 

Způsob 

hodnocení/ 

funkce 

Měření pohlcování 

zeleného světla 

hemoglobinem 

Fyziologické senzory Fyziologické senzory Snímání a hodnocení 

optických jevů 

Hodnocení odchylek 

od standardního 

projevu 

Hodnocení projevů 

(nestandardních) 

Školení letištního 

personálu 

GPS lokace BP a MU 

Potenciální 

využití 

Profilace cestujících, 

identifikace 

nemocných 

Profilace cestujících Profilace cestujících Detekce 

nestandardních jevů 

Metoda dotazování, 

check-in 

Profilace cestujících Tréninková platforma 

letištního personálu 

Řízení činnostní BP 

z centrálního 

stanoviště 

Náročnost na 

obsluhu 

Automatická 
detekce 

Automatická detekce Automatická detekce Automatická detekce Automatická detekce Velmi náročné, 
zkušenost 

Nutné školení Nutné proškolení 
obsluhy i BP 

Náročnost na 

vyhodnocení 

Automatizace, 

propojení 

s analytickým SW 

Automatická 

signalizace poplachu 

Automatická 

signalizace poplachu 

Automatická 

signalizace poplachu 

Automatická 

signalizace poplachu 

Velmi náročné, 

zkušenost 

SW hodnotí správnost 

rozhodnutí 

Součinnost systému a 

obsluhy dispečinku 

Přínos Automatizace, 

eliminace lidského 

faktoru 

Automatizace, 

eliminace lidského 

faktoru 

Automatizace, 

eliminace lidského 

faktoru 

Automatizace, 

eliminace lidského 

faktoru 

Automatizace, 

eliminace lidského 

faktoru 

Profilace rizikových 

cestujících 

Příprava letištního 

personálu na MU 

Efektivnější řízení 

činností BP 

Silné stránky Jednoduchost, 

rychlost, efektivita, 

bezkontaktnost 

Vysoká vyuţitelnost, 

rychlost, efektivita 

Vysoká vyuţitelnost, 

rychlost, efektivita 

Přizpůsobivost 

konkrétním 

podmínkám 

Ověřeno v praxi,  Nízké náklady, vysoká 

vyuţitelnost 

Standardizace postupů, 

metodika rozhodování 

Přehled o činnostech 

BP, reporting 

Slabé 

stránky 

Na trhu aţ 
v průběhu roku 2013 

Nutnost přiblíţení 
osoby k senzoru 

Vysoké náklady Cena (IP kamerové 
řešení) 

Potřeba hlasového 
projevu posuzovaného 

Vliv lidského faktoru, 
praxe 

Významný vliv 
lidského faktoru 

Vliv lidského faktoru 
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10.2 Posouzení inovativních řešení metodou rozhodovací matice 

Pro účel posouzení jednotlivých inovativních metod jsem zvolil metodu 

rozhodovací matice, zaloţenou na stanovení hodnotících kritérií a jejich váze. 

Pro vyjádření shody s daným kritériem je pouţito číselné hodnocení na stupnici od 1 do 5, 

kdy číslice 1 vyjadřuje nejniţší stupeň shody, číslice 5 naopak nejvyšší. Poté je kaţdému 

kritériu přidělena váha v rozmezí 1 aţ 5, která určuje význam daného kritéria. Váha kritéria 

se násobí s přiděleným ohodnocením kritéria a následně se provede součet všech kritérií 

pro danou metodu a provede vyhodnocení na základě výsledné hodnoty. Přidělení hodnot 

proběhlo metodou „Brainstorming“. 

Kritéria: 

K1 Náklady 

K2 Náročnost realizace 

K3 Potenciál vyuţití 

K4 Spolehlivost 

K5 Vliv lidského faktoru 

K6 Servis, údrţba a ţivotnost 

Tabulka 10: Vyhodnocení kritérií jednotlivých variant 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Součet 

RTPM 3 4 5 4 5 3 24 

WeCU 2 3 5 3 5 3 21 

Malintent 1 3 5 3 5 3 20 

Videoanalýza 1 2 5 4 5 3 20 

Analýza lidského hlasu 3 3 4 2 4 2 18 

Questioning 5 4 4 2 1 4 20 

BEMOSA 4 2 2 2 1 3 14 

Systém řízení BP 3 3 2 3 2 3 16 
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Tabulka 11: Posouzení variant na základě váhy kritérií 

Kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Součet Pořadí 

Váha kritéria 4 2 5 4 3 2 

RTPM 12 8 25 16 15 6 82 1 

WeCU 8 6 25 12 15 6 72 2 

Malintent 4 6 25 12 15 6 68 4 

Videoanalýza 4 4 25 16 15 6 70 3 

Analýza hlasu 12 6 20 8 12 4 62 6 

Questioning 20 8 20 8 3 8 67 5 

BEMOSA 16 4 10 8 3 6 47 8 

Systém řízení BP 12 6 10 12 6 6 52 7 

 

Z výsledků posouzení jednotlivých variant vyplývá, ţe nejvíce přidělených bodů 

získala metoda RTPM (82), druhé respektive třetí nejvyšší bodové ohodnocení získala 

WeCU respektive Videoanalýza. Vzhledem k dosaţeným výsledkům lze konstatovat, 

ţe bodové rozdíly nejsou zásadní z důvodů různé oblasti vyuţití posuzovaných metod. 

I z tohoto důvodu navrhuji vhodný způsob integrace těchto metod pro vytvoření 

komplexního řešení profilace a reakce bezpečnostních pracovníků letiště na nestandardní 

(poplachový) stav. 
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10.3 Aplikace metody souvztažnosti 

Pro grafické porovnání relativní míry vzájemné interakce navrhovaných metod 

se standardně uţívanými bezpečnostními opatřením na letišti je zpracována analýza 

souvztaţnosti v inovativním pojetí (viz Tabulka 12). 

V první části jsou zvolena bezpečnostní opatření, která jsou pro zajištění 

bezpečnosti civilní letecké přepravy standardně vyuţívána, a tato jsou dále doplněna 

o nově navrhované inovativní metody (z pohledu profilace osob zajištění odpovídající 

reakce). Poté jsou všechna tato opatření zanesena do matice s následným vyhodnocením 

vzájemné interakce jednotlivých opatření (například prostřednictvím otázky: „generuje 

opatření č. 1 výstup vyuţitelný prostřednictvím opatření č. 2?. V matici rizik jsou na osách 

X a Y uvedena shodná bezpečnostní opatření (metody). V případě interakce mezi 

opatřeními na ose X a Y se tato skutečnost hodnotí bodovým ohodnocením 1, v opačném 

případě 0. Poté se sčítají jednotlivé hodnoty vertikálně i horizontálně (Kxi, Kyi). [8] 

Tabulka 12: Analýza souvztaţnosti 

i Název 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ΣKxi 

1 RTPM   0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 

2 WeCU 0   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 

3 Malintent 1 0   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 

4 Videoanalýza 1 1 1   0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 

5 Analýza hlasu 0 0 0 0   1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 

6 Questioning 1 0 0 0 0   0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 

7 BEMOSA 0 0 0 0 0 1   1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

8 Systém řízení BP 0 0 0 0 0 0 1   1 1 0 0 0 0 0 0 3 

9 Fyzická ostraha 0 0 0 0 0 1 1 1   1 0 0 0 1 1 1 7 

10 PČR 0 0 0 0 0 1 1 1 1   0 0 0 0 1 1 6 

11 CCTV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   0 0 0 0 0 9 

12 PZTS 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1   1 1 1 0 8 

13 SKV 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1   0 1 1 8 

14 EPS 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1   1 0 8 

15 MZS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   0 2 

16 

Bezpečnostní 

prohlídka 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1   7 

  ΣKyi 5 3 4 7 4 10 3 12 15 15 6 6 6 3 7 9   

 

V dalším kroku je proveden výpočet relativní míry interakce pro kaţdé opatření dle 

vzorců (2, 3) viz Tabulka 13. 
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Kxri = [(ΣKxi/(n-1)]*100         (2) 

Kyri = [(ΣKyi/(n-1)]*100 , kde n udává počet hodnocených opatření, iϵ<1,n> (3) 

Tabulka 13: Relativní míra interakce bezpečnostních opatření 

Kxri [%] 73 73 73 80 27 27 27 20 47 40 60 53 53 53 13 47 

Kyri [%] 33 20 27 47 27 67 20 80 100 100 40 40 40 20 47 60 

 

V následujícím se kroku se určí minimální a maximální hodnoty Kxri a Kyri, 

slouţících pro výpočet os Ox a Oy (dle vzorců 4, 5), rozdělujících graf na 4 kvadranty 

na základě míry interakce opatření. Míra spolehlivosti systému s je stanovena na 80 %. 

 

Kxrimin = 13 % , Kxrimax = 80 %, Kyrimin = 20 % , Kyrimax = 100 %, 

 

Ox = [(Kxrimax Kxrimin)/100) * s] = 54      (4) 

Oy = [(Kyrimax Kyrimin)/100) * s] = 64      (5) 

 

Výsledná relativní míra interakce je zobrazena v grafu viz Obrázek 16. Graf 

je rozdělen na 4 kvadranty rozlišující relativní míru interakce navrhovaných a stávajících 

opatření viz Tabulka 14. 

Tabulka 14: Míra interakce bezpečnostních opatření 

I. kvadrant Maximální míra interakce 

II. kvadrant Vysoká míra interakce 

III. kvadrant Střední míra interakce 

IV. kvadrant Nízká míra interakce 
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Obrázek 16: Výsledky analýzy souvztaţnosti určující relativní míru interakce 

navrhovaných opatření [Autor] 

Vyhodnocení výsledků analýzy souvztaţnosti je realizováno viz  Tabulka 15 

na základě relativní míry interakce jednotlivých bezpečnostních opatření. 

Tabulka 15: Vyhodnocení výsledků analýzy souvztaţnosti – relativní míra interakce 

bezpečnostních opatření 

Maximální míra 

interakce 

Vysoká míra interakce Střední míra interakce Nízká míra interakce 

- Policie ČR Videoanalýza Bezpečnostní kontrola 

 Fyzická ostraha RTPM PZTS 

 Systém řízení BP Malintent SKV 

 Questioning WeCU EPS 

   CCTV Analýza hlasu 

   BEMOSA 

 MZS 

Z výsledků vyplývá, ţe ţádné ze stávajících ani nově navrhovaných opatření 

(inovativních metod) neposkytuje maximální moţnou míru interakce s ostatními 

uţívanými metodami. Dle výsledků analýzy souvztaţnosti splňují vysokou míru interakce 
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bezpečnostní opatření Policie ČR, fyzická ostraha, systém řízení BP a metoda 

„Questioning“. 

10.4 Integrace 

Z pohledu zajištění efektivního koexistování navrhovaných inovativních systémů 

profilace cestujících je potřeba zajistit integraci výstupů těchto systémů prostřednictvím 

jednoho software. Navrhuji realizovat integraci na centrální úrovni z pohledu komplexního 

zabezpečení a zároveň na lokálních úrovních v rámci jednotlivých zón objektu letiště 

(viz Obrázek 17, Obrázek 18). V případě reakce bezpečnostního personálu navrhuji 

následné předání informace vybranému bezpečnostními pracovníkovi prostřednictvím 

systému řízení bezpečnostních pracovníků (GMS). Pro realizaci komplexní integrace 

navrhuji sjednocení výstupů na základě těchto údajů: 

 čas, 

 pozice (zóna, senzor, GPS souřadnice, atd.), 

 logika AND nebo OR. 

Integrace výstupů všech systémů na základě času (čas dle nastavení serveru) 

zajišťuje přesné propojení detekovaných jevů z pohledu průběhu události v čase 

a usnadňuje bezpečnostnímu personálu práci s archivními daty (například záznamy 

kamerového systému v návaznosti na poplachový stav detekčních čidel RTPM). 

Integrace z pohledu pozice poplachu (zóny) lze vyuţít pro monitoring na lokálních 

úrovních a přerozdělování výstupů systémů z centrální rovně. 

V případě aplikace logiky AND nastává poplach aţ v případě signalizace 

poplachového stavu minimálně prostřednictvím dvou nezávislých detekčních principů. 

Tím dochází ke sníţení počtu planých poplachů avšak zároveň k delší reakční době. 

Vyuţití logiky OR je zaloţeno na signalizaci poplachového stavu při detekci jednoho čidla, 

coţ představuje sníţení reakční doby ale zároveň vyšší počet planých poplachů. 
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Obrázek 17: Schéma integrace [Autor] 
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Obrázek 18: Princip navrhovaného řešení [Autor] 
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10.5 Kontrolní činnost 

Zabezpečení pravidelné kontroly efektivity nastavení celého systému metod 

profilace navrhuji realizovat pravidelné bezpečnostní audity o minimální četnosti jeden 

audit ročně. Audity by měly být prováděny externím subjektem z důvodu eliminace 

„provozní slepoty“. Cílem auditu bude zaměření na: 

 efektivitu technického řešení, 

 optimalizaci fyzické ostrahy a bezpečnostního personálu (rozsah, stanoviště, 

personální poţadavky), 

 optimalizaci reţimových opatření, 

 zaměření na inovativní metody a moţnost aplikace v prostředí letiště. 

Pro zajištění vysoké bezpečnostní úrovně dále navrhuji realizovat pravidelné 

penetrační testy celého systému se zaměřením na reakci bezpečnostního personálu 

na poplachové stavy systému profilace osob. 

Celý tento systém navrhuji realizovat prostřednictvím Demingova cyklu (PDCA 

cyklu, viz Obrázek 19), metody pro postupné zlepšování kvality procesů, systémů 

a poskytovaných sluţeb. Metoda je zaloţena na neustálém opakování čtyř základních 

činností: 

 Plan (P) – plánovaní záměru zlepšení, 

 Do (D) – realizace plánu, 

 Check (C) – ověření výsledku realizace v porovnání s původním záměrem, 

 Act (A) – úpravy záměru i provedení na základě ověření a plošná implementace 

zlepšení do praxe. [36] 

 

Obrázek 19: Demingův cyklus [Autor] 

Plan

Do

Check

Act
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10.6 Přínosy navrhovaného řešení 

Po aplikaci navrhovaných opatření lze předpokládat následující přínosy v oblasti 

zajištění bezpečnosti letiště: 

1. Vyšší bezpečnostní úroveň (menší pravděpodobnost překonání navrhovaného 

systému). 

2. Vyšší míru synergického efektu stávajících a nových opatření pro komplexní 

zabezpečení. 

3. Sníţení vlivu lidského faktoru na bezpečnostní procedury. 

4. Z dlouhodobého hlediska sníţení nákladů na bezpečnostní personál (viz Příloha 1 – 

Příklad ekonomického zhodnocení). 

5. Mnoţství nezávislých metod, moţnost aplikace logiky AND nebo OR. 

6. Udrţení dobrého jména letiště, kredit mezi cestujícími i leteckými společnostmi. 

7. Úspora času bezpečnostního personálu – zaměření na rizikové faktory. 

8. Profilace cestujících i zaměstnanců (prevence zaměstnanecké kriminality). 

9. Efektivnější vyuţití sil a prostředků. 

Efektivita řešení závisí na kvalitě propojení technických systému s lidským 

faktorem formou školení a pravidelné kontrolní činnosti. 
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11 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout inovativní metody profilace a typingu 

potenciálních pachatelů protiprávního jednání na mezinárodním letišti. 

 V úvodní části práce jsem se zabýval právní problematikou řešeného tématu 

z pohledu mezinárodního i národního práva a následně popsal letiště Václava Havla Praha 

včetně procesů odbavení cestujících a zajištění bezpečnosti a dále poţadavky na zajištění 

bezpečnosti letiště z pohledu EU. Dále uvádím popis metody profilace a rozlišení 

biosignálů, vyuţívaných pro vyhodnocení reakce jednice na podněty z vnějšího prostředí 

pro potřeby profilace. 

 Pro účely identifikace a kvantifikace rizik je v práci zpracována analýza rizik 

civilní letecké přepravy. Prostřednictvím Ishikawova diagramu jsou rizika identifikována 

a prostřednictvím analýzy FMEA (analýza příčin a následků) s následnou vizualizací 

prostřednictvím Lorenzovy křivky s aplikací Paretovy analýzy 80/20 kvantifikována.  

 Z pohledu inovativních postupů uvádím šest inovativních metod profilace (RTPM, 

WeCU, Malintent, Videoanalýza, Analýza hlasu, Metoda vedení pohovoru) doplněných 

o dvě metody pro optimalizaci zajištění komplexní bezpečnosti s vyuţitím profilace osob 

(BEMOSA, Systém řízení bezpečnostních pracovníků).  

 V kapitole Aplikace inovativního řešení je zpracována konkrétní moţnost realizace 

inovativních metod pro zajištění komplexní bezpečnosti objektu letiště. Navrhované 

metody jsou v prvé řadě porovnány na základě vybraných specifikací a poté je zpracováno 

jejich posouzení metodou rozhodovací matice. Pro zjištění míry interakce jednotlivých 

metod vzájemně i se standardně vyuţívanými opatřeními je zpracována metoda 

souvztaţnosti z pohledu relativní míry interakce, hodnotící vzájemnou kompatibilitu 

posuzovaných opatření. Konkrétní návrh vychází z integrace technických bezpečnostních 

systémů. Pro zajištění optimální úrovně bezpečnosti a neustálé zvyšování kvality řešení 

je dále zpracován návrh kontrolní činnosti. V závěru práce uvádím přehled přínosů 

navrhovaného řešení. Příklad kalkulace ekonomického vyhodnocení investice je zpracován 

v příloze. 
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Příloha 1 

Příklad ekonomického zhodnocení investice 

Za účelem hrubého odhadu návratnosti investice v případě komplexního řešení 

je proveden výpočet bodu zvratu návratnosti příkladu investice. Pro potřeby výpočtu 

je realizován hrubý odhad nákladů investice včetně ročních provozních nákladů – výše 

investičních i provozních nákladů závisí na rozsahu aplikace řešení. Předpokládaná doba 

ţivotnosti systému je pět let. Financování investice je moţné z investičních prostředků 

společnosti. Výpočet je zaloţen na moţnosti redukce fyzické ostrahy v případě investice 

do technického zabezpečení a financování bezpečnostních technologií z úspor na zajištění 

fyzické ostrahy. Příklad počítá s moţností redukce bezpečnostního personálu o dva 

bezpečnostní pracovníky z důvodu automatizace zajištění bezpečnosti s následkem sníţení 

vlivu lidského faktoru. 

Tabulka 16: Náklady na bezpečnostního pracovníka (bez DPH) 

Položka Jednotková cena [Kč] 

Hodinová sazba BP 180,00 Kč 

Roční náklady BP 1 576 800,00 Kč 

 

Tabulka 17: Odhad nákladů na technické zabezpečení (bez DPH) 

Poloţka Investiční náklady [Kč] Provozní náklady [Kč/rok] 

RTPM 1 000 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

WeCU 1 500 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

Malintent 2 000 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

Videoanalýza 4 500 000,00 Kč 120 000,00 Kč 

Analýza hlasu 500 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

Questioning 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

BEMOSA 400 000,00 Kč 200 000,00 Kč 

Systém řízení BP 800 000,00 Kč 50 000,00 Kč 

Celkem 10 750 000,00 Kč 560 000,00 Kč 
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Tabulka 18: Návratnost investice – bod zvratu 

Rok Investiční náklady Provozní náklady Úspora BP Bilance 

2013 10 750 000,00 Kč 560 000,00 Kč 3 153 600,00 Kč -8 156 400,00 Kč 

2014 0 560 000,00 Kč 3 153 600,00 Kč -5 562 800,00 Kč 

2015 0 560 000,00 Kč 3 153 600,00 Kč -2 969 200,00 Kč 

2016 0 560 000,00 Kč 3 153 600,00 Kč -375 600,00 Kč 

2017 0 560 000,00 Kč 3 153 600,00 Kč 2 218 000,00 Kč 

Na základě odhadu návratnosti investice lze konstatovat, ţe k bodu zvratu dojde 

v pátém roce provozu systému. Opatření bude na konci pětiletého období generovat úsporu 

ve výši 2.218.000 Kč. 
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Příloha 2 

Psychologické aspekty kriminálního chování 

Je důleţité uvědomit si variace mezi pachateli trestnými činy: 

 dlouhodobě připravovaný trestný čin je odlišný od spontánního, 

 motivy trestných činů jsou u různých pachatelů různé, 

 organizovaná a neorganizovaná trestná činnost, 

 pachatelé nejsou specializováni pouze na jeden typ trestné činnosti. 

Dále je moţno podle multidimenzionálního pohledu detailněji specifikovat pachatele 

dle následujícího postupu: 

kriminální x nekriminální chování 

 

TČ spáchán na osobě x na majetku 

 

druh trestné činnosti (vloupání, atd.) 

 

vzorec kriminálního chování 

 

způsob páchání trestného činu s jeho specifickými znaky (modus operandi) 

 

kriminální podpis [23] 

 

Multidimenzionální přístup vychází ze dvou aspektů trestné činnosti: 

 aspekt specifičnosti, 

 aspekt tematický. 

Aspekt specifičnosti vychází z výše zmíněného postupu definice pachatele. 

Na počátku jsou typické společné znaky pro pachatele trestných činů, na kanci 

pak specifické znaky pro daného pachatele (kriminální podpis). Aspekt tematický vychází 

z jednotlivých kriminálních podpisů pachatelů trestných činů. Propojením těchto dvou 

aspektů a přenesením do grafického znázornění získáme takzvaný radexový model, který 

poprvé popsal v roce 1954 Louis Gutman.   
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Radexový model je moţno vyuţít pro analýzu multidimenzionálního škálování (MDS), 

která je statistickou metodou pro získání tématu kriminálního chování, frekvence a vazby 

k dalším trestným činům, nebo pro analýzu SSA (Smallest Space Analysis – analýza 

nejmenšího prostoru), která vyjadřuje vztahy mezi proměnnými vyjádřením 

v geometrickém prostoru. [23] 

 

Obrázek 20: Radexový model [Autor] 

 


