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Abstrakt 
 

MARŠÁLEK, D. Zvýšení bezpečnosti civilního letectví detekcí podezřelého chování 

cestujících. Ostrava 2015. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.  

 

Na bezpečnost a ochranu civilního letectví před protiprávními činy je kladen stále větší důraz. 

Zkušenosti z poslední doby poukazují na rostoucí napětí, vznik konfliktů a teroristických činů 

i v civilizovaném prostředí evropského kontinentu. Pachatelé těchto aktů útočí na prvky 

svobody a demokracie a zaměřují se na aspekty, které jsou Evropanům nejbližší – lidský život 

a pocit bezpečí. Ke svým činům často využívají dopravní infrastrukturu s cílem co největšího 

ohrožení. Letiště jsou tak pro případné pachatele objektem, na který stále více zaměřují svou 

pozornost. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je také jednou z klíčových 

bezpečnostních hrozeb definovaných Bezpečnostní radou státu ČR. 

Cílem práce je navrhnout model posouzení rizik procesu odbavení ze strany cestujících 

na základě jejich behaviorálních projevů. Model vychází z principů bezpečnostní praxe na 

letišti, které se neustále mění a utvářejí v reakci na protiprávní činy, a dále z metod profilování 

a tipování podezřelých osob. Z hlediska inovace se práce zaměřuje na využití 

automatizovaných technologií a systémů, které umožní bezkontaktně posoudit behaviorální 

aspekty osob a na základě nastavených parametrů předat informaci o alarmovém stavu. Práce 

předkládá čtyři návrhy řešení vždy s ohledem na stěžejní klíčové faktory, které preferuje 

bezpečnostní management fyzické ochrany na letišti. Práce je ve svém závěru doplněna o návrh 

implementace vybrané technologie na letišti. 

Pro vědecký obor je práce přínosná především návrhem dosud nového a nepoužitého systému 

předběžného posouzení cestujících na letišti pomocí detekce podezřelých znaků v jejich 

chování. Z praktického hlediska předkládá členům bezpečnostního managementu fyzické 

ochrany letiště či zástupcům státních bezpečnostních složek působících na mezinárodním 

letišti, návod implementace podobného systému do praxe. 

 

Klíčová slova: bezpečnost, letiště, profilace, riziko, technologie 
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Abstract 
 

MARŠÁLEK, D. Detecting Suspicious Behavior in Passengers to Improve Civil Aviation 

Security. Ostrava 2015. The Ph.D. thesis. VŠB – Technical University in Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. Supervisor: doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.  

 

Still more and more attention is paid to protection of civil aviation from illegal acts. Experience 

from the pasts few years shows increasing tensions and newly-occurring conflicts and terrorist 

attacks even in the civilized European continent. Those who commit these acts attack the very 

basic features of freedom and democracy, focusing on those aspects of life which are the dearest 

to the Europeans – human life and the sense of security. They often use infrastructure to secure 

as deadly an outcome of the acts as possible. As a result, the attention of still more and more of 

these terrorists is drawn upon airports. The protection of civil aviation from illegal acts is 

therefore one of the key threats defined by the National Security Council of the Czech Republic. 

The aim of this dissertation is to suggest a model for evaluating passengers´ behavior, which 

will calculate the potential risks that individual passengers pose. The model is based on the 

basic principles of airport security, which are constantly changing so as to reflect illegal acts 

committed, as well as methods of detecting suspicious people. The innovative aspect of the 

dissertation is the focus on the use of automatized technologies and systems which facilitate 

a contact-free analysis of people´s behavior and, considering the set parameters, subsequently 

deliver an alarm message. The paper presents four alternative solutions based on the key factors 

which the airport security management personnel prefer. The dissertation´s end also provides 

a proposal of an implementation selected airport technology. 

In terms of the scientific field of safety/security engineering, the dissertation is innovative in 

that it proposes new and as yet never used preliminary passenger profiling system which 

attempt to detect suspicious behavioral traits. The dissertation; however, also provides airport 

security personnel and security forces with a practical guide to the implementation of such 

a system. 

 

Keywords: airport, profiling, risk, security, technology 
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Motto:  
 

„Vize bez akce je jen sněním, akce bez vize je noční můrou.“ 

„Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.“ 
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1 Úvod 

Trendem poslední doby je celosvětová globalizace společnosti podporována hospodářským 

vývojem i politicko-ekonomickými změnami. Globalizace se projevuje v mnoho odvětvích 

lidské společnosti od produkce zboží, marketingu i obchodu. Oblast dopravní infrastruktury 

není výjimkou. Česká republika (dále jen ČR) se stala vlivem řady faktorů dopravní 

křižovatkou i uzlem spojující východ se západem a naopak. Mezi stěžejní faktory, které 

k tomu přispívají, jsou strategická geografická poloha, otevřená zahraniční politika i členství 

ČR v Severoatlantické alianci, Evropské unii a v posledních letech je ČR také jednou ze 

zemí Schengenské dohody, díky které mohou osoby v rámci členských států volně cestovat 

a překračovat hranice. Globalizace dnešní společnosti, zkracování vzdáleností mezi „světy 

rozdílných kultur“, mísení mnoha etnik, náboženství a vlivů má za následek vznik třecích 

ploch mezi skupinami obyvatel, které s sebou přinášejí konflikty a rozmanité typy ohrožení 

plynoucích z protiprávních činů. Bezpečnostní radou státu (ČR) byly identifikovány hlavní 

bezpečnostní hrozby státu, mezi kterými jsou terorismus, organizovaný zločin, kybernetické 

hrozby, extremismus a bezpečnost civilního letectví. 

Protože jedním z nejdůležitějších cílů společnosti je zajištění bezpečnosti obyvatel, souvisí 

s tím i zajištění bezpečnosti dopravní infrastruktury. Historie ukazuje, že k množství 

teroristických útoků byla a stále je využívána doprava a dopravní infrastruktura. Jedná se 

o část dynamicky se rozvíjejícího odvětví, které je využíváno velikým množstvím lidí po 

celém světě. V rukou teroristů se však může jednat o účinnou a smrtící zbraň. Snad na všech 

kontinentech světa vyjma Antarktidy, jsou slyšet z médií zprávy o použití automobilů 

napěchovaných výbušninami jako zbraň. Následky jsou tragické, mnoho mrtvých civilistů, 

desítky až stovky raněných, velké škody na majetku a vzrůstající strach mezi lidmi. To, že 

lze k podobným činům zneužít také veřejnou hromadnou dopravu dokládají např. 

teroristické bombové útoky na civilní obyvatelstvo ve španělském Madridu (březen 2004), 

kde útočníci ponechali celkem 13 bomb vybavených mobilním telefonem (časovač) 

ukrytých ve sportovních taškách. Tyto tašky byly ponechány v různých vlakových 

soupravách. Série koordinovaných teroristických útoků proti vlakovému systému si 

vyžádala 191 mrtvých a přes 2 tis. zraněných osob. Jen o rok později, v červenci 2005 došlo 

k další sérií teroristických útoků na londýnské metro. Tato událost si podle zpravodajských 

zdrojů vyžádala přes 50 obětí a okolo 700 zraněných. 3 bomby byly odpáleny v soupravách 

metra a jedna explodovala v patrovém autobuse. O dva týdny později byly v metru nalezeny 

další nevybuchlé bomby. Útok měli na svědomí 4 sebevražední atentátníci, muslimové, kteří 

se narodili a žili ve Velké Británii. Podle zveřejněných výslechů šlo útočníkům o vyvolání 

a šíření strachu a poukázání na válku v Iráku. 

I přes tyto a další útoky je největší pozornost atentátníků směřována na leteckou dopravu 

a lze konstatovat, že se v současné době jedná o jeden z nejčastěji využívaných terčů a cílů 

terorismu. Největší rozmach zažíval letecký teror v 70. letech 20. století, kdy jej islámští 

radikálové (převážně z Palestiny) využívali k braní rukojmí a vymáhání svých požadavků. 

Letadla se stala terčem bombových útoků nebo zbraní k zabíjení civilistů. Nejznámějším 

případem je útok na Světové obchodní centrum (New York, USA) z roku 2001, 

příp. Alžířanem provedený útok uneseným letadlem na Eiffelovu věž v Paříži (Francie). 

Nezdařený útok proběhl v roce 1994, útočník byl zajat i s letadlem v Marseille. Jiný 

nepovedený útok byl zaznamenán v roce 1986 na centrum města Tel Aviv (Izrael) letadlem 

uneseným z Pákistánu (letadlo bylo zadrženo cestou při doplňování paliva). Nelze také 

opomenout rozsáhlý teroristický útok dvou islámských radikálů zvaný „Operace Bojinka“, 
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který měl proběhnout v lednu 1995 a během kterého mělo být uneseno celkem 12 dopravních 

letounů směřujících do Asie (7 cílů) a USA (5 cílů). Série útoků se naštěstí neuskutečnila, 

nicméně byla následně jedním z radikálu přetavena do známých útoků, které se odehrály 

11. září 2001 v USA. 

Důležité je poznamenat, že cílem útočníků nejsou pouze letadla. Jsou to také budovy, 

prostory před terminálem, přilehlá parkoviště a další aktiva vyskytující se ve veřejné části 

letiště, kde není vstup regulován žádnými pravidly. V minulosti došlo k mnoha útokům 

i v těchto prostorech. Příkladem může být masakr na letišti Ben Gurion (Tel Aviv, Izrael) 

z května 1972. Tři ultralevicoví japonští útočníci v jedné z letištních hal provedli 

nekoordinovanou palbu na osoby ve své blízkosti a ke svým útokům využili také ručních 

granátů. Zabili 26 lidí a přes 70 jich zranili. V prosinci roku 1985 došlo ke dvěma 

koordinovaným útokům vedenými palnými zbraněmi a granáty na letištích v Římě (Itálie) – 

4 útočníci a Vídni (Rakousko) – 3 útočníci. V obou případech teroristé spustili palbu a útok 

ručními granáty na cestující izraelské letecké společnosti El-Al stojící frontu před 

odbavovací přepážkou. Obě události si vyžádaly 23 mrtvých a přes 141 zraněných osob na 

straně civilistů i teroristů. V lednu 2011 byl spáchán teroristický bombový útok ve veřejné 

příletové hale letiště Domodědovo (Moskva, Rusko). Při útoku zahynulo 35 lidí a 180 jich 

bylo zraněno. Vyšetřováním bylo zjištěno, že útok provedl mladý ingušský student napojený 

na teroristickou organizaci, který se v prostoru haly pohyboval již delší dobu, a přesto že 

vykazoval nestandardní znaky chování, nebyl nikým zadržen. V červenci 2012 zažilo letiště 

v Burgasu (Bulharsko) bombový útok na autobus s izraelskými turisty, při kterém 8 osob 

zahynulo a 32 utrpělo zranění. 

Atraktivitou letecké dopravy v očích teroristů je především její potenciál – leteckou dopravu 

využívají miliony lidí denně a trend vývoje predikuje, že počet přepravených cestujících 

bude neustále narůstat. Útoky na letadla a letecký průmysl mají také okamžitý dopad na 

média a zpravodajské agentury, které teroristům zajišťují žádanou publicitu a přitahují zájem 

vládních struktur i civilních občanů. Teroristický akt cílený na letiště mimo jiné také 

demonstruje neschopnost vlády civilizovaného, zpravidla demokratického státu, ochránit 

své obyvatelstvo. Motivy útočníků jsou odlišné. Může jít o cestu, jak získat finanční 

prostředky, slávu, spásu, uznání, jde také o boj o moc, práva menšin a prosazení své víry, 

či úmyslné ubližování a snahu o destrukci globálních a ekonomických struktur. 

Letiště se vyznačují nestabilní povahou prostředí a k jejich aktivní ochraně je zapotřebí 

komplexní analýza rizik, prostředků, metod a technických řešení, jež mohou zabránit vzniku 

mimořádné události. Postup bezpečnostní analýzy lze zjednodušeně vyjádřit určením 

chráněných objektů, aktiv, vlastníků, typů aktiv, hodnoty aktiv, hrozeb, potenciálního 

dopadu hrozby, četností výskytu hrozby, detekovatelností hrozby, ochranných opatření, 

účinnosti ochranných opatření, ověření výsledků a zpětné vazbě při kontrole systému. 

Ochranu objektu letiště a civilní letecké dopravy obecně vytváří komplex konkrétních 

bezpečnostních opatření a postupů, které jednak plní preventivní úlohu, jednak umožňují 

operativní reakci na případný protiprávní čin. Při koncipování bezpečnostních opatření je 

však třeba brát v úvahu také požadavek na zachování přednosti letecké dopravy, kterou je 

rychlost. Proto platí princip, že bezpečnostní opatření nemohou nad míru nezbytně omezovat 

rychlost a plynulost odbavení cestujících a jejich zavazadel [12]. 
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1.1 Současný stav řešené problematiky 

Vývoj civilního letectví má jasný trend – stále rostoucí počet odbavených a přepravených 

cestujících. Údaje z posledních let ukazují, že se současným rostoucím počtem cestujících 

mírně klesají, případně stagnují, pohyby (tzv. movementy) na jednotlivých letištích. To je 

jednoznačným ukazatelem zvyšující se kapacity a obsazenosti jednotlivých letadel. 

Dokazuje to i predikce IATA, která uvádí, že v současné době využívá leteckou dopravu na 

2,5 mld. cestujících ročně. V roce 2050 se pak má jednat až o 16 mld. přepravených osob za 

rok. Pro provozovatelé letišť tento trend znamená odbavit vyšší počet cestujících za stejný 

časový úsek jako doposud. Tímto se samozřejmě zvyšují nároky na bezpečnostní kontrolu 

na letištích [12]. Zmíněný trend lze spatřit na řadě letišť (letiště Praha/Ruzyně není 

výjimkou), kdy dochází k rozšiřování počtu i velikosti stojánek, kapacit nástupních mostů 

i odbavovacích čekáren, a rozšiřování stanovišť detekční kontroly cestujících. 

Současný přístup letištní bezpečnosti ve vztahu ke kontrole osob vstupujících do SRA a příp. 

dále na palubu letadla, sestává z řady vstupů a průchodů sledovaných systémem CCTV 

napojeným na pult centralizované ochrany – bezpečnostní dispečink. Haly, veřejné 

i neveřejné prostory jsou střeženy ozbrojenými hlídkami bezpečnostních složek 

provozovatele letiště a/nebo pracovníky soukromých bezpečnostních složek ve spolupráci 

se složkami PČR. V rámci procesu bezpečnostních kontrol se operátoři zaměřují na 

vyhledávání zakázaných předmětů v kabinových a zapsaných zavazadlech. Tento trend je 

stejný již několik desítek let. Jediné, co prošlo podstatou změnou, jsou technologie detekční 

kontroly, které logicky kopírují technické trendy moderní doby. Mezi stěžejní formy detekce 

stále patří průchozí detektory kovů pro cestující a rentgenová zařízení pro zavazadla 

a náklad. 

S rostoucím počtem odbavovaných cestujících však již nelze spoléhat pouze na využití 

běžně dostupných detekčních zařízení. Zvyšování úrovně bezpečnosti na letištích nelze 

zajistit pouze navýšením personální kapacity bezpečnostních pracovníků nebo pořízením 

finančně nákladných detekčních zařízení a zpřísněním bezpečnostních opatření. Tato 

bezpečnostní politika povede pouze k plýtvání finančních prostředků a k neúnosnému 

prodlužování doby bezpečnostních kontrol. Navíc kýžený efekt by neměl dlouhého trvání, 

neboť se současným vývojem a zpřísňováním bezpečnostních procedur se vyvíjejí také 

metody útočníků. Historie ukazuje, že přestože jsou neustále zpřísňovány bezpečnostní 

standardy a opatření na letištích, teroristické a extrémistické skupiny hledají a vynalézají 

stále důmyslnější metody, jak tato opatření obejít. Jejich útoky procházejí stejnou genezí, 

jako přijímána bezpečnostní opaření ve společnosti. Např. v době, kdy se nástražné výbušné 

systémy objevovaly v zavazadlech, hlavní pozornost se během provádění bezpečnostních 

kontrol věnovala právě jim. Teroristé následně improvizované výbušné systémy upravili 

a přemístili je pod oděv, příp. přímo na tělo – jedná se o tzv. sebevražedné atentátníky 

(Suicide Bombers). Reakcí bylo nasazení tělových detekčních skenerů. V současné době 

můžeme očekávat, že se nástražné výbušné systémy přesunou přímo do útrob útočníků, takže 

běžná fyzická kontrola osoby již bude nedostačující. 

Přestože uvedené technologie a metody dokáží ve spolupráci s dobře vyškolenou obsluhou 

zachytit celou řadu zakázaných a nebezpečných předmětů, zaměřují se pouze na kontrolu 

vnášení těchto předmětů do SRA, bez prověřování samotných cestujících, s minimálním 

sběrem dat a nedostatečnou komunikací v průběhu odbavení. Hlavní nevýhodou stávajícího 

modelu bezpečnostních kontrol je především shodná procedura i hloubka kontroly u všech 

cestujících (bez specifikace konkrétního rizika), s tím související předvídatelnost průběhu 
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kontroly ze strany útočníka, pro cestující obecně nízký komfort kontrol a z hlediska 

provozovatele technologické limity u stávajících detekčních zařízení. 

Současný model bezpečnostních kontrol na letištích pochází ze 70. let 20. století a výrazně 

se do dnešní doby nezměnil. Stále je příliš zaměřený na stanoviště bezpečnostní kontroly 

jako první, a současně poslední, linii zajištění bezpečnosti. Model vychází z tzv. fenomému 

last war fighting, kdy dochází neustále k předcházení historických scénářů. Například reakce 

na pokus o útok za využití tekutých výbušnin v srpnu 2006 ve Velké Británii znamenala 

tvrdý zákaz přepravy tekutin, aerosolů a gelů na palubách letadel mimo povolené množství. 

Co se stane, pokud se teroristům podaří do letadla pronést notebook upravený na nástražný 

výbušný systém? Podle již zažitých scénářů bude následovat přísný zákaz převážení 

notebooků a podobné elektroniky? Touto politikou bude neustále narůstat seznam 

zakázaných předmětů a počet osob využívajících leteckou dopravu bude klesat z důvodů 

přísných restrikcí [13]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba systém bezpečnostní politiky a především model 

bezpečnostních kontrol inovovat a do tohoto procesu zapojit mnohem sofistikovanější 

metody. 

1.2 Rešerše zdrojů v ČR a zahraničí 

Před zahájením plnění cílů práce bylo provedeno rešeršní zkoumání zájmové oblasti i řešení 

této problematiky u nás i v zahraničí. Výstupem tohoto zkoumání bylo zjištění, že uvedená 

problematika je řešena individuálně, především ve vztahu k modernizaci kontrolních 

stanovišť detekčních kontrol osob a zavazadel, a nelze říct, že by byl stanoven komplexní 

způsob řešení včetně návrhu systému, kterou předkládá tato disertační práce. 

V souvislosti s předmětem práce bylo vybráno několik publikací, které se částečně zabývají 

tímto tématem. Jedná se o dostupné materiály z oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy, z oblasti terorizmu a současných hrozeb. Předložené rešerše jsou 

zaměřené na získání hlubších poznatků a zkušeností s řešenou problematikou. Kromě 

zmíněných rešerší bylo při tvorbě disertační práce vycházeno také z praktických zkušeností 

a poznatků autora. 

 ELIAS, B.: 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. 

Odborná publikace je zaměřena na všechny oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy od ochrany letištní infrastruktury, přes letadla až po ochranu 

leteckých a letištních zařízení a komunikačních služeb. Mimo jiné kniha obsahuje 

deskripci současného modelu profilování cestujících. Tento model byl analyzován a na 

základě něj byly identifikovány silné a slabé stránky metody profilace. 

 ŠČUREK, R., MARŠÁLEK, D.: Režimová a administrativní ochrana civilního letiště. 

Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2014, 140 s. ISBN 978-80-

7204-882-3. 

Publikace nahlíží na problematiku ochrany civilního letectví z pohledu organizačního 

a režimového. Přináší aktuální přehled právních předpisů platných v této oblasti, 

a mezinárodních organizací, které dozorují a regulují uvedenou problematikou. V další 

části publikace jsou zmíněna ohrožení letiště a způsob zajištění bezpečnosti 

integrovaným bezpečnostním systémem. Z některých částí této monografie bylo 
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čerpáno v problematice odbavovacího procesu na letišti a posouzení jeho kritických 

míst. 

 KŐLLE, R., MARKARIAN, G., TARTER, A.: Aviation Security Engineering – 

A Holistic Approach. Artech House, Norwood, 2011, 333 s. ISBN 978-1-60807-072-5. 

Publikace se zaměřuje na uvedenou problematiku za použití tzv. holistického přístupu. 

Tzn., že hledá především příčiny a důsledky nastavených a přijímaných opatření 

v oblasti ochrany civilního letectví. Stěžejní je publikace především popisem 

problematiky z širšího úhlu. Přináší neotřelý pohled na současnost detekčních kontrol 

a pokládá otázku, kam směřuje problematika v nejbližší budoucnosti. Publikace 

obsahuje stěžejní myšlenku, že nelze spoléhat pouze na stále přísnější detekční kontrolu, 

ale je potřeba hledat alternativní metody. Publikace byla využita při brainstormingu 

s bezpečnostními pracovníky na letišti, kde autor působí. 

 ŠČUREK, R., MARŠÁLEK, D.: Technologie fyzické ochrany civilního letiště. Vyd. 1. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2014, 148 s. ISBN 978-80-7204-862-

5. 

Autoři se v této publikaci zaměřují na problematiku ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy a především uvádějí dostupná technická i technologická zařízení, 

které se k tomuto účelu dají využít. Publikace také obsahuje úvod do problematiky 

profilace na letištích a výčet dostupných analýz rizik využitelných pro oblast civilního 

letectví. Z některých částí této monografie bylo čerpáno při posuzování rizik 

a vybraných technologií. Kniha byla také využita v oblasti detekčních kontrol 

cestujících a jejich kabinových a zapsaných zavazadel a při deskripci detekčního 

procesu. 

 BÍNA, L., ŽIHLA, Z.: Bezpečnost v obchodní letecké dopravě. Vyd. 1. Brno.  

Akademické nakladatelství CERM, 2011, 213 s. ISBN 978-80-7204-707-9. 

Publikace je zaměřena na získání obecných poznatků z oblasti bezpečnosti civilní 

letecké dopravy (SAFETY, SECURITY). Pro zaměření práce jsou uplatňovány 

především poznatky z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy – 

problematika SECURITY. Publikace byla využita především v úvodních částech 

a v problematice odbavovacího procesu na letišti. 

 ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. VŠB – TU Ostrava, 

ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. 

Odborná publikace vychází z deskripce problematiky odbavování cestujících na 

letištích a nahlíží na ní především z pohledu zajištění ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy. Kniha přináší také analytické metody, kterými lze identifikovat a 

hodnotit míru rizik, které se na letišti vyskytují. Zabývá se taky asymetrickým 

ohrožením letištní infrastruktury, které posloužilo ke komplexnímu posouzení míry 

rizika v odbavovacím procesu na letišti. 

1.3 Prostor k inovaci 

Jak bylo uvedeno výše, stávající model bezpečnostních kontrol je nedostačující. Vhodným 

řešením je robustnost současně využívaných detekčních zařízení a technologií vyvážit 

inteligentními procesy, jakými je předběžné posouzení (hodnocení) cestujících a detekce 
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jejich chování za současného využití moderních technologií. Nezaměřovat pozornost pouze 

na to, co cestující vnáší na palubu letadla, ale zajímat se také o jeho bezpečnostní pozadí, 

projevy chování a všímat si širších souvislostí. Toto posuzování, známé také jako předběžné 

hodnocení (prescreening), sestává z metod, které na základě definovaných aspektů a faktorů 

odhadnou míru bezpečnostního rizika u cestujícího ještě dříve, než přistoupí před 

bezpečnostní kontrolu, v některých případech i dříve, než dorazí na letiště. Bezpečnostní 

složky letiště pak mají mnohem více času podezřelou osobu sledovat, příp. ji podrobit 

přísnější bezpečnostní kontrole, a tím daleko efektivněji zachytit případné útočníky 

a teroristy, kteří chtějí letiště a civilní leteckou dopravu využít pro páchání trestné činnosti. 

Metody předběžného hodnocení cestujících lze rozdělit na ty, které aplikujeme ve vztahu 

k cestovním dokladům daného cestujícího a sledování administrativních abnormalit, a na ty, 

kde hodnotíme daného cestujícího na základě jeho behaviorálních projevů. Hovoříme o tzv. 

tipování a profilování cestujících. 

Profilace a tipování (z angl. profiling, tiping) je metodou, která slouží k zajištění preventivní 

ochrany před pachateli protiprávních činů tím, že umožňuje identifikovat nestandardní 

fyziologické projevy a odchylky či abnormality v chování u posuzovaných osob v reakci na 

podněty z okolí. Na základě vyhodnocování těchto odchylek lze následně identifikovat 

potenciální ohrožení chráněných aktiv. Metoda se často využívá v kombinaci s tzv. 

dotazováním (questioning). Profilace nezaručuje jednoznačnou identifikaci podezřelých 

osob a identifikaci teroristů, jak by si někteří bezpečnostní manažeři přáli, ale lze pomocí ní 

velice dobře vyselektovat ty osoby, které vykazují určité podezřelé znaky v chování. Ty 

mohou být indikátorem přípravy na spáchání protiprávního činu. 

Minulost již několikrát ukázala, že profilování v podobě, jak jej dělají např. izraelské 

aerolinky, je velice efektivní a účinný nástroj. Jedná se však o metodu plně závislou na 

lidském faktoru (schopnosti a zkušenosti osob, které profilaci provádí). Lidský faktor je 

náchylný na vnější podměty jako např. ztráta koncentrace, únava, stres, spěch, apod. 

a všechny tyto negativní vlivy mohou v konečném důsledku vést ke špatnému úsudku. 

V současnosti se metody tipování a profilování využívají pouze na vybraných rizikových 

letech, např. přímé lety do USA a Izraele (v podmínkách většiny evropských letišť). 

U odbavování těchto letů pak záleží na specifických požadavcích daného leteckého 

dopravce, zda je dotazování podroben každý cestující a profilace a tipování odpadá, nebo si 

bezpečnostní pracovník vybírá – tipuje na základě podezřelých znaků – a teprve u těchto 

osob dotazování provede. V současné době se však stále více klade hlavní důraz na nízké 

ceny letenek a co nejrychlejší a nejlevnější odbavení cestujících, často na úkor nastavených 

bezpečnostních standardů. 

Přirozeným vývojem v době informačních technologií je inovace osvědčených procesů 

a činností. Oblast AVSEC není výjimkou. Inovací je v této oblasti myšleno především 

zautomatizování procesu tipování, profilování a odhalování administrativních abnormalit 

a podezřelých behaviorálních znaků cestujících využitím pokročilejších technologií. Snahou 

však není eliminovat lidský prvek, jen jej v některých aspektech nahradit výpočetními 

algoritmy. Řadou výzkumů, nejen z oblasti bezpečnosti, je dokázáno, že lidé a lidská mysl 

je velice schopná v identifikování abnormálního chování. To především proto, že člověk je 

schopen poměrně snadno detektovat vzory v chování ostatních jedinců a na základě zažitých 

vzorů v chování identifikovat odchylky a abnormality. Naproti tomu výpočetní algoritmy 

a expertní systémy předčí kapacitu lidského mozku ve zpracování velkého množství 

informací. Výpočetní systémy dokáží během relativně krátké doby (závislé na procesorovém 
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čase) zpracovat velké množství vstupních dat a v případě překročení prahových hodnot přejít 

do alarmového stavu. Pokud připočteme skutečnost, že by zamýšlený systém využíval 

výstupní data z kamer, čidel a senzorů, pak je schopen do jisté míry zastoupit i lidský faktor 

v oblasti behaviorální detekce. Vycházíme z předpokladu, že pokud dokážeme odhalit 

a zachytit tyto abnormální projevy, velkou měrou dokážeme odhalit i podezřelé chování 

osob.  

Jak již bylo v rešeršní části zmíněno, neexistuje komplexní systém předběžného hodnocení 

cestujících pomocí podezřelých znaků v jejich chování. Hlavním cílem disertační práce je 

navržení zmíněného systému včetně návrhu jeho implementace na letiště. 

Výhodou zavedení systému předběžného hodnocení cestujících na letišti bude především: 

 provázání získaných bezpečnostních dat s bezpečnostní kontrolou, 

 hloubka detekční kontroly bude vycházet z bezpečnostního rizika cestujícího, 

 možnost diferenciace cestujících a využití konceptu bezpečnostních kontrol 

budoucnosti (Smart Security), 

 možnost detekce podezřelého chování cestujících, 

 snížení personálních kapacit zajišťující konstantní monitoring osob v terminálech, 

možnost jejich využití v místech vyžadující zásah lidského činitele, 

 efektivní přerozdělení kapacit pracovníků bezpečnostní kontroly – podrobná 

kontrola cestujících s bezpečnostním rizikem, 

 zvýšení komfortu pro cestující veřejnost, 

 zvýšení bezpečnosti civilního letectví selekcí podezřelých osob a zefektivněním 

řady procesů. 

Myšlenka diferenciace cestujících na základě bezpečnostního rizika zapadá také do vize, 

kterou se bude v budoucnu ubírat bezpečnostní kontrola na letištích. V této souvislosti se 

prosazuje koncept Smart Security (zmíněný v práci), který sestává ze tří nezávislých 

koridorů s rozdílnou úrovní detekční kontroly. Selekce cestujících bude probíhat na základě 

posouzení jejich bezpečnostního rizika (sběr a analýza dat o cestujícím a analýza jeho 

chování v procesu odbavení). Poté bude cestujícímu přiřazen bezpečnostní status 

reprezentovaný mírou bezpečnostního rizika a na jeho základě bude cestující podroben 

detekční kontrole v příslušném koridoru. Výhodou tohoto konceptu bude vyšší komfort pro 

cestující a efektivnější přerozdělování zdrojů a kapacit bezpečnostních složek. 
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2 Cíle disertační práce a využitelnost výsledků 

V souvislosti s názvem disertační práce „Zvýšení bezpečnosti civilního letectví detekcí 

podezřelého chování cestujících“ byl nadefinován její hlavní (primární) cíl. Pro naplnění 

tohoto cíle byly dále stanoveny cíle vedlejší (dílčí). Realizací jednotlivých dílčích cílů lze 

snadněji dospět k závěrům a vyloučit případné chyby. 

Pro zpracování disertační práce byly využity nejnovější poznatky jak z oblasti ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy, tak i z oblasti profilování osob a vyhledávání 

podezřelých znaků v bezpečnostní praxi.  

Ve vztahu k praktické části se práce opírá o současné technické i vědecké poznání v oboru 

detekce a identifikace podezřelých behaviorálních znaků nebo měření a analyzování 

dynamických proměnných u fyziologie sledovaných osob. 

Velkou měrou byly také využity teoretické znalosti získané studiem bezpečnostního 

inženýrství a ochrany osob a majetku, které byly získány v průběhu magisterského 

a doktorského studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství (VŠB – TUO), tak i praktické 

expertní znalosti z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

Z pohledu identifikace a hodnocení bezpečnostních rizik se práce opírá o teoretické 

i praktické znalosti metodiky analýz ve vztahu k jejich aplikačnímu využití v prostředí 

letištní infrastruktury a subjektů kritické infrastruktury, které autor za posledních více než 

pět let načerpal. Autor je také úspěšným absolventem několika školení a tréningů z oblasti 

provádění detekčních kontrol na letištích a v oblasti profilace a vyhodnocování podezřelých 

znaků v leteckém prostředí. Také působí jako certifikovaný školitel v této oblasti na 

mezinárodní úrovni. 

Podstatnou částí pro splnění cílů je také využití odborné literatury i záznamů z odborných 

a vědeckých mezinárodních přednášek a konferencí v oblasti použitých technologií. 

V souvislosti s navrženými technologiemi bylo navštíveno i několik letišť, kde byla možnost 

si některé ze systémů podrobněji prohlédnout a některé z nich i vyzkoušet v praxi. Jednalo 

se např. o letiště Ben Gurion (Tel Aviv, Izrael), Frankfurt n. Mohanem (Německo), 

Heathrow a Luton (Londýn, Velká Británie) a Domodědovo (Moskva, Rusko). Z důvodu 

interní povahy některých informací, nejsou v práci zmiňovaná konkrétní letiště a místa, kde 

se dané technologie nacházejí, nebo testují. Výjimku tvoří ty systémy, od jejichž 

provozovatelů bylo obdrženo souhlasné stanovisko. 

Pro zpracování závěrů, ověření výsledků a předpokladů bylo také provedeno několik 

pohovorů a diskuzí formou brainstormingu, jak s tvůrci uvedených systémů a technologií, 

tak i s bezpečnostními experty a kolegy na domovském letišti i ze zahraničí. 

V souvislosti s touto problematikou autor publikuje také řadu odborných i vědeckých článků 

a příspěvků v ČR i v zahraničí (včetně periodik s impakt faktorem) a je spoluautorem dvou 

monografií. 

Pro rozsáhlost zvoleného tématu byl rozsah práce omezen následovně: 

 Cílovou skupinou pro detekci podezřelých znaků jsou pouze cestující, tedy osoby 

přijíždějící na letiště za účelem vykonání letu z bodu A do bodu B. Práce se nezabývá 

osobami doprovázejícími cestující ani zaměstnanci firem a společností, které na 

letišti působí. 
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 Z pohledu odbavovacího procesu se práce zabývá cestujícími na odletu. Důvodem je 

skutečnost, že riziko cestujícího na odletu je mnohem vyšší než u cestujících, kteří 

let již vykonali (tito již prošli na vstupním letišti detekční kontrolou a jsou prověření). 

 Práce ve větší míře cílí na systémy a technologie, které jsou schopny posouzení 

rizikovosti cestujícího na základě jeho chování (behaviorální aspekt). 

2.1 Cíle a pracovní hypotézy disertační práce 

Hlavní cíl práce 

Pomocí inovativních technologií pro odhalování podezřelých znaků v chování cestujících 

navrhnout systém bezpečného odbavení osob na civilních letištích. 

Vedlejší cíle práce 

1. Identifikovat silné a slabé stránky konvenčně používané metody profilace a tipování 

protiprávního jednání cestujících na letišti podle poznatků současné praxe. 

Pracovní hypotéza 1H: Na základě dostupných poznatků lze posoudit a zhodnotit 

současný stav profilování v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

2. Využitím vybraných metod analýzy rizik posoudit současný stav bezpečnosti a ochrany 

civilního letiště před protiprávními činy, především ve vztahu k řešené problematice. 

Pracovní hypotéza 2H: V odbavovacím procesu civilního letiště se nachází bezpečností 

rizika pramenící v protiprávní činnosti cestujících, která lze vhodným procesem řídit. 

3. Posoudit klíčová místa odbavovacího procesu pro implementaci systému detekce 

podezřelých znaků v chování cestujících využitím matematických metod. 

Pracovní hypotéza 3H: Vyjádřením míry pravděpodobnosti detekce podezřelých osob 

na jednotlivých kontrolních stanovištích lze určit klíčová místa pro implementaci 

systému detekce. 

4. Na základě multikriteriální analýzy porovnat současné portfolio technologií a nalézt 

jejich vzájemnou interakci. 

Pracovní hypotéza 4H: Z multikriteriální analýzy technologií a systémů lze 

identifikovat takové, které lze použít v navrženém systému. 

5. Sestavit klíčová kritéria pro stanovení návrhů řešení odbavení cestujícího na letišti. 

Pracovní hypotéza 5H: Saatyho metodou lze definovat základní kritéria pro sestavení 

návrhů řešení. 

Definované cíle a z nich vyplývající pracovní hypotézy jsou rozpracovány v konkrétních 

podkapitolách. V jejich závěrech jsou uvedeny výstupy včetně potvrzení jednotlivých 

hypotéz a naplnění dílčího cíle. 
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2.2 Přínosy disertační práce 

Přínosem disertační práce jsou teoretické i praktické poznatky. Využitelnost práce lze tedy 

charakterizovat jak pro praxi, tak také pro vědní obor. 

Přínos pro vědní obor 

 Návrh dosud nepoužitého systému předběžného hodnocení cestujících na letištích 

pomocí detekce podezřelých znaků v jejich chování. 

Přínos pro praxi 

 Deskripce odbavovacího procesu na mezinárodním civilním letišti a inovativní 

způsob posouzení identifikovaných bezpečnostních rizik řízením rizik, identifikace 

kritických míst odbavovacího procesu. 

 Výběr nových a v EU doposud nepoužívaných technologií pro bezkontaktní detekci 

podezřelých znaků v chování cestujících a systémů pro biometrickou identifikaci 

osob na letišti.  

 Praktická aplikace matematických multikriteriálních analýz (multikriteriální 

rozhodovací matice, analýza souvztažnosti, Saatyho metoda) ve vztahu k předmětu 

práce, které v této oblasti nebyly doposud ve světe využívány. 

 Sestavení teoretického modelu zvýšení bezpečnosti na letištích detekcí podezřelých 

znaků v chování cestujících, včetně implementace vybraných prvků a technologií. 

 Využití návrhu systému při jeho implementaci v praxi (plánované pořízení vybrané 

technologie). 

2.3 Metody vědecké práce použité v disertační práci 

Pro zpracování disertační práce a realizaci jednotlivých cílů byly využity následující obecně 

teoretické a empirické metody podle charakteru jejich zaměření. 

Obecně teoretické metody: 

Analýza – využito v kapitole 5 při posuzování bezpečnostních rizik odbavovacího procesu 

na letišti. Byly použity kvantitativní a semikvantitativní metody analýzy rizik Ishikawův 

diagram a metoda FMEA.  

Syntéza – metoda primárně využita ke sjednocení výsledků jednotlivých měření do jednoho 

celku jako předpoklad pro další využitelnost naměřených dat metodou komparace. Uvedená 

metoda byla také aplikována k získání základních aspektů využívaných v procesu profilace. 

Verifikace – využito k ověřování závěrů z provedených analýz bezpečnostních rizik 

v kapitole 5 při aplikaci verifikační analýzy bezpečnostních rizik metodou CARVER. 

Komparace – metoda aplikována pro srovnání klíčových parametrů jednotlivých 

technologií a systémů ve vztahu k řešené problematice pro následné sestavení návrhů řešení. 

Analogie – použití v analýze bezpečnostních rizik ve vztahu k využití jednotlivých analýz 

z průmyslových odvětví v prostředí letištní infrastruktury. 
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Deskriptivní metoda – deskripce současného stavu procesu profilace a vybraných 

technologií využitelných pro detekci podezřelých znaků v chování cestujících. Využito 

v kapitole 4 a v příloze C. 

Indukce a dedukce – metody posloužily k prozkoumání relací mezi jednotlivými 

bezpečnostními systémy s ohledem na synergii a kontinuitu navrženého systému. 

Statistické metody – statistickou metodou byly zpracovány naměřené výsledky v kapitole 

6.7. 

Empirické metody: 

Pozorování – využití především v rešeršní fázi práce při zkoumání odbavovacího procesu 

a principů profilování v bezpečnostní praxi, které jsou uvedeny v kapitole 4. 

Měření – použito pro získání vzorku dat během testování vybrané technologie v reálném 

prostředí. Využito v kapitole 6.7 a příloze G. Naměřená data byla dále zpracována 

statistickou metodou.  

Jako podpora k vytvoření práce byla v úvodu zpracovaná myšlenková mapa (obrázek 2.1). 

Ta sestává z klíčových kroků vedoucích k sestavení dílčích cílů práce, a která dále tvoří 

podstatná vstupní data pro realizaci primárního cíle. Myšlenková mapa posloužila především 

k interpretaci a posouzení vzájemných vazeb a relací mezi jednotlivými úkoly. 

 

 

Obrázek 2.1 – Myšlenková mapa aplikovaná při zpracování práce [vlastní tvorba] 
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3 Právní pojetí civilního letectví a statistické údaje 

Jak už bylo uvedeno výše, po vzniku protiprávních činů v oblasti ochrany civilního letectví 

následovalo často regulační opatření v podobě nových nebo aktualizovaných legislativních 

požadavků. Mnohé z nich byly zrušeny a nahrazeny jinými, jiné zase průběžně upravovány. 

Spolu se vznikem a vývojem protiprávních činů proti civilnímu letectví jsou vedeny 

pravidelné reporty a vytvářeny statistiky. Ty následně pomáhají predikovat trend 

protiprávních činů a členům bezpečnostního managementu fyzické ochrany provozovatele 

letiště pomáhají reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby a trendy. 

V současné době jsou v platnosti desítky úmluv, předpisů i nařízení vydávaných 

mezinárodními organizacemi i EU. Přehled stěžejních předpisů nutných k vymezení rámce 

této práce zmiňuje následující podkapitola.  

3.1 Právní předpisy v letecké dopravě 

Oblast bezpečnosti civilního letectví (AVSEC) je regulována řadou mezinárodních předpisů. 

Hlavním regulátorem na mezinárodním poli je Mezinárodní organizace civilního letectví 

ICAO, která vydává tzv. přílohy (annexy) k Chicagské úmluvě. Annexů existuje 

v současnosti 19 a vytvářejí doporučení formou všeobecně platných norem. Česká 

legislativa vydává tyto přílohy v českém jazyce jako letecké předpisy řady L. Ve vztahu 

k bezpečnosti civilního letectví a jeho ochraně před protiprávními činy je stěžejním 

předpisem Annex 17 (Security – Safeguarding International Civil Aviation Acts of Unlawful 

Interference), resp. Letecký předpis L 17 – Bezpečnost – Ochrana mezinárodního 

civilního letectví před protiprávními činy. Přehled všech doposud vydaných leteckých 

předpisů uvádí tabulka v příloze A. 

Česká republika je signatářem řady mezinárodních úmluv pro oblast AVSEC. Níže jsou 

uvedeny ty, které se týkají tématu práce: 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva) – tato úmluva byla 

sjednána v Chicagu v roce 1944 a dala vzniku organizaci ICAO. 

Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haagská úmluva) – podepsána 

roku 1970 a vymezuje páchání trestných činů na palubách civilních letadel. 

Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním 

letectvím (Montrealská úmluva) – sjednaná v roce 1971 v Montrealu a formuluje jednotlivé 

činy páchané proti bezpečnosti civilního letectví jako trestné činy. Její součástí je Protokol 

o boji s protiprávními činy a násilí na letištích podepsaný v roce 1988. 

Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce (dodatek k Montrealské 

úmluvě) – podepsaná roku 1991 a nařizuje značkování průmyslově vyráběných plastických 

trhavin. 

Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním 

letectvím a protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadla 
(Pekingská úmluva) – podepsaná roku 2010 v Pekingu, jsou zde definovány a revidovány 

protiprávní činy proti civilnímu letectví, nahrazuje Haagskou úmluvu. 

Česká republika je řádným členem Evropské unie a pro všechny její členy vydává Evropský 

parlament a Rada Evropského společenství a Evropská komise jednotlivá závazná nařízení 
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a rozhodnutí. Rámcovým nařízením je 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 

standardizuje bezpečnostní pravidla a opatření v rámci členských států Evropské unie. 

Součástí jsou také pravidla pro zpracování bezpečnostních programů a další upřesňující 

požadavky vztahující se k letištím (rozdělení prostor, kontroly vstupů a vjezdů, dozory, 

hlídky), ke kontrole cestujících a zavazadel, nákladu, pošty a dalších zásilek. Požadavky se 

vztahují nejenom k provozovateli letiště, ale také k leteckým přepravcům i odbavovacím 

společnostem. Jednotlivé požadavky jsou pak dále rozpracovány v prováděcím nařízení 

Komise (EU) č. 185/2010. Struktura Nařízení EP a Rady (ES) č. 300/2008 a navazujících 

Nařízení a Rozhodnutí je uvedena na obrázku 3.1. Podrobný seznam dalších navazujících 

předpisů je uveden v příloze B. 

 

Obrázek 3.1 – Struktura předpisů EU pro oblasti AVSEC [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 9] 

V oblasti národních právních předpisů je stěžejním 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, ve znění pozdějších předpisů a především jeho osmá část, 

která se zabývá ochranou civilního letectví před protiprávními činy. Prováděcím předpisem 

k tomuto zákonu pak je 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 živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, která stanoví 

bližší požadavky na zpracování bezpečnostních programů letišť a poskytovatelů letových 

provozních služeb, obsah a formu zkoušek školitelů a garantů výcviku psů k zjišťování 

výbušnin, upravuje vzor dokladu o spolehlivosti a absolvování odborné přípravy. 

Kromě zákonů a vyhlášek udává požadavky na bezpečnost civilního letectví také Národní 

bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními 

činy, který vychází z předpisů Evropských společenství i mezinárodních právních předpisů 

a tyto požadavky přenáší do tuzemského prostředí. Dokument se člení na veřejnou 

a utajovanou část. Z výše uvedeného programu pak vychází Národní program 

bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky. Jak jeho název napovídá, 

upravuje metodiku bezpečnostního výcviku, typy odborné přípravy, náboru pracovníků pro 

civilní letectví i povinnosti jednotlivých subjektů. Na národní program dále navazuje 

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví 

České republiky před protiprávními činy, který upravuje systém kontrolních činností ve 
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vztahu k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, klasifikaci a činnosti auditorů 

i systém řízení kvality. 

Na úrovni jednotlivých letišť vznikají nad rámec uvedených legislativních požadavků také 

dokumenty vytvářené provozovatelem letiště. Tím je Bezpečnostní program provozovatele 

letiště a Letištní pohotovostní plán provozovatele letiště. Podrobnější specifikace právních 

předpisů platných v oblasti AVSEC je uvedena v publikaci [12]. 

Hlavním nedostatkem současných právních předpisů je skutečnost, že ne všechny výše 

uvedené předpisy jsou mandatorní pro provozovatele letiště. Některé z nich jsou pouze 

doporučením a provozovatel letiště neaplikuje uvedené požadavky nad rámec těchto 

předpisů, především z finančního hlediska. Výhodou právních předpisů vydávaných 

Evropskou unií je skutečnost, že stejné požadavky platí plošně pro všechny státy evropského 

prostoru. 

Častým problémem právních předpisů v oblasti AVSEC je jejich častá a neustálá 

aktualizace. Důvodem je především skutečnost, že zákonodárné autority místo toho, aby 

předcházeli vznikům teroristických útoků, často jen reagují na jejich projevy a následky 

a vydávají restrikce. Počty protiprávních činů včetně jejich stručné charakteristiky dokládají 

níže uvedené tabulky. I přes přijímání dalších a dalších bezpečnostních opatření jejich trend 

neklesá, příkladem jsou také události z médií z poslední doby. 

3.2 Statistická data 

Počty spáchaných protiprávních činů proti civilnímu letectví dokazují také reporty 

Mezinárodní organizace civilního letectví ICAO, která je pravidelně eviduje. Souhrny za 

jednotlivé roky zprostředkovává tabulka 3.1 a výčet nejzávažnějších útoků vůči letištním 

terminálům následně tabulka 3.2 (byly vybrány pouze útoky vůči letištím a letištní 

infrastruktuře z důvodu zaměření práce). 

Tabulka 3.1 – Statistika protiprávních činů v civilním letectví [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 8] 

Rok 

Počet 

protipráv

ních činů 

Únosy 
Pokusy o 

únosy 

Napadení 

zařízení 

Pokus o 

napadení 

zařízení 

Sabotáže 
Ostatní 

činy 
Zranění Zabití 

1990 36 20 12 1 0 1 2 145 137 

1991 15 7 5 1 0 0 2 2 7 

1992 10 6 2 1 0 0 1 125 10 

1993 48 30 7 3 0 0 8 38 112 

1994 43 22 5 4 0 2 10 57 51 

1995 17 9 3 2 0 0 3 5 2 

1996 22 3 12 4 0 0 3 159 134 

1997 15 6 5 2 0 1 1 2 4 

1998 17 11 2 1 0 0 3 1 41 

1999 14 11 2 0 0 0 1 3 4 

2000 30 12 8 1 0 0 9 50 58 

2001 24 7 2 7 4 1 3 3217 3525 

2002 40 2 8 24 2 2 2 14 186 

2003 35 3 5 10 0 5 12 77 20 

2004 16 1 4 2 2 4 3 8 91 

2005 6 2 0 2 0 0 2 60 3 

2006 17 1 3 4 0 1 8 27 2 

2007 22 4 2 2 3 0 11 33 18 

2008 23 1 6 3 0 0 13 31 11 

2009 23 5 3 1 0 0 14 4 3 

2010 14 0 1 1 0 1 11 13 6 
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Tabulka 3.2 – Statistika útoků na letiště [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 8] 

Rok Letiště Země Typ útoku 
Počet 

obětí 

Počet 

zraněných 

1965 Aden Jemen Granátový útok 0 7 

1968 Bejrút – Rafic Hariri Libanon Útok na letadlo 0 0 

1972 Tel Aviv – Lod Izrael Střelba 26 78 

1973 Atény – Ellinikon Řecko Bombový útok 3 55 

1973 Řím – Ciampino Itálie Bombový útok 32 50 

1975 New York – La Guardia USA Bombový útok 11 79 

1976 Istanbul – Ataturk Turecko Střelba 4 12 

1982 Ankara – Esenboa Turecko Bombový útok 9 72 

1983 Paříž – Orly Francie Bombový útok 8 55 

1984 Frankfurt n.M. Německo Bombový útok 3 0 

1984 London – Heathrow Anglie Bombový útok 0 22 

1985 Vídeň + Řím Rakousko / Itálie Bombový útok / 

střelba 

23 141 

1985 Tokyo – Narita Japonsko Bombový útok 2 4 

2001 Bandaranaike Srí Lanka Útok 7 12 

2002 Los Angeles USA Střelba 3 4 

2006 Madrid- Barajas Španělsko Bombový útok 2 52 

2007 Glasgow Skotsko Bombový útok 1 5 

2009 Colombo Srí Lanka Útok 2 58+ 

2011 Moskva – Domodědovo Rusko Bombový útok 37 180 

2012 Burgas Bulharsko Bombový útok 6 32 

2012 Peševár Pákistán Střelba 9 40+ 

2013 Peking Čína Bombový útok 0 1 

2013 Los Angeles USA Střelba 1 7 

2014 Karáči Pákistán Bombový útok / 

střelba 

36 18 

   Celkem 225 984+ 

Počty protiprávních činů včetně jejich stručné charakteristiky dokládají výše uvedené 

tabulky. Z jejich přehledu je patrné, že i přes zavádění dalších bezpečnostních opatření 

a zpřísňování požadavků na civilní leteckou přepravu jejich trend neklesá. Je patrné, že 

spoléhání se pouze na současně využívána detekční zařízení je nedostatečné a do procesu 

bezpečnostních kontrol je nutné zapojit i metody detekce podezřelých znaků a profilace. 

  

2011 6 0 2 0 0 1 3 152 35 

2012 10 1 2 2 0 0 5 44 20 

2013 7 1 0 3 0 1 2 1 7 

2014 12 3 1 5 1 0 2 12 376 
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3.3 Dílčí závěr 

- Některé právní předpisy v mnohých případech hovoří pouze o doporučeních 

a nikoliv o povinnostech. Z tohoto důvodu vzhledem k ekonomickým úsporám 

mnozí provozovatelé letišť aplikují pouze mandatorní požadavky a vzniká prostor 

pro penetraci protiprávních činů. 

- Předpisy vydané Evropským parlamentem a Radou a Evropskou komisí jsou platné 

a povinné pro všechny členské státy Evropské unie. 

- Stěžejním předpisem pro provozovatele letiště v oblasti AVSEC je Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a dále Národní bezpečnostní 

program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. 

- Metoda profilování může být velice efektivním doplňkem v oblasti ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy.  
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4 Teorie řízení odbavovacího procesu na civilním letišti 

Tato kapitola se zabývá teoretickými poznatky vedoucími k realizaci cíle disertační práce. 

Pozornost je zaměřena především na proces odbavení cestujících na letišti a realizované 

bezpečnostní standardy. Následně je uvedena také metoda profilování cestujících, která je 

dále posuzovaná z hlediska praktického použití.  

4.1 Proces odbavení cestujícího 

Z hlavního cíle disertační práce vyplývá přímá relace s odbavovacím procesem na letišti, 

proto je v následující kapitole tento proces přiblížen krok po kroku. Součástí deskripce je 

také proces detekční kontroly cestujících a jejich kabinových (příručních) a zapsaných 

zavazadel a grafické znázornění procesu odbavení cestujícího na letišti. Deskripce se opírá 

o aktuálně platné právní předpisy z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

(viz kapitola 3.1). 

 

Obrázek 4.1 – Odbavovací proces na letišti [12] 

Odbavovací proces cestujícího a jeho zavazadel lze charakterizovat jako soubor činností 

a procesů, počínaje cestujícím přijíždějícím na letiště a konče odbaveným a bezpečnostně 

zkontrolovaným cestujícím v letadle. Velice zjednodušeně lze tento proces vyjádřit grafikou 

na obrázku 4.1. Je potřeba zmínit, že o odbavovacím procesu hovoříme také v případě 

cestujících na příletu, ten nás však nebude z pohledu disertační práce zajímat. Důvodem je 

skutečnost, že statisticky pachatel realizuje protiprávní čin proti civilnímu letectví na letišti 

odletu nebo během letu a dále je v těchto případech uplatňována dohoda o nastavených 

bezpečnostních opatřeních na letištích odletu. 

Odbavovací přepážka (check-in) 

Proces odbavení cestujícího začíná jeho příchodem k odbavovací přepážce (Check-in). 

Existují dva režimy odbavení. Prvním je tzv. společné odbavení (Common check-in) 

a vyznačuje se především tím, že se cestující na daný let může odbavit u kterékoliv přepážky, 

která je pronajata daným leteckým dopravcem. Na těchto přepážkách jsou současně 

odbavovány lety do různých destinací zajišťované daným dopravcem. Přepážky jsou pouze 

rozděleny pro obchodní a ekonomickou třídu. Druhým režimem je odbavení podle letu 

(Flight Check-in). Zde je každý let odbaven u předem určených a označených přepážek. 

Tento režim je pro personál odbavovací společnosti vhodnější, neboť nemusí třídit 
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dokumentaci a zavazadla pro jednotlivé lety. Další podstatnou výhodou je bezpečnostní 

hledisko, kdy je možné odbavení věnovat vyšší pozornost a zabezpečení podle toho, jaký let 

a do jaké destinace je odbavován. Např. lety do rizikovějších zemí nebo zemí s vyšším 

požadavkem na bezpečnost mají nastavenou vyšší míru bezpečnostních opatření.  

Odbavení na daný let se zpravidla otevírá 2 hodiny 

a uzavírá půl hodiny před odletem. K odbavení 

musí cestující předložit letenku nebo rezervační 

kód, svůj doklad totožnosti a víza, v případě, že letí 

do země, která je vyžaduje. Následně je cestujícímu 

vystavena palubní vstupenka (Boarding Pass). Bez 

ní není možné postoupit přes pasové filtry nebo 

bezpečnostní kontrolu do neveřejného prostoru 

letiště a dále přes nástupní check-in do letadla. 

V případě tranzitujícího cestujícího obsahuje 

palubní vstupenka výčet všech destinací, aby 

nemusel být cestující podrobován odbavovacímu 

procesu na dalším letišti znova. 

Pracovník odbavovací společnosti převezme od 

cestujícího zapsané zavazadlo/a, provede zvážení 

a opatří jej zavazadlovým lístkem (Baggage Tag). 

V případě vyššího váhového limitu než povoluje 

daná letecká společnost je zapsané zavazadlo 

cestujícímu vráceno k přebalení, příp. si cestující 

připlácí za nadváhu. Řada leteckých společností 

využívá pro hmotnostní a rozměrové limity zapsaných zavazadel IATA standardy (obchodní 

třída 30 kg a ekonomická třída 23 kg u pravidelných letů). Tyto limity bývají uvedeny na 

internetových stránkách každé letecké společnosti. Doporučení leteckého dopravce je 

vybavit každé zapsané zavazadlo identifikační visačkou se jménem a adresou majitele 

a místa, kam let směřuje. Kabinová zavazadla mají také své limity (liší se dle leteckých 

společností).  

Poznámka: Kabinovým zavazadlem se rozumí zavazadlo, které si cestující bere s sebou na 

palubu letadla a má k němu po celou dobu letu volný přístup. Musí splňovat rozměrové 

a hmotnostní limity dané leteckým dopravcem a nesmí obsahovat zakázané či jinak 

nebezpečné předměty pro tento druh zavazadla. 

Poznámka: Zapsaným zavazadlem se rozumí zavazadlo, které cestující během odbavení 

odevzdá na odbavovací přepážce (check-inu) a během letu k němu nemá přístup, zavazadlo 

je uloženo v nákladovém prostoru letadla, ve kterém cestuje i osoba, která toto zavazadlo 

odbavila. Cestující si zavazadlo vyzvedává až po příletu v příletové hale. Zavazadlo musí 

splňovat rozměrové a hmotnostní limity dané leteckým dopravcem a nesmí obsahovat 

zakázané či jinak nebezpečné předměty pro tento druh zavazadla. 

Řada letišť ve světě je již vybavena samoodbavovacími kiosky (Self-Check-in), které 

cestujícímu na základě zadání čísla elektronické letenky nebo rezervačního kódu anebo 

přiložení cestovního dokladu, vytisknou palubní vstupenku. Samoodbavovací kiosek 

používaný na letišti Praha/Ruzyně je uveden na obrázku 4.2. Pokud má cestující u sebe 

zavazadlo k odbavení, může jej odevzdat na tzv. drop-off přepážce. Pracovník odbavovací 

 

Obrázek 4.2 – Self check-in [vlastní 

tvorba] 
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společnosti vytiskne zavazadlový lístek. Na některých letištích jsou již zavedeny 

samoobslužné drop-off přepážky, kde cestující zavazadlo odevzdá. Zavazadlový lístek si 

může vytisknout přímo na této pobočce. 

Některé letecké společnosti (zpravidla ty nízkonákladové) umožňují odbavení 

prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu. Rezervační systém cestujícímu odešle 

palubní vstupenku nebo rezervační kód (QR kód) a ten se jím následně na letišti prokáže 

pověřenému pracovníkovi při vstupu do neveřejného prostoru, příp. jej přikládá ke čtečce 

při průchodu turniketem. 

Odbavení netypických a nadlimitních zavazadel se provádí na přepážce pro nadrozměrná 

zavazadla (Oversize Baggage). 

Pokud cestuje osoba s dětským kočárkem nebo na invalidním vozíku, je možné si tyto 

prostředky ponechat až do nástupu do letadla. Tam jsou odebrány pracovníkem odbavovací 

společnosti a po označení visačkou s nápisem „delivery at aircraft“ nebo „delivery at gate“ 

naloženy do zavazadlového prostoru letadla, v případě elektrického vozíku mimo baterii. Po 

přistání je kočárek nebo invalidní vozík předán cestujícímu opět u letadla. 

Pasové filtry 

Pasové filtry tvoří další kontrolní stanoviště (procesor), kterým je v průběhu odbavení nutné 

projít. Na některých letištích a v některých terminálech je před pasovými filtry předřazena 

ještě bezpečnostní kontrola – záleží na konkrétním letišti a nastavených bezpečnostních 

standardech, zda je osoba nejprve bezpečnostně zkontrolována, anebo pasově odbavena. 

V případě odbavení do zemí schengenského prostoru pasová kontrola odpadá, kontroluje se 

pouze palubní vstupenka a na některém letišti navíc i doklad totožnosti. 

Obsluhu pasových filtrů zajišťuje v ČR státní autorita – příslušníci Inspektorátu cizinecké 

policie. Ti u cestujících zajišťují kontrolu palubní vstupenky a cestovního dokladu. 

Příslušníci Inspektorátu cizinecké policie také provádějí kontrolu víz, a zda daná osoba nemá 

zákaz vycestovat ze země, nebo není mezinárodně hledaná. 

Pokud je letiště vybaveno automatickou bránou, cestující pouze přiloží palubní vstupenku, 

systém sejme čárový nebo QR kód ze vstupenky a cestujícímu je umožněn vstup do 

neveřejného prostoru letiště (platí pro lety do zemí schengenského prostoru). Již neprobíhá 

žádné ověření a porovnání s cestovním dokladem cestujícího. Zde existuje riziko zneužití 

úmyslnou záměnou palubních vstupenek, kdy na let nastoupí jiná osoba, než na kterou byla 

palubní vstupenka vystavena. 

Po provedené pasové kontrole cestující vstupuje do neveřejného prostoru letiště – bezcelní 

zóny. 

Detekční (bezpečnostní) kontrola cestujícího a jeho kabinových zavazadel 

V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 je definovaná detekční kontrola 

jako použití technických nebo jiných prostředků ke zjištění nebo odhalení zakázaných 

předmětů. Detekční kontrolu jsou oprávněni provádět fyzické osoby, které jsou držiteli 

osvědčení podle § 85d odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. Provozovatel letiště je podle právních 

předpisů povinen zajistit podmínky k provádění bezpečnostních kontrol cestujících i jejich 

kabinových a zapsaných zavazadel, a vybavit letiště příslušnou technologií, aby byl schopen 
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toto zajistit. Dále musí zajistit, aby všechny osoby, všechna zavazadla, zásilky a zboží 

vstupující do SRA byly podrobeny detekční kontrole [13]. 

Detekční kontrolou je myšlena kontrola s pomocí technických i jiných prostředků s cílem 

odhalit zakázané či jiné nebezpečné předměty, které by bylo možné využít pro spáchání 

protiprávního činu v civilním letectví. Při této kontrole jsou využívána [13]: 

 rentgenová zařízení (RTG), 

 průchozí detektory kovů (WTMD – Walk Through Metal Detector), 

 zařízení systémů detekce kapalných výbušnin (LEDS), 

 ruční detektory kovů (HHMD – Hand Held Metal Detector), 

 zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD – Explosive Trace Detector), 

 psi cvičení ke zjišťování výbušnin. 

Poznámka: HHMD a využití psů lze použít pouze jako doplňkový prostředek. 

Samotný proces detekční kontroly začíná zpravidla ztotožněním cestujícího předložením 

palubní vstupenky, a to z důvodu kontroly správnosti vstupu do odbavovací čekárny nebo 

příslušné části terminálu. Dále cestující přistoupí k místu pro provádění detekčních kontrol 

(tzv. security checkpoint). Cestující si odloží svrchní oděv, dále vyloží všechny věci z kapes 

do předpřipravené přepravky, sundá opasek a příp. obuv. Následně je vyzván k vyjmutí 

objemnější elektroniky a všech tekutin, aerosolů a gelů (LAGs) ze svého kabinového 

zavazadla. Všechny takto odložené předměty jsou podrobeny detekční kontrole v RTG. 

Cestující následně prochází WTMD. Pokud WTMD spustí poplach, je nutné vyřešit jeho 

příčinu. Zpravidla je cestující vyzván k odložení zbylých věcí a k opětovnému průchodu 

nebo je přímo podroben ruční prohlídce. Dodržuje se tzv. parita pohlaví, kdy fyzickou 

kontrolu osoby provádí osoba stejného pohlaví. K detekční kontrole lze dle národních 

předpisů ČR využít také bezpečnostních scannerů [13]. 

V případě detekční kontroly cestujících, kteří vyžadují zvláštní přístup (tělesně i duševně 

postižení cestující, cestující s kardiostimulátory, cestující přepravující vysoce cenný 

materiál) lze aplikovat tzv. oddělenou bezpečnostní kontrolu, která probíhá mimo dohled 

ostatních cestujících (pokud je to technicky možné) [13]. 

Kabinová zavazadla jsou podrobována detekční kontrole v RTG. Ten je obsluhován 

proškoleným operátorem, který může využívat všech možností, které mu RTG nabízí: 

opakovaná kontrola zavazadel z různých úhlů pohledu, přiblížení, barevné podání snímků, 

rozlišení organických a anorganických materiálů apod. RTG umožňuje na základě 

protonového čísla detekovaného materiálu tomuto přiřazovat příslušné barvy a jejich sytost 

dále závisí na tloušťce materiálu. Dále jsou využívány systémy detekce výbušnin EDS 

(Explosive Detection System), které na snímcích zavazadel označují ty předměty, které 

představují shodu se znaky výbušnin. Doplňkovým prostředkem pro detekční kontrolu 

kabinových zavazadel může být zařízení ETD (pomocí odebírání vzorků nasáváním par 

v okolí předmětu nebo stěrem jeho povrchu) nebo psů cvičených ke zjišťování výbušnin 

[13]. 

Poznámka: Kabinovým zavazadlem se rozumí zavazadlo, které si cestující bere s sebou na 

palubu letadla a má k němu po celou dobu letu volný přístup. Musí splňovat rozměrové 

a hmotnostní limity dané leteckým dopravcem a nesmí obsahovat zakázané či jinak 

nebezpečné předměty pro tento druh zavazadla. 
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V případě nalezení zakázaného předmětu je provedena nová detekční kontrola nebo ruční 

prohlídka zavazadla (vždy v závislosti na tom, o jaký předmět se jedná). Pokud je během 

detekční kontroly u cestujícího nalezen zakázaný nebo jiný nebezpečný předmět, je cestující 

požádán, aby se jej dobrovolně vzdal. Pokud tak neučiní, není mu umožněn vstup do SRA 

prostoru. V některých případech může cestující tento předmět předat doprovodu, který s ním 

necestuje, nebo přeložit do zapsaného zavazadla (vždy ale záleží, o jaký zakázaný předmět 

se jedná a jaká je jeho povaha). 

V případě bezproblémového průchodu si cestující vyzvedne všechny své věci a místo spolu 

se svým kabinovým zavazadlem opouští. Cestující vstupuje do prostoru SRA, kde se 

pohybují všechny osoby detekčně zkontrolované. Následně vyčkává na odlet v odletové 

čekárně. 

Seznam zakázaných předmětů definuje nařízení komise EU č. 185/2010 a dále jej 

rozpracovává do větších podrobností Národní bezpečnostní program ochrany civilního 

letectví České republiky před protiprávními činy. Jedná se celkem o 6 kategorií a zvláštní 

pozornost je potřeba věnovat skrytým a maskovaným předmětům [13]: 

 střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily, 

 ochromující zařízení, 

 předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou, 

 pracovní nářadí, 

 tupé předměty, 

 výbušniny a zápalné látky a zařízení. 

Detekční kontrola zapsaných zavazadel 

Po odevzdání zapsaného zavazadla na přepážce (může jít o odbavovací přepážku, přepážka 

pro odbavení nadrozměrných zavazadel, drop-off přepážka) se toto zavazadlo označí, zváží 

a v případě, že splňuje hmotnostní i rozměrové limity, cestuje pásovým dopravníkem do 

třídírny zavazadel, kde je podrobeno detekční kontrole. Pokud zavazadlo splňuje 

bezpečnostní požadavky, je volně nebo v kontejneru naloženo do letadla [13]. 

K detekční kontrole zapsaných zavazadel se využívá RTG, EDS, ETD, ruční prohlídky a psů 

určených k zjišťování výbušnin, systém detekce je zpravidla několikastupňový [13]: 

 detekční kontrola za využití EDS, 

 detekční kontrola zařízením RTG, 

 detekční kontrola zařízením RTG s přímou obsluhou bezpečnostního pracovníka 

(možnost otáčení zavazadla za účelem lepšího obrazového výstupu), 

 ruční prohlídka, která se provádí vždy za přítomnosti cestujícího. 

Na rozdíl od kabinových zavazadel je výčet zakázaných předmětů u zapsaných zavazadel 

omezen pouze na kategorii výbušnin a zápalných látek a zařízení. V případě zjištění 

zakázaných předmětů v zapsaném zavazadle se tato skutečnost oznamuje přítomným 

policejním složkám a ty postupují podle svých interních směrnic. Pokud zapsané zavazadlo 

vykazuje znaky chemických, biologických, radioaktivních či výbušných látek (CBRN látky) 

nebo existuje podezření na ohrožení těmito látkami, příp. se jedná o neznámou a blíže 

neidentifikovatelnou substanci, bezpečnostní pracovník je povinen tuto skutečnost 

neprodleně oznámit policejním složkám a se zavazadlem dále nemanipulovat [13]. 
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Nástupní odbavovací přepážka (boarding check-in) 

V této čekárně se již nachází pasově odbavený a bezpečnostně zkontrolovaný cestující se 

svým kabinovým zavazadlem. Všechny nástupní čekárny se nacházejí v prostoru, kde se 

pohybují pouze bezpečnostně zkontrolované osoby. Prostor čekárny se může omezovat 

pouze na místa k sezení, nebo mohou být nástupní přepážky také volně začleněny mezi 

nákupní zóny a cestující má tak více prostoru, jak strávit čekání před nástupem do letadla. 

Cestující v odletové čekárně předá pracovníkovi odbavovací společnosti svou palubní 

vstupenku a za pomocí terminálu je tento cestující načten do seznamu cestujících pro danou 

linku a poté cestující vstupuje do letadla. U vybraných destinací pobíhá v odletové čekárně 

navíc kontrola pasů a víz. Tuto činnost zajišťuje samotná letecká společnost a důvodem je 

zamezení nežádoucí migrace osob s neplatným vízem nebo cestovním dokladem nebo 

identifikace osoby podezřelé z terorizmu či vyloučené z přepravy [13]. 

Celý proces odbavení cestujícího je ve velmi zjednodušeném pojetí znázorněn na obrázku 

4.3. Nejprve cestující vstoupí do odbavovací haly letiště (terminál) a zamíří k odbavovacím 

přepážkám, zpravidla má na výběr mezi klasickými odbavovacími přepážky (1a) a samo 

odbavovacími kiosky (1b). Po odbavení a odevzdání svého zapsaného zavazadla přistupuje 

k pasovým filtrům (2), kde dojde ke zkontrolování jeho cestovní dokumentace (v případě 

schengenského prostoru se jedná o zkontrolování dokladu totožnosti s palubní vstupenkou). 

Poté vstupuje buď do tranzitního prostoru letiště, nebo k centralizovanému stanovišti 

bezpečnostní kontroly, tato dispozice závisí na konkrétním letišti. V případě centralizované 

bezpečnostní kontroly (3a) vstupuje bezpečnostně zkontrolovaný cestující do SRA prostoru, 

kde se může volně pohybovat a čekat na svůj odlet. Před samotným odletem vstupuje 

k odletové přepážce (4a) a poté do letadla. V případě decentralizované bezpečnostní 

kontroly (3b) je tato prováděna až před samotným vstupem do gate, kde je odbavován daný 

let, a cestující se může pohybovat pouze v prostoru daného gate, kde vstupuje přes odletovou 

přepážku (4b) do letadla. 

Dva typy modelů bezpečnostní kontroly 

Po provedené pasové kontrole vstupuje cestující do tranzitního prostoru. Na některých 

letištích je z hlediska uspořádání tento prostor koncipován jako SRA, jinde pouze jako 

neveřejný a detekční kontrola je prováděna až v konkrétní čekárně (gate). 

V prvním případě, kdy cestující prochází centralizovanou detekční kontrolou, přináší 

výhodu pohybu po SRA prostoru letiště, možnost nákupů v duty free obchodech či čekání 

v restauracích a kavárnách. Některá letiště mají v této oblasti k dispozici také odpočinkovou 

zónu. Z bezpečnostního hlediska je tento model výhodný především z důvodu centralizace 

všech technických a personálních zdrojů. Na jednom místě se nachází veškerá technika 

potřebná pro provádění detekčních kontrol a navíc potřebný počet bezpečnostních 

pracovníků, kteří tyto zařízení obsluhují. Nevýhodou je někdy nežádoucí promísení 

cestujících na více a méně rizikové linky, kde jakákoliv separace není možná. Další 

nevýhodou může být velká kumulace osob na relativně malém prostoru a tím zajímavý cíl 

pro případný útok teroristů. Ideálním případem použití tohoto modelu je odbavení podobně 

rizikových linek nebo do podobných destinací – typicky pro lety do zemí schengenského 

prostoru, pro která platí stejná pravidla. 
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Opačným modelem je tzv. decentralizovaná detekční kontrola. V tomto případě je stanoviště 

detekční kontroly až před konkrétní čekárnou (gate). Nevýhodou je roztříštěnost technických 

a personálních zdrojů, což může v některých případech způsobit komplikace a zdržení při 

požadavcích na některá specifická detekční zařízení, která nejsou k dispozici na daném 

stanovišti a musí být doneseny z jiného. Výhodou je odbavení skupiny cestujících na 

konkrétní linku a tedy možnost flexibilně nastavovat stupeň a úroveň bezpečnostních 

opatření na základě požadavků dané letecké společnosti nebo bezpečnostních složek. 

Typickým příkladem je odbavení rizikových letů do USA, na blízký východ či do Izraele. 

 

Obrázek 4.3 – Model odbavovacího procesu na letišti [vlastní tvorba] 

4.2 Metoda profilování 

Hlavní cíl disertační práce definuje zvýšení bezpečnosti civilního letectví detekcí 

podezřelého chování cestujících pomocí inovativních technologií. Před návrhem 

inovativního řešení je však nutné přiblížit metodu profilace tak, jak se využívá v současné 

době na letištích a definovat její silné a slabé stránky. 

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce byl stanoven první vedlejší cíl: 

- Identifikovat silné a slabé stránky konvenčně používané metody profilace 

a tipování protiprávního jednání cestujících na letišti podle poznatků současné 

praxe. 

K naplnění tohoto cíle byla přijata pracovní hypotéza 1H: 

- Na základě dostupných poznatků lze posoudit a zhodnotit současný stav 

profilování v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávní mi činy. 
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V oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy definujeme profilaci jako 

metodu pro identifikaci nestandardních fyziologických projevů v chování posuzovaných 

(zkoumaných) osob, nejčastěji cestujících. Na základě analytických metod následně lze u 

těchto odchylek identifikovat potenciální nebezpečí. Úkolem profilingu v prostředí civilního 

letectví je minimalizovat pravděpodobnost teroristického útoku či jiného protiprávního činu 

na co nejnižší možnou míru [3, 4]. 

Profiling v bezpečnostní praxi znamená sledování a posuzování vědomých a podvědomých 

reakcí osob na vnější podněty. Na základě těchto projevů usuzuje vyškolený personál záměry 

sledovaných osob. Na základě studování lidského chování a reakcí na okolní podněty jakými 

jsou třes, nervozita, pocení, uhýbání očí a mnoho dalších, jsou schopni školení experti 

detekovat nestandardní chování u sledované osoby, a tím do jisté míry predikovat riziko, 

které daná osoba představuje pro chráněný systém. Osoby, které vykazují nestandardní 

znaky v chování, jsou vyselektovány a pozornost bezpečnostního personálu je zaměřena 

právě na nich. Celý proces probíhá diskrétně a osoby lze sledovat po celou dobu jejich 

pohybu po letišti [10]. Nutno zmínit, že se nemusí jednat pouze o sledování chování. 

Důležitým ukazatelem je také celkový vhled, vzezření sledované osoby a v rámci profilace 

lez přistoupit také ke sledování administrativních abnormalit (platby a letenky v rezervačním 

systému letecké společnosti). 

Metodu profilingu lze tedy rozdělit do dvou fází: tipování (tiping) a dotazování 

(questioning). V první fázi jde o výběr subjektu vykazující nestandardní znaky, tzv. 

vytipování podezřelé osoby z davu. V druhé fázi je nutné odhalit bezpečnostní význam 

nestandardního znaku vytipované osoby pomocí strukturovaného dotazování.  

Profilace, jak ji známe dnes, vychází z původního izraelského přístupu, který funguje již 

několik desítek let. Přesto, že je stát Izrael a jeho obyvatelé cílem teroristů již více než 50 let, 

žádné letadlo společnosti El-Al nebylo za posledních 30 let uneseno a zneužito teroristy 

a z letiště Ben Gurion nebyl proveden žádný únos. Technika izraelských bezpečnostních 

pracovníků zůstala stejná, i přes řadu změn na poli bezpečnosti civilního letectví, které se 

odehrály po útocích z 11. září 2001 na cíle USA. Systém pracoval dobře před těmito 

událostmi a pracuje dobře i nadále [5]. Stěžejním faktorem je znalost a zkušenost profilerů, 

tedy agentů provádějící profilaci/tipování/dotazování. I proto jsou pro tuto profesi vybírány 

osoby s určitými předpoklady, které dále podstupují náročné školení a trénink. 

Před samotným profilováním je nutné identifikovat a vytvořit profil běžného cestujícího. Na 

jeho základě je možné definovat a hodnotit míru odchylek u podezřelých znaků a reakcí 

a umět vytipovat podezřelé osoby. Kroky, které je potřeba učinit, jsou uvedeny na obrázku 

4.4. 
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Obrázek 4.4 – Proces identifikace podezřelých znaků u cestujících [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 3, 4] 

Odpověďmi na následující otázky je možné získat profil standardního cestujícího. 

Nestandardní nebo podezřelé projevy vybočující z normálního stavu pak mohou být 

indikátorem záměrů spáchání protiprávního činu proti civilnímu letectví [3, 4]. 

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

 Jaký druh cestujícího standardně využívá tento let? 

 Jak je běžný cestující tohoto letu oblečen? 

 Jak se běžně chová cestující daného letu? 

 Jaký je jeho běžný etnický původ? 

 Jaká zavazadla standardně používá (typ, vzhled, počet)? 

 Standardní trasa cesty cestujícího tohoto letu? 

 Jaký je nejčastěji udávaný účel cesty daného letu? [3, 4] 

Po vytipování podezřelých osob následuje metoda dotazování = vedení pohovoru. Jedná se 

o metodu, která bývá zpravidla nasazena k vyhodnocení bezpečnostního významu 

podezřelého znaku vytipované osoby. Metoda vedení pohovoru může být také použita jako 

jedna z dalších úrovní v procesu detekování abnormalit u cestujících. Vhodné nasazení této 

metody může být také ve spolupráci se systémy a technologiemi, které v průběhu pohovoru 

sledují fyziologické reakce a nonverbální projevy kontrolovaných osob. Metoda má také 

značný preventivní dopad. 

Úspěšnost metody dotazování „stojí a padá“ na zkušenostech osoby, která pohovor vede a na 

jejich psychologických, empatických schopnostech i znalostech prostředí. Úspěšnost 

dotazování závisí na několika faktorech: 

 správné posouzení hrozby a rizikovosti daného letu, 

 znalost prostředí letiště, letištního teminálu, kultury a sociálních aspektů v dané 

oblasti, 

 znalost standardního cestujícího daného letu, 

Analýza ohrožení

•definice letů s největším potenciálním rizikem ze strany pachatelů

Vizuální profil standardního cestujícího

•profil cestujícího, který definovanou linku standardně létá

Vizuální profil potenciálních pachatelů

•vytvoření profilu vzhledu a chování potenciálního pachatele na základě 
zkušeností, odborných publikací a dat z historie 

Znalost informací o každém cestujícím

•důležité informace o cestujícím a charakteru jeho cesty (rezervace, letenka, 
doklady, atd.)

Znalost postupu při pohovoru

•získání informací o cestujícím a jeho cestě, srovnání s údaji z cestovní 
dokumentace, ověření pravdivosti údajů, ověření reakcí na úmyslně aplikované 
podněty apod.
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 znalost profilu teroristy, 

 pozorování cestujícího, jeho vhledu, chování, reakcí na otázky, jeho zavazadel 

a osob, se kterými cestuje, 

 správná kontrola cestovních dokladů a porovnání s cestujícím, 

 správná technika vedení pohovoru – systematické otázky vedoucí k vyřešení 

podezřelého znaku. 

Otázky pokládané při pohovoru vycházejí z předem připraveného scénáře a jsou kladeny 

systematicky, nikoliv nahodile. V případě, že agent nebo technologie detekuje u cestujícího 

podezřelý znak, cílem dotazování je klást takové otázky, aby byl agent schopen co 

nejrychleji vyhodnotit bezpečnostní význam tohoto podezřelého znaku. Během procesu 

kladení otázek je nutné sledovat reakce cestujícího a jeho nonverbální komunikaci 

a nezaměřovat se pouze na obsah odpovědí. Klíčové jsou pro agenta optické a akustické 

vjemy, z tohoto důvodu je nutné udržovat s kontrolovanou osobou neustálý kontakt. Pro 

ověření pravdivosti odpovědí lze v různých fázích rozhovoru také položit stejné či jinak 

formulované otázky ovšem vedoucí ke stejné odpovědi. Agent vedoucí pohovor musí také 

počítat s tím, že kontrolovaná osoba může úmyslně odbočovat od tématu, přehnaně reagovat 

na pokládané otázky, předstírat, mlžit, zastírat své úmysly a snažit se působit vyrovnaně. 

Techniky vedení pohovorů jsou obsáhlé a v některých směrech se liší v závislosti na místě, 

čase či posuzovaném objektu a chráněných aktivech. Přesto se využívají základní čtyři 

kategorie otázek uvedených na obrázku 4.5. 

 

Obrázek 4.5 – Profiling a kategorie otázek [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 3, 4] 

V souvislosti s vedením pohovoru existuje řada příruček a literatury, ve které jsou zmíněny 

nejzákladnější verbální i nonverbální projevy osob při pohovorech. Tyto projevy mají pro 

agenta provádějící pohovor velice důležitou hodnotu. Jejich výčet je uveden na obrázku 4.6. 

Kontrolní otázky

• slouží k ověření výpovědi, kdy osobu úmyslně přivedeme ke lživé odpovědi, abychom   mohli 
porovnat její reakci při pravdivé a lživé výpovědi

• otázka typu „Lhal jste někdy rodičům?“

Neutrální otázky

• pokládají se za účelem navrátit osobu do neutrálního fyziologického stavu po tom, co reagovala na 
předešlý podnět.

• neutrální otázkou lze zvýraznit rozdíly mezi reakcemi na klíčové (relevantní) otázky

• otázka typu „Cestujete často?“

Relevantní otázky

• tato sada otázek vyvolává žádoucí fyziologické reakce u posuzované osoby

• jsou často cíleny k odhalení podezřelého znaku

• odpověď na tyto otázky jsou doprovázeny registrovaným projevem a mohou u příp. pachatele 
vzbudit pocit z odhalení

• otázka typu „Jste terorista? Máte v kufru zbraň?“

Symptomatické otázky 

• slouží k vyřešení nepřirozených reakcí u kontrolované osoby

• reakci při odpovědi na tuto otázku lze porovnat s reakcí na otázky relevantní

• otázka typu „Jste v pořádku? Není vám horko?
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Postoj/posed 

 Dává si nohy křížem a brzy se vrací do běžného 

postoje 

 Neudrží chodidla v klidu 

 Neudrží paže v klidu 

 Neustále přenáší váhu z jedné nohy na druhou 

 Podupává si 

 Pohybuje se ztuhle nebo strnule 

 Sedí si na rukou nebo je jinak ukrývá 

 Sedí na okraji židle 

 

Verbální projevy (akustické) 

 Hluboce vzdychá 

 Koktá 

 Mluví váhavě 

 Není schopen odpovědět 

 Neodpovídá na položenou otázku 

 Neustále vás žádá o bližší 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 

 Zopakuje otázku a opět požádá o zopakování 

Tvář/pohled 

 Klopí zrak 

 Kouše se do rtů 

 Křiví ústa 

 Mhouří se 

 Mračí se 

 Není schopen udržet pohled na jednom místě 

 Neustále sleduje hodinky 

 Olizuje si rty 

 Opakovaně nebo příliš často polyká 

 Přílišné mrkání 

 Rozšířené zorničky (zejména při relevantní 

otázce) Těká pohledem z místa na místo 

 Vyhýbá se pohledu z očí do očí 

 Vypoulené oči 

 Zavírá oči 

 Zblednutí, zčervenání v obličeji 

Práce s rukama 

 Mne si nos, nebo se jej dotýká 

 Mne si ruce nebo prsty 

 Hraje si se šperky 

 Dotýká se, uhlazuje nebo masíruje jakoukoli část 

těla 

 Opakovaně se škrábe 

 Otírá si ruce 

 Popleskává si rukou o tváři 

 Popotahuje ušní lalůčky 

 Popotahuje za oděv nebo část těla 

 Poklepává si na hruď 

 Ruce neklidné, neustále v pohybu 

 Ruce v oblasti rozkroku 

 Uhlazuje si nebo upravuje knírek 

 Ukazuje na něco jiného (gesto odvedení 

pozornosti) 

 Upravuje a uhlazuje si vlasy 

 Věnuje pozornost nehtům 

 Zakrývá oči 

 Zakrývá si oblast hrdla rukama 

 Zakrývá si ústa 

 Zakrývá si uši 

 Založí si paže křížem přes hruď 

Další projevy 

 Husí kůže 

 Intenzivně se potí (pokud k tomu není příčina 

prostředí, oblečení nebo činnosti) 

 Ježí se mu chlupy na rukou nebo vlasy na zátylku 

 Neustále si čistí oblečení 

 Pulzující krční tepna 

 Viditelně se třese 

 Všeobecně neklidný 

 Vyhledává kamery v místnosti 
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 Přehnané pohyby  Zívá (intenzivní zívání je velmi silným 

ukazatelem) 

Obrázek 4.6 – Sledované projevy při pohovorech [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 3, 4] 

Profilování má své neocenitelné výhody, ale i slabá místa, která poskytují prostor inovacím 

(obrázek 4.7). Mezi přednosti profilingu patří především vysoká efektivita a flexibilita, 

možnost aplikace v různých fázích odbavovacího procesu, nenáročnost na finančně 

nákladné systémy a technologie a především psychologický efekt, kterým na cestující 

působí. Mezi slabé stránky lze uvést nutnost personálních kapacit a jejich know-how 

(schopnosti, znalosti, zkušenosti, školení, …), časová náročnost profilování (tipování, 

profilování, dotazování, následná verifikace), v případě, že se provádí nevhodným 

způsobem, může mít kontraproduktivní až diskriminační důsledky, nemožnost provádět 

plošný (robustní) profiling cestujících z důvodů omezených kapacitních i časových 

možností. Je důležité upozornit, že jednotlivá pozitiva/negativa nemají stejnou váhu. 

Zavedení metody profilování cestujících na letišti snižuje riziko (nebezpečí) spáchání 

protiprávního činu. Tento závěr dokazuje statistika za uplynulých několik let a především 

empirické zkušenosti. Jedná se tedy o metodu, která funguje. Ovšem je více než jasné, že je 

nutné si pomoct dalšími prvky technické bezpečnosti a nalézt systém, který poskytne 

v procesu profilace cestujících další relevantní data pro rozhodování a posouzení výsledné 

rizikovosti cestujících. 

 

Obrázek 4.7 – Silné a slabé stránky profilování na letištích [vlastní tvorba] 

V souvislosti s rostoucím počtem cestujících a omezenou kapacitou bezpečnostního 

personálu provádějícího profilaci může mít tento stav negativní dopad na plynulost 

odbavovacího procesu cestujících a může docházet k zahlcení prostorů terminálu cestujícími 

čekajícími na odbavení nebo bezpečnostní kontrolu či pohovor. Zvyšuje se koncentrace lidí 

v prostoru a z dlouhodobějšího hlediska roste riziko spáchání protiprávního činu (atraktivita 

cíle), příp. může dojít k uspíšení dotazování na úkor bezpečnosti [5]. 

Po útocích na americké cíle v září 2001 bylo zaznamenáno, že profilace cestující veřejnosti 

byla založena na špatných faktorech, jako je rasa, barva pleti, národnost apod. Po útocích 

 psychologický efekt pro 

cestující 

 nenáročnost na technologie 

 širší využití v různých fázích 

odbavovacího procesu 

 časová náročnost procesu 

 náročnost na bezpečnostní 

personál a znalosti 

 nevhodným provedením může 

být kontraproduktivní 

 nemožnost plošného využití 

(pro všechny lety) 
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v USA panoval ve společnosti názor, že všichni muslimové jsou teroristé. Zpravodajské 

služby v posledních letech však poukazují na skutečnost, že např. teroristická organizace Al-

Qaeda začala k sebevražedným útokům trénovat také ženy a děti, protože tento typ lidí se 

vymyká zažitému profilu sebevražedných atentátníků. V posledních letech také narůstá 

počet tzv. bělošských operativních skupin. Tento termín se do popředí dostal především 

po bombových útocích v Londýně v roce 2005, které byly spáchány Evropany napojenými 

na teroristickou buňku. Profilace by tedy měla být zaměřena na posuzování chování 

jednotlivců a nikoliv na barvě jejich pleti. Americká strategie pro leteckou bezpečnost uvádí, 

že typ, lokace a četnost teroristických útoků nemůže striktně vycházet z historických vzorů, 

což bylo již několikrát dokázáno [13]. 

  

Souhrn uvedených principů metody profilace, včetně identifikovaných silných a slabých 

míst využívané metody profilace potvrdil přijatou pracovní hypotézu 1H, že lze na 

základě dostupných poznatků posoudit a zhodnotit současný stav profilování v oblasti 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

Jako silné stánky profilování lze uvést: 

 Značný psychologický efekt pro cestující 

 Nenáročnost na letištní technologie 

 Využití v různých fázích odbavovacího procesu 

Mezi slabé stánky profilování lze uvést: 

 Vyšší časová náročnost procesu profilování 

 Náročnost na personální zdroje (bezpečnostní personál) a jejich znalosti 

 Možnost nežádoucího diskriminačního efektu 

 Nemožnost plošného využití (náročnost na zdroje a čas) 

Tímto krokem byl zpracován první vedlejší cíl disertační práce: 

- Identifikovat silné a slabé stránky konvenčně používané metody profilace 

a tipování protiprávního jednání cestujících na letišti podle poznatků současné 

praxe. 
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4.3 Dílčí závěr 

- Odbavovací proces cestujícího se řídí striktními požadavky vyplývajícími 

z mezinárodních právních předpisů a leteckých předpisů, pro názornost byl tento 

proces graficky znázorněn. 

- Profilování se v odbavovacím procesu v současné době využívá pouze 

u tzv. rizikových letů, příp. během nadstandardních bezpečnostních opatření. Tento 

stav však neřeší zajištění bezpečnosti civilního letectví komplexně a riziko spáchání 

protiprávních činů nesnižuje.  

- Přestože je profilování velice efektivní procedurou, má své limity. 

- Stávající metodu profilování lze podpořit (v některých směrech nahradit) 

technologiemi umožňujícími detekci a posouzení podezřelých znaků v chování 

cestujících. 
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5 Analýza rizik odbavovacího procesu na civilním letišti 

Stěžejním krokem pro zpracování cílů disertační práce je hodnocení bezpečnostních rizik. 

Účelem tohoto kroku je zjištění aktuálního stavu bezpečnostních opatření a identifikace 

aktuálních hrozeb. Proces hodnocení rizik je součástí rozsáhlejšího systému nazvaného 

řízením rizik, tzv. Risk Management. Proces řízení rizik je uveden na obrázku 5.1 a vychází 

z normy [35]. Realizací tohoto procesu lze zajistit ochranu osob, majetku a chráněných 

zájmů. 

 

Obrázek 5.1 – Proces řízení rizik [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 35] 

Proces hodnocení rizik v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy lze 

definovat jako neustálou činnost vedoucí k identifikaci bezpečnostních rizik, jejich analýze 

a vyhodnocení. Zjednodušeně lze vyjádřit obrázkem 5.2 vycházejícím z normy [34]. 

V rozsahu disertační práce je posuzován odbavovací proces cestujícího (rizika vyskytující 

se mimo tuto oblast nebudou brána v úvahu) a pro něj byl stanoven níže uvedený postup 

sestávající z pěti fází. 

 

Obrázek 5.2 – Proces hodnocení rizik [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 16] 
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První fází hodnocení rizik je tzv. předběžná kvalitativní metoda. V této fázi si řešitel ujasní 

základní principy posuzovaného systému, které jeho části budou zařazeny do následného 

hodnocení, jakým způsobem hodnocení bezpečnostních rizik provést a jaké metody 

a analýzy k tomuto účelu použije a proč. Součástí první fáze je také přístup k požadovaným 

datům a jejich porozumění. Data pro hodnocení rizik budou čerpána z expertních zkušeností 

členů bezpečnostního managementu fyzické ochrany letiště, především na základě 

kvalitativního vyjádření rizika metodou brainstorming a použitím checklistů. Mimo oblast 

zájmu nezůstanou také materiály obsahující statistické údaje z oblasti bezpečnosti a ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy, především organizace ICAO [8] i odtajněných 

interních dat mezinárodních letišť. Pro hodnocení rizik byla z důvodů přesnějších závěrů 

vybrána metoda pro modelování rizika a dvě semikvantitativní analytické metody (jejich 

výhodou je kombinace výpočetního matematického modelu s vlastním úsudkem 

bezpečnostního experta, kdy lze zohlednit specifika konkrétního letiště včetně specifických 

bezpečnostních opatření): 

 Ishikawům diagram (Fish Bone Analysis), 

 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – analýza příčin a následků poruch, 

 CARVER – hodnocení strategických cílů. 

Druhou fází je proces identifikace rizik. Jak už bylo uvedeno výše, k tomuto účelu posloužila 

metoda brainstorming členů týmu bezpečnostního managementu fyzické ochrany letiště, 

konzultace a empirické zkušenosti. Na základě výsledného konsenzu byla vybraná rizika 

rozdělena na procesní (rizika způsobená lidským faktorem) a strukturální (rizika způsobená 

technikou a nespolehlivosti systémů). Obě skupiny rizik jsou však úzce provázány, jelikož 

jsou systémy ve většině případu ovládány lidským prvkem. Pro lepší přehlednost byla 

identifikovaná rizika vyjádřena Ishikawovým diagramem. K tomuto účelu lze také využít 

modelování rizika pomocí metod ETA (Event Tree Analysis) a FTA (Fault Tree Analysis). 

Následuje třetí fáze hodnocení rizika – číselné vyjádření identifikovaných rizik aplikací 

semikvantitativní metody. V této fázi autor přistoupil k analýze metodou FMEA doplněnou 

o Paretovou analýzu 80/20 a Lorenzovu křivku. Tato metoda posuzuje, zda nejsou rizika 

pomocí metody FMEA podhodnocena nebo nadhodnocena. 

Ve čtvrté verifikační fázi je použitá analýza CARVER, která byla opět doplněná o Paretovu 

analýzu 80/20 a Lorenzovu křivku (identicky jako ve fázi třetí). Verifikační analýza slouží 

k ověření výstupů primární analýzy (fáze třetí). Pomocí obecně teoretické metody 

komparace byly výstupy z obou analýz zpracovány pro poslední fázi hodnocení rizik. 

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce byl stanoven druhý vedlejší cíl: 

- Využitím vybraných metod analýzy rizik posoudit současný stav bezpečnosti 

a ochrany civilního letiště před protiprávními činy, především ve vztahu k řešené 

problematice. 

K naplnění tohoto cíle byla přijata pracovní hypotéza 2H: 

- V odbavovacím procesu civilního letiště se nachází bezpečností rizika pramenící 

v protiprávní činnosti cestujících, která lze vhodným procesem řídit. 

 



33 

Závěrem kapitoly je množina nežádoucích rizik, která je následně, v páté fázi, podrobena 

kvalitativnímu hodnocení rizika na základě diskuze a vlastního úsudku autora pramenícího 

z empirických zkušeností v daném oboru a z dostupných statistických dat. Součástí je také 

diskuze nad hodnocením bezpečnostních rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci. 

Aplikovaný proces hodnocení rizik ve zjednodušené formě znázorňuje obrázek 5.3. 

 

Obrázek 5.3 – Proces hodnocení rizik aplikovaný v práci [vlastní tvorba] 

5.1 Ishikawův diagram 

Modelování rizika pomocí Ishikawova diagramu (neboli také diagramu rybí kosti) přináší 

důležitou vstupní informaci ve vztahu k identifikaci rizik. Proces identifikace rizik slouží 

k vyhledávání rizik, jejich nalezení a zaznamenání. Graficky předkládá jejich jednoduchý 

přehled a vzájemný vztah mezi příčinou a následkem. Nalezená rizika se rozpadají do oblasti 

selhání lidského faktoru, selhání systému, selhání techniky, riziko ze strany třetí osoby 

a mimořádné události s vrcholovou událostí bezpečnost odbavovacího procesu na letišti 
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(obrázek 5.4 a 5.5). Rizika identifikovaná tímto nástrojem budou následně formulována 

a využita pro potřeby dalších metod. 

 

Obrázek 5.4 – Ishikawův diagram (procesní rizika) [vlastní tvorba] 

 

Obrázek 5.5 – Ishikawův diagram (strukturální rizika) [vlastní tvorba] 
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5.2 Metoda FMEA 

Metoda umožňuje identifikovat místa možného vzniku poruch ve zkoumaném procesu, 

v procesu hodnocení rizik byla použita jako primární metoda. K jejímu výpočtu bylo využito 

normy [36] a pro potřeby této práce byla metoda modifikovaná na 5-ti bodovou stupnici. 

Výsledná míra rizika R se nachází v uzavřeném intervalu <1; 125>  a je součinem faktorů 

pravděpodobnosti vzniku rizika (P), jeho odhalitelnosti (H) a závažnosti následků (N). Platí 

vztah: 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝐻 ∙ 𝑁   (3) 

Možné hodnoty, kterých nabývají faktory P, H a N, včetně míry rizika, jsou uvedeny 

v příloze D v tabulce D.3. Pomocí vztahu (3) je vypočítána míra rizika R pro každé z nich 

a následně jsou rizika pro lepší přehlednost a srozumitelnost sestupně seřazena podle 

hodnoty R a doplněna o četnost vůči celku a kumulativní četnost (tabulka D.1 a D.2 v příloze 

D). 

Zbývá ještě určit hodnotu pro míru přijatelnosti rizika. Ta definuje, která rizika jsou pro nás 

přijatelná a akceptovatelná, a která jsou již závažná a je potřeba se jimi dále zabývat. Pokud 

bereme v úvahu teoretickou 125-ti bodovou škálu (byť ne v oboru reálných, ale přirozených 

čísel) metody FMEA a princip Paretova pravidla 80/20, je hodnota míry přijatelnosti rizika 

stanovena na přibližně 1/5 z celku, tedy hodnotu 30. 

Výsledky analýzy FMEA pro procesní i strukturální rizika byly podrobeny Paretově 

diagramu a Lorenzové křivce se spolehlivosti systému 80/20 (obrázek 5.6 a 5.7). Paretův 

princip 80/20 nám udává, že 80% nejzávažnějších rizik je způsobeno 20% zdroji rizik. 

Nežádoucí rizika jsou ta, která spadají do 80% z celkového součtu procentuálních hodnot, 

rizika mimo tuto oblast jsou přijatelná [13]. Pro výpočet polohy Lorenzové křivky je nutné 

vyjádřit hodnoty relativní četnosti 𝐶 dle vztahu (4) a kumulativní četnosti 𝐾𝐶 vztahem (5). 

 

Obrázek 5.6 – Výsledný graf analýzy FMEA (procesní rizika) [vlastní tvorba] 
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Obrázek 5.7 – Výsledný graf analýzy FMEA (strukturální rizika) [vlastní tvorba] 

𝐶𝑖 =  
𝑅𝑖

∑ 𝑅𝑖
∙ 100  (4) 

𝐾𝐶𝑖
=  (

𝑅𝑖

∑ 𝑅𝑖
∙ 100) + 𝐶𝑖−1  (5) 

Komparací výsledných rizik metody FMEA a Paretovy analýzy byla zjištěna shoda 

a výsledky tak byly vzájemně ověřeny, viz tabulka F.1 a F.2 v příloze F. 

5.3 Metoda CARVER 

Analytická metoda CARVER je využita pro hodnocení strategických cílů a posouzení 

identifikovaných rizik na základě šesti kritérii: důležitost, přípustnost, obnovitelnost, 

zranitelnost, rozpoznatelnost a vliv na obyvatelstvo [13]. V procesu hodnocení rizik 

posloužila jako verifikační analýza. K jejímu výpočtu byla využita literatura [6]. Hodnoty 

pro jednotlivá kritéria vycházejí z pětibodové stupnice (lze využít také desetibodové 

stupnice) a byla částečně předefinována pro oblast chráněného zájmu. Výsledná míra rizika 

je součtem kritérií podle vzorce: 

𝑅 = 𝐶 + 𝐴 + 𝑅 + 𝑉 + 𝐸 + 𝑅           (6) 

a pohybuje v intervalu <6; 30>. Mezi zmíněná kritéria patří [6, 42]: 

 Důležitost (Criticaly – C) – kritérium vyjadřuje míru důležitosti dosažení daného 

cíle/skutečnosti a důležitosti daného subsystému v rámci celku. 

 Přístupnost (Accessibility – A) – kritérium vyjadřuje míru dosažitelnosti cíle, neboli 

jak snadné je daný cíl napadnout ve vztahu k úrovni ochrany objektu. 

 Rozpoznatelnost (Recognizability – R) – kritérium určuje obtížnost rozeznatelnosti 

dané skutečnosti/cíle. 

 Zranitelnost (Vulnerability – V) – míra vynaloženého úsilí pro dosažení daného 

cíle/skutečnosti ve vztahu ke znalostem útočníka nebo použitých prostředků. 

 Vliv na obyvatelstvo (Effect on the overal mission – E) – někdy také označováno 

jako celkový efekt na misi. Kritérium vyjadřuje míru dopadů pro daný subjekt nebo 
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společnost při dosažení daného cíle, v rámci zkoumaného systému se jedná 

především o narušení leteckého provozu a bezpečnosti na letišti. 

 Obnovitelnost (Return on effort – R) – někdy také návratnost, míra vynaloženého 

úsilí vedoucí k návratnosti původního stavu po dosažení cíle útočníkem. 

Hodnoty 6-ti kritérií vycházejí z tabulky E.3 v příloze E, kde jsou uvedeny spolu se slovním 

popisem. Tabulky E.1 a E.2 v příloze E uvádějí matici významnosti jednotlivých rizik 

prezentovanou výslednou hodnotou R danou vztahem (6) a pro přehlednost je seřazena podle 

této hodnoty sestupně. 

Hodnota míry přijatelnosti rizika byla stanovena podobně jako u předchozí metody FMEA 

a navíc bylo přihlíženo k charakteru metody (metoda CARVER je na rozdíl od metody 

FMEA schopna zohlednit také kritéria důležitosti, přístupnosti a rozpoznatelnosti). 

Z důvodu důležitosti chráněného zájmu došlo po konzultacích ke zpřísnění a posunutí míry 

přijatelnosti z 25 (1/5 z celkové bodové škály metody CARVER) na hodnotu 20. 

Výsledky analýzy CARVER pro procesní i strukturální rizika byly stejně jako v předchozím 

případě podrobeny analýze pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy křivky se spolehlivosti 

systému 80/20 (obrázek 5.8 a 5.9). Pro výpočet polohy Lorenzové křivky byly, stejně jako 

u primární analytické metody FMEA, hodnoty relativní četnosti 𝐶 vyjádřeny vztahem (4) 

a kumulativní četnosti 𝐾𝐶 vztahem (5). 

Komparací výsledných rizik metody CARVER a Paretovy analýzy (tabulka F.1 a F.2 

v příloze F) byla zjištěna většinová shoda. Paretovo pravidlo identifikovalo jako závažné o 3 

rizika víc v oblasti procesních rizik a o jedno riziko více v oblasti rizik strukturálních. 

Komentář k tomuto rozdílu je uveden ve vyhodnocení rizik. 

 

Obrázek 5.8 – Výsledný graf analýzy CARVER (procesní rizika) [vlastní tvorba] 
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Obrázek 5.9 – Výsledný graf analýzy CARVER (strukturální rizika) [vlastní tvorba] 

5.4 Diskuze k závěrům hodnocení rizik 

Ze závěrů primární analýzy FMEA a verifikační analýzy CARVER nevyplývá (tabulky F.1 

a F.2 v příloze F) významná diference, a proto je lze považovat za ověřené a verifikované. 

Závěry provedených analýz znázorňuje přehledně obrázek 5.10. 

Mezi nejzávažnější procesní rizika v souvislosti s odbavovacím procesem cestujících patří 

především: 

 příprava na protiprávní čin, 

 umístění výbušniny, 

 neodhalení skryté identity cestujícího, 

 selhání lidského faktoru na checkpointech, 

 chybně nastavený proces detekčních kontrol, 

 zapůjčení ID karty cestujícímu, 

 neoprávněný vstup osob do neveřejného prostoru/SRA, 

 předání cizího zavazadla cestujícímu, 

 podezřelý předmět v hale, 

 nesprávná kalibrace detekční techniky. 

Paretovým diagramem aplikovaným na metodu CARVER byla do množiny závažných rizik 

identifikována k výše uvedeným ještě rizika: 

 vyřazení bezpečnostního systému, 

 Odcizení informací při odbavovacím procesu, 

 selhání fyzické ostrahy. 

Z oblasti strukturálních rizik, která byla vyhodnocena jako nezávažnější z výstupů analýz 

FMEA a CARVER, se jedná o následující rizika: 

 teroristický útok (špinavá bomba, CBRN látky, sebevražedný útočník), 

 teroristický útok (aktivní střelec, barikádová situace, braní rukojmích), 
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 akceptování/neodhalení falešných dokladů, 

 přítomnost zakázaného předmětu v tranzitním prostoru, 

 pronesení CBRN látek přes bezpečnostní kontrolu, 

 nedostatečně zabezpečený prostor letiště, 

 kybernetický útok na IT infrastrukturu, 

 útok na systém fyzické ochrany. 

Paretovým diagramem aplikovaným na metodu CARVER byla do množiny závažných rizik 

identifikována k výše uvedeným ještě rizika: 

 poškození systémů letiště (vyřazení z funkce/ovlivnění funkce), 

 neoprávněný vstup do neveřejného prostoru/SRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.10 – Výčet nejzávažnějších rizik po provedené analýze rizik [vlastní tvorba] 

Výše uvedená rizika jsou následně doplněna o jejich kvantitativní ohodnocení včetně 

komentáře a o diskuzi nad jejich povahou a četností výskytu. Jelikož jsou procesní 

i strukturální rizika vzájemně ovlivňována, komentář k nim vychází z jejich obecného 

souhrnu a je uveden vždy ke skupině rizik, která s sebou úzce souvisí. Např. chybně 

nastavený systém detekčních kontrol může velice úzce souviset s nesprávnou kalibrací 

detekční techniky, nebo zapůjčení ID karty cestujícímu se projeví neoprávněným vstupem 

do neveřejného prostoru/SRA letiště. 

Rizika spojená s přípravou na protiprávní čin, umístění výbušniny nebo jakýkoliv 

teroristický čin v prostorách letiště obecně (včetně úmyslných útoků na systém fyzické 

ochrany nebo poškození systémů letiště jeho vyřazením z provozu) jsou velice úzce spojena 

s atraktivitou mezinárodního letiště, jako cíle pro spáchání protiprávního činu. Faktory, které 

 

PROCESNÍ RIZIKA 

 Příprava na protiprávní čin 

 Umístění výbušniny 

 Neodhalení skryté identity cestujícího 

 Selhání lidského faktoru na checkpointech 

 Chybně nastavený proces detekčních kontrol 

 Zapůjčení ID karty cestujícímu 

 Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru/SRA 

 Předání cizího zavazadla cestujícímu 

 Podezřelý předmět v hale 

 Nesprávná kalibrace detekční techniky 
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STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

 Teroristický útok (špinavá bomba, CBRN 

látky, sebevražedný útočník) 

 Teroristický útok (aktivní střelec, 

barikádová situace, braní rukojmích) 

 Akceptování/neodhalení falešných dokladů 

 Přítomnost zakázaného předmětu 

v tranzitním prostoru 

 Pronesení CBRN látek přes bezpečnostní 

kontrolu 

 Nedostatečně zabezpečený prostor letiště 

 Kybernetický útok na IT infrastrukturu 

 Útok na systém fyzické ochrany 

 Poškození systémů letiště (vyřazení 

z funkce/ovlivnění funkce) 

 Neoprávněný vstup do neveřejného 

prostoru/SRA 



40 

pachatele vedou k tomuto činu, byly již zmíněny v úvodu této práce. Dostupné statistiky (viz 

kapitola 3.2) tento trend potvrzují, a i proto je potřeba problematice ochrany mezinárodních 

letišť věnovat zvýšenou pozornost. Prevencí či nápravným opatřením k minimalizaci 

protiprávních činů se zabývají bezpečnostní managementy letišť po celém světě. Obecně lze 

říct, že vhodným nastavením bezpečnostních standardů, prostoru letištních terminálů, 

neustálým pověřováním a testováním bezpečnostních prvků i obsluhujícího personálu, lze 

toto riziko minimalizovat. Nicméně se nikdy u těchto rizik nedostaneme pod přijatelnou 

úroveň a vždy se bude jednat o ta nejzávažnější rizika. V rámci zaměření této práce se jako 

vhodné a efektivní opatření k minimalizaci rizika spáchání protiprávního činu jeví také 

systém detekce abnormálních znaků v chování jedinců na letištích, neboť stěžejním prvkem 

protiprávního činu je člověk a ten se prezentuje svým chováním. Troufám si tvrdit, a praxe 

z jiných letišť mi dává za pravdu, že implementací efektivně fungujícího systému posouzení 

osob na základě podezřelých znaků v chování lze bezpečnost letecké dopravy zvýšit. 

Z pohledu bezpečnosti je velice závažný také trend, který se stále více objevuje na 

zahraničních letištích v rámci schengenského prostoru (např. letiště v Bruselu nebo ve 

Vídni). Zde se upouští od kontroly identity cestujících v rámci cestování v schengenském 

prostoru. Cestující předloží pouze svou palubní vstupenku a již nedochází k jejímu 

ztotožnění s dokladem totožnosti, příp. cestovním dokladem. Narůstá zde riziko neodhalení 

skryté identity cestujícího, který může cestovat na jinou totožnost. Částečně souvisejícím 

rizikem je akceptování/neodhalení falešných dokladů cestujících. Cestující může úmyslně 

cestovat pod cizí identitou, což může značně snížit identifikaci útočníků při protiprávních 

činech. Riziko je vysoké zejména v rámci zemí schengenského prostoru, kdy míra komfortu 

a přívětivosti k cestujícím přerostla míru bezpečnosti. Minimalizací tohoto rizika je využití 

tzv. identifikačních biometrických systémů (nejvhodnější z nich jsou uvedeny v kapitole 

dále), které umožňují identifikaci a především ztotožnění cestujícího s jeho cestovním 

dokladem. Tímto ověřením minimalizujeme pohyb neidentifikovaných cestujících napříč 

letišti. 

Velkou míru při posuzování závažnosti bezpečnostních rizik hraje lidský faktor – především 

ve spojitosti s obsluhou a kalibrací bezpečnostních systémů, odbavovacích přepážek, 

pasových filtrů, nastavením procesu bezpečnostních kontrol i jejím provádění apod. 

Důležitým momentem je v tomto případě zavedení systému několikanásobného jištění 

a minimalizace dopadů lidských chyb. Tento princip je aplikován především důslednou 

kontrolní činností bezpečnostních pracovníků, inspekcemi, auditními činnostmi 

i bezpečnostními texty, které mají za cíl odhalit nejen lidské, ale i systémové chyby 

v nastaveném procesu. 

Závažným rizikem z pohledu ohrožení je přítomnost zakázaného předmětu v tranzitním 

prostoru. Důvodem je především skutečnost, že velká část odbavovacího procesu se nachází 

ve veřejném prostoru letiště, do kterého není vstup žádným způsobem regulován (pokud 

provozovatel letiště nestanoví, v případě ohrožení, jiná specifická bezpečnostní opatření), 

příp. v neveřejném prostoru, ve kterém se cestující sice již nachází po kontrole cestovních 

dokladů, ale ještě nebyl podroben detekční kontrole. Vrůstá zde riziko přítomnosti 

zakázaného předmětu (výbušnina, zbraň, CBRN látky) v tranzitním prostoru a vzniku 

protiprávního činu, jako např. odpálení výbušniny, útok CBRN látkami, výskyt 

sebevražedného útočníka, aktivního střelce, barikádová situace apod. Toto riziko logicky 

vzrůstá na letištích s decentralizovanou detekční kontrolou, kde se cestující volně pohybuje 

po letišti a detekční kontrole je podroben až před samotným nástupem do letadla. Toto 

nebezpečí lze snížit centralizovanou bezpečnostní kontrolou a zmenšením tranzitního 
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prostoru na nutné minimum. Moderní letiště se již v tomto modelu budují. Dalším nástrojem 

mohou být sledovací systémy, systém hlídek či odhalování podezřelých znaků u cestujících, 

neboť se v tomto prostoru vyskytují pouze cestující a letištní personál. 

Riziko zapůjčení ID karty zaměstnance cestujícímu je závažné z toho důvodu, že cestující 

může, v případě, že vlastní ID kartu a zná její pin (čtyřmístný kód opravňující spolu 

s tokenem vstup do neveřejného prostoru/SRA), projít přes služební vchody zaměstnanců 

a úplně se vyhnout odbavovacímu procesu. Je potřeba si uvědomit, že např. bezpečnostní 

kontrola tekutin není u zaměstnanců prováděna a toto může být cestujícím zneužito (např. 

pokud se pokusí o pronesení výbušniny do letadla ve formě gelů nebo tekutin). Poskytnutí 

ID karty jakékoliv osobě je z hlediska postihů velice přísně klasifikováno – nejčastěji 

odebráním ID karty a rozvázáním pracovního poměru se zaměstnancem. S tímto rizikem 

souvisí také neoprávněný vstup do neveřejného prostoru letiště/SRA. Důsledek takového 

jednání může vést ke spáchání protiprávního činu a pachatel je stíhán podle trestního zákona. 

V souvislosti se sledováním podezřelých znaků v chování cestujících je vhodné zmínit také 

riziko předání cizího zavazadla cestujícímu (nevědomě nebezpečný cestující), např. za 

účelem přenesení zavazadla přes pasovou/detekční kontrolu nebo doručení do cílové 

destinace. Tento cestující v dobré vůli převáží kontraband zbraní, drog nebo dokonce 

zavazadlo s nástražným výbušným systémem. Jelikož o pravém obsahu zavazadla neví, jeho 

chování nevykazuje žádné nestandardní znaky a je tak velice těžko odhalen, v letištní 

terminologii se jedná o tzv. nevědomě nebezpečného (naivního, příp. částečně naivního) 

cestujícího. 

V souvislosti s kontrolou veřejných prostor je nutné zmínit riziko výskytu podezřelého 

prostoru ve veřejné hale nebo v tranzitním prostoru. Z praxe i dostupných statistik je tento 

incident velice častý. Naštěstí se v drtivé většině případů jedná pouze o tzv. odložená 

zavazadla, která si cestující nevědomky odloží/zapomenou a dohledání jejich majitele je 

záležitostí několika minut. Může se však jednat o maskování nástražného výbušného 

systému s časovačem, příp. aktivovaným na dálku a může způsobit značné ztráty na lidských 

životech i škody na majetku. I tyto činy se ve statistikách vyskytují. Účinným řešením jsou 

např. sledovací systémy a časté fyzické hlídky v terminálech, příp. také hlásané 

upozorňování cestujících letištním rozhlasem. 

Riziko pronesení CBRN látek (chemické, biologické, radioaktivní a nukleární) je uvažováno 

především ve vztahu k selhání systému detekční kontroly u cestujících potažmo 

zaměstnanců. Příčinou může být nevhodný a neefektivní systém bezpečnostních kontrol, 

špatná kalibrace detekční techniky, selhání lidského faktoru nebo obelhání personálu. Vše 

uvedené souvisí s riziky popsanými výše. Abychom byli schopni uvedené riziko 

minimalizovat, musí správně fungovat celý bezpečnostní systém letiště. V souvislosti 

s tématem práce lze usoudit, že vhodně nastavený systém na odhalování podezřelých znaků 

v chování cestujících je schopen pachatele pronášející zakázané předměty obsahující výše 

uvedené látky detekovat, tedy v situaci, kdy si je pachatel vědom těchto látek i jejich zákazu. 

Neméně závažným rizikem je úmyslné vyřazení bezpečnostního systému letiště. Jedná se 

o riziko, které bylo identifikováno jako závažné Paretovým diagramem aplikovaným na 

metodu CARVER a u jiných metod se neprojevilo. Důvodem je především skutečnost, že 

metoda CARVER bere v potaz také kritérium přístupnosti a dokáže rozlišit, zda má pachatel 

již nějaké znalosti o daném systému, příp. disponuje prostředky k jeho překonání. 

Z praktického hlediska vyplývá, že k překonání bezpečnostních systémů letiště (ať již se 

jedná o prvky fyzické ochrany nebo IT prvky v souvislosti s hrozbou kybernetického útoku) 
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musí mít pachatel již značné znalosti a musí se orientovat v dané problematice. Z hlediska 

kybernetických útoků může v budoucnu toto riziko narůstat, nicméně podle dostupných 

statistik se v minulosti tento případ neudál. 

Riziko selhání fyzické ostrahy souvisí se selháním lidského činitele a je zmíněno výše. 

Z bezpečnostního hlediska jsou všechny systémy nastaveny tak, aby případný nevhodný 

zásah nebo rozhodnutí ze strany obsluhy byl minimalizován kontrolním algoritmem. 

Posledním závažným procesním rizikem je odcizení informací při odbavovacím procesu. Na 

toto riziko lze nahlížet ze dvou pohledů. V první řadě může dojít k odcizení informací 

z odbavovacích a rezervačních systémů kybernetickým útokem (i přes řadu ochranných 

prvků v podobně firewallů) a v druhé řadě může pachatel odcizit informace během 

odbavovacího procesu. Nejjednodušším řešením, které může být aplikováno, je dodržení 

diskrétních zón před každým kontrolním stanovištěm a hlídková činnost v terminále, která 

je schopna registrovat podezřelé aktivity cestujících. Příčinou odcizení informací může být 

také nedbalost samotných cestujících poskytnutím údajů třetí osobě nebo ztrátou dokladů 

obsahující tyto informace. 

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat i nepřizpůsobivým cestujícím, kteří mohou být pod 

vlivem návykových látek, alkoholu nebo jen neukáznění. 

Poslední skupinou rizik, která stojí za zmínku je lidský faktor a jeho selhání v procesu 

bezpečnostního odbavení cestujících. Na všech stupních odbavovacího procesu (check-in, 

pasové filtry, stanoviště bezpečnostní kontroly, nástupní check-in) se nacházejí pracovníci 

letiště, leteckých či handlingových společností či jiných externích subjektů, kteří mohou 

špatným výkonem práce zapříčinit nejeden incident nebo mimořádnou událost. Prevencí je 

pochopitelně vhodné a dostatečné školení a cvičení, správný výklad metodiky, jejich 

seznamování s aktuálními situacemi a incidenty ve světě, motivace pracovníků, jejich rotace 

na jednotlivých pracovištích i přestávky na oddech. V některých procesech jsou již dnes 

pracovníci kontrolováni systémem a v případě nesprávného úsudku upozorněni na chybu. 

5.5 Riziková kategorizace prostor 

V momentě, kdy vyjádříme jednotlivá rizika, je vhodné si tato přetransformovat do 

konkrétních letištních prostor – přestože k tomuto podstatnému faktoru již bylo přihlíženo 

při zpracování semikvantitativních metod. To především z důvodu, že se na mezinárodním 

letišti, např. na rozdíl od jiných subjektů/objektů, běžně setkáváme se třemi typy prostorů 

mající svá specifika daná Národním bezpečnostním programem. Jedná se o veřejný, 

neveřejný a vyhrazený bezpečnostní prostor (v něm lze vyčlenit navíc kritický vyhrazený 

bezpečnostní prostor). Jejich charakteristika je zmíněna v kapitole týkající se procesu 

Závěry provedených analýz uvedené v kapitole 5.4 potvrdily přijatou pracovní 

hypotézu 3H, že se v odbavovacím procesu civilního letiště nachází bezpečností rizika 

pramenící v protiprávní činnosti cestujících, která lze vhodným procesem řídit. Výčet 

rizik shrnuje obrázek 5.10. Závěr pracovní hypotézy potvrzuje diskuze nad závěry 

analýzy bezpečnostních rizik. Tímto krokem byl zpracován třetí vedlejší cíl disertační 

práce. 
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odbavení cestujícího, příp. podrobnější charakteristiku lze nalézt v publikaci [12]. Dalším 

důležitým faktorem, který je nutno zohlednit, je kapacitní aspekt letiště. 

Kapacitou letiště rozumíme kombinaci kapacity dráhového a pojížděcího systému letiště 

a kapacitu odbavovacích staveb, tzv. terminálů. Kapacita letiště hraje značnou roli v procesu 

plynulosti odbavovacího procesu cestujících a zavazadel na letišti a sehrává významnou roli 

také při výběru potenciálních cílů pachatelů protiprávního jednání. Velice podstatný podíl 

v propustnosti terminálu hraje systém odbavení cestujících a jejich zavazadel, nákladu, počet 

vchodů, východů, odbavovacích přepážek, nástupních čekáren a propustnost bezpečnostních 

a pasových kontrol. Více o kapacitních aspektech letiště se lze dočíst v publikaci [12]. 

Terminály jsou často pomyslně rozděleny na jednotlivé subsystémy, mezi které patří 

rezervoáry a procesory a propojující pojítka. Rozdělení letištních subsystémů uvádí obrázek 

5.11. 

Z hlediska bezpečnosti jsou uvedené subsystémy důležité z pohledu kumulace osob. Čím 

více osob se vyskytuje na daném místě, tím vyšší riziko spáchání protiprávního činu existuje. 

Atraktivita jednotlivých cílů narůstá úměrně s počtem vyskytujících se cestujících pro 

odbavení. Dalším podstatným momentem je snížení kvality odbavení a bezpečnostní 

kontroly z důvodu vznikajících front. Následně, ve snaze o zkrácení front, se pracovníci 

dostávají do stresu, ztrácí pozornost a opět narůstá riziko spáchání protiprávního činu. Také 

platí, že s rostoucí velikostí letiště, počtem odletů/příletů a s vyšší významností letiště jako 

transportního uzlu, roste počet cestujících, jejich doprovodů i přítomného personálu. 

Dispozičně omezený prostor letiště s velkým množstvím lidí a vyšší mírou potenciálních 

obětí je v případě útoku zajímavý také pro média i veřejnost, a tím více láká pachatele 

protiprávních jednání. 

Obrázek 5.11 – Rozdělení letištních subsystémů terminálu [12] 

Na základě vyjádření kapacitních aspektů letiště z pohledu jednotlivých subsystémů a ze 

závěrů hodnocení bezpečnostních rizik byla vypracována níže uvedená tabulka 5.1 

obsahující seznam kritických částí letiště, identifikovaná rizika včetně návrhu opatření 

vedoucí k jejich minimalizaci. Tabulka je doplněna obrázkem 5.12 s vyznačenými 

kritickými místy, které lze díky kumulaci osob využít ke spáchání protiprávního činu nebo 

sabotovat plynulost odbavovacího procesu za účelem spáchání protiprávního činu na letišti. 

Je důležité také upozornit, že cestující by se neměl dostat do neveřejných prostor letiště, příp. 

do letadla, jinou cestou než odbavením (průchodem subsystémy A – F). Tento požadavek 

vychází z Národního bezpečnostního programu, příp. z národních norem definující fyzickou 

ochranu objektů. 
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Tabulka 5.1 – Subsystémy letiště ve vztahu k bezpečnostním rizikům [vlastní tvorba] 

 Subsystém Popis procesu Riziko Opatření 

A 

Veřejná hala Haly a chodby sloužící 

jako pojítka pro přístup 

k odbavovacím 

přepážkám 

Volný pohyb 

nezkontrolovaných 

osob (i necestující 

veřejnosti), snadný 

přístup, téměř žádná 

režimová opatření 

Sledovací systémy, 

přítomnost 

uniformovaných i 

utajených 

bezpečnostních 

pracovníků 

B1 

Odbavovací 

přepážky (check-

in) 

Odbavení cestujícího a 

jeho zapsaného 

zavazadla 

Kumulace cestujících, 

veřejný prostor, 

přítomnost 

nezkontrolovaných 

osob bez jakékoliv 

selekce 

Dostatečný počet 

odbavovacích přepážek – 

minimalizace vzniku 

front, sledovací systémy 

B2 

Samoodbavovací 

kiosky 

Odbavení cestujícího Dostatečný počet kiosků 

– minimalizace vzniku 

front, jejich vhodné 

rozmístění, sledovací 

systémy 

C 

Pasové filtry Kontrola cestovních 

dokladů a víz 

cestujícího 

Kumulace cestujících, 

na některých letištích 

veřejný prostor 

s přítomností 

doprovázejících osob 

Dostatečný počet 

pasových přepážek, 

instalování e-gatů 

(samoodbavovací brány), 

sledovací systémy, 

uniformovaní 

bezpečnostní pracovníci 

D 

Stanoviště 

bezpečnostní 

kontroly 

Detekční kontrola 

cestujícího a jeho 

příručního zavazadla 

Kumulace cestujících, 

nervozita, riziko 

selhání lidského 

faktoru v procesu 

detekce 

Dostatečný počet 

stanovišť – plynulé 

průchody cestujících, 

ostražití bezpečnostní 

pracovníci, sledovací 

systémy 

E 

Tranzitní prostor Čekání na odlet, 

restaurace, obchody, 

klidové zóny 

Riziko je malé, osoby 

jsou volně 

rozprostřeny, podle 

charakteru letiště i 

bezpečnostně 

zkontrolovány 

Sledovací systémy – 

poslední možnost 

odhalení pachatelů, 

přítomnost 

uniformovaných i 

utajených 

bezpečnostních 

pracovníků 
F 

Odletové čekárny 

(boarding check-

in) 

Čekání na odlet, u 

některých letů další 

kontrola pasů a víz 

Riziko je malé, 

všechny osoby jsou již 

bezpečnostně 

zkontrolované 

Z tabulky je patrné, že největší výskyt bezpečnostních rizik spadá na místa s výskytem 

nezkontrolovaných osob a se značnou kumulací osob (procesory tvořící hranu mezi 

jednotlivými subsystémy). Řešení lze nalézt především ve vhodně zvolených kapacitních 

možnostech jednotlivých procesorů (zabránění tvoření front) a využitím technologií 

umožňujících identifikaci rizikových cestujících ve vztahu k detekci podezřelého chování 

a přítomnosti bezpečnostních pracovníků. Dále uvedený inovativní návrh modelu 

předběžného hodnocení cestujících vychází z tohoto předpokladu. 
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Obrázek 5.12 – Terminál letiště a jeho kritická místa [vlastní tvorba] 

5.6 Dílčí závěr 

- Aplikováním Ishikawova diagramu byly namodelovány a identifikovány 

bezpečnostní rizika odbavovacího procesu na letišti z hlediska procesního 

a strukturálního. 

- Semikvantitativní metodou analýzy rizik FMEA bylo provedeno primární hodnocení 

bezpečnostních rizik. 

- Semikvantitativní metodou analýzy rizik CARVER byla provedena verifikace 

výstupů primární analýzy rizik. 

- Pomocí Paretova diagramu 80/20 a Lorenzovy křivky bylo posouzeno, zda nedošlo 

k nadhodnocení/podhodnocení identifikovaných rizik. 

- Nad závažnými riziky (rizika, která překračující stanovenou míru přijatelnosti) byla 

provedena diskuze včetně návrhu opatření k jejich minimalizaci. 

- Bylo stanoveno, že využitím technologií detekce podezřelých znaků v chování 

cestujících lze řadu závažných rizik minimalizovat na akceptovatelnou mez. 

- V závěru byly identifikovány kritické části letištního terminálu s předpokladem 

zvýšené pravděpodobnosti výskytu protiprávních činů a tyto byly pro další 

zpracování zařazeny do příslušných subsystémů. 

- Tak jako výstupy hodnocení rizik, tak i identifikovaná slabá místa odbavovacího 

procesu byly ověřeny dostupnými statistickými daty (data ze spáchaných incidentů 

od roku 2001 do současnosti). Z těchto dat vyplývá, že nejvíce incidentů pramenících 

z protiprávních činů bylo spácháno ve veřejném prostoru letiště nebo na jednotlivých 

kontrolních stanovištích. Tímto lze jednoznačně potvrdit hodnotu identifikovaných 

kritických míst. 
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6 Návrh inovativního modelu předběžného hodnocení cestujících 

Ke zvýšení bezpečnosti civilního letectví detekcí podezřelých behaviorálních znaků 

cestujících bude vytvořen návrh inovativního modelu splňující výše uvedenou myšlenku. 

Součástí inovativního modelu jsou technologie, které těží ze základních principů metody 

profilace a jsou zaměřeny na sledování podezřelých znaků v chování a jejich posuzování ve 

vztahu k riziku vzniku protiprávního jednání. Na základě empirických zkušeností z praxe 

a především rešeršních zdrojů byly vybrány stěžejní technologie, kterými se práce dále 

zabývá, jejichž přehled je uveden v tabulce 6.1. Detailnější informace k jednotlivým 

technologiím včetně přehledových tabulek a možností jejich využití v odbavovacím procesu 

jsou uvedeny v příloze C. 

Tabulka 6.1 – Přehled uvažovaných technologií [vlastní tvorba] 

Technologie zaměřené na detekci podezřelých znaků v chování cestujících 

 FAST 

 WeCU 

 VibraImage 

 Real Time Pulse Monitor 

 Analýza hlasu 

 Videoanalýza 

 SPOT + BDO 

Identifikační biometrické kontroly vstupů 

 iBorders 

 UniPass 

 E-gate 

 IOM PassPort 

 InSight DUO 

Technologie procesu bezpečnostních kontrol 

 Smart Security 

Obecně lze říct, že uvažované technologie rozšiřují již osvědčené a dobře fungující principy 

tipování, profilování a dotazování cestujících, jaké jsou uvedeny v kapitole 4.2. Technologie 

jsou zaměřeny na analýzu a detekci změn behaviorálních projevů posuzovaných osob ve 

vztahu k reakci na vnější podněty.  

Většina uvedených technologií sestává ze sledovacích prvků a senzorů, které posílají 

naměřená data do centrální jednotky, kde dochází k jejich zpracování, příp. jsou 

zpracovávány přímo v daném systému a přenášejí se pouze výsledky. Některé ze systémů 

jsou vybaveny uživatelským prostředím – platformou, pomocí které lze výsledné hodnoty 

sledovat a reagovat na překročení nastavených prahových hodnot. V případě překročení 

těchto hodnot systém přechází do poplachového stavu a upozorní obsluhu, příp. provede 

další činnosti. Pro snížení množství falešných alarmů a zvýšení spolehlivosti detekce lze 

některé z technologií začlenit do integrovaného bezpečnostního systému, z tohoto důvodu 

bude prověřena jejich vzájemná interakce. 

Před samotným výběrem, jako podpora při rozhodování o výhodnosti jednotlivých 

technologií, bude zpracována multikriteriální analýza a pomocí analýzy souvztažností dojde 

k porovnání relativní míry vzájemné interakce vybraných technologií se stávajícími a již 

fungujícími bezpečnostní prvky na letištích (CCTV systémy, mechanické zábranné systémy, 

elektronické kontroly vstupu, hlídky bezpečnostních pracovníků letiště apod.). Následně 

budou pomocí Saatyho metody stanovená 3 klíčová kritéria, na jejichž základě budou 
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vytvořeny 4 návrhy řešení. Vedle toho bude vybrána také nejvhodnější technologie, která 

bude podrobena detailnějšímu zkoumání. 

Z důvodu zachování co nejvyšší objektivity při zpracovávání výsledku níže uvedených 

matematických metod byli osloveni bezpečnostní pracovníci a experti několika letišť. 

V první řadě jim byla vysvětlena problematika a možné způsoby použití předložených 

technologií a metod. Na základě metody brainstormingu a pomocí dotazníků zaslaného e-

mailovou formou (u pracovníků působících v zahraničí) byla následně identifikována 

jednotlivá kritéria, včetně jejich vah a interakce. Jelikož jsou prostředí, způsob odbavení 

i standardy bezpečnosti na mnoha letištích na podobné úrovni (minimálně v zemích EU), 

také dílčí výsledky i návrhy vah pro jednotlivá kritéria byly od většiny respondentů podobné. 

Na základě průniku navržených kritérií a zprůměrování jejich hodnot byla verifikována 

výsledná hodnota pro následný výpočet. 

6.1 Výpočet pravděpodobnosti detekce pachatelů na letišti 

Ve chvíli, kdy uvažujeme nad využitím bezpečnostních prvků s cílem minimalizovat riziko 

vzniku protiprávních činů na letištích, je nutné umístění těchto prvků plánovat s ohledem na 

členění letištních terminálů. Důležitým podkladem je pochopitelně hodnocení rizik, příp. 

riziková kategorizace prostor, pokud ji má bezpečnostní management fyzické ochrany 

daného letiště k dispozici. V momentě, kdy se zaměřujeme na odbavovací proces, 

uvažujeme prostory, do kterých má cestující v průběhu odbavení přístup. Tyto prostory 

sestávají z hal a rezervoárů propojených pojítky a vzájemně odděleny procesory, kde 

dochází k odbavení, detekční nebo pasové kontrole. Nazýváme je kontrolními stanovišti 

(checkpointy). 

Níže uvedený výpočet prezentuje předpoklad, že nejvíce potenciálních pachatelů 

protiprávních činů je odhaleno na prvním kontrolním stanovišti a směrem k dalším 

stanovištím se jejich počet snižuje. Předpoklad vychází také z praktických zkušeností, že 

první kontrolní stanoviště, pokud fungují efektivně, dokáží zachytit nejvíce potenciálních 

pachatelů. K prokázání této domněnky byla zvolena pravděpodobnostní funkce. 

Uvažovaná kontrolní stanoviště, na kterých může být pachatel detekován, jsou odbavovací 

přepážky (běžné check-iny i samoodbavovací kiosky), stanoviště bezpečnostní kontroly, 

pasové filtry a nástupní check-in. 

Uvedený předpoklad vychází z reálného modelu průchodu běžného cestujícího 

odbavovacím procesem. Po příchodu cestujícího k check-inu dochází ke kontrole a ověření 

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce byl stanoven třetí vedlejší cíl: 

- Posoudit klíčová místa odbavovacího procesu pro implementaci systému detekce 

podezřelých znaků v chování cestujících využitím matematických metod. 

K naplnění tohoto cíle byla přijata pracovní hypotéza 3H: 

- Vyjádřením míry pravděpodobnosti detekce podezřelých osob na jednotlivých 

kontrolních stanovištích lze určit klíčová místa pro implementaci systému 

detekce. 
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letenky a cestovního dokladu. Pravděpodobnost detekce případného teroristy je na tomto 

místě přímo úměrná spolehlivosti použitých technologií. V případě shody osoby s údaji 

v databázích zpravodajských a bezpečnostních složek (příp. systému leteckého přepravce) 

je tato osoba odvedena k dalšímu šetření (zpravidla je podrobena důkladnější kontrole 

dokladů, dotazování, výslechu nebo zpřísněné bezpečnostní kontrole, není vyloučena také 

osobní prohlídka). Pokud se osoba nachází na seznamu teroristů nebo osob vyloučených 

z přepravy, přebírají si ji příslušníci policie k dalšímu šetření. Není-li terorista identifikován, 

prochází k dalšímu kontrolnímu stanovišti, zpravidla k pasovým filtrům, kde opět probíhá 

kontrola totožnosti. Následuje stanoviště bezpečnostní kontroly, kde je osoba podrobena 

detekční kontrole včetně všech vnášených předmětů (kabinových zavazadel). V případě 

nalezení shody s databází je osoba odvedena k dalšímu šetření. V opačném případě se 

dostává až k nástupní odbavovací přepážce a k poslední možné kontrole. Pokud není 

nalezená shoda, dostává se cestující na palubu letadla [9]. Z  uvedeného předpokladu 

vyplývá, že pravděpodobnost detekce cestujícího-teroristy se s každým dalším kontrolním 

stanoviště, zvyšuje, nedosáhne však nikdy hodnoty 100 %. Tento předpoklad dokresluje 

obrázek 6.1. 

 

Obrázek 6.1 – Pravděpodobnost detekce pachatelů na letištích [vlastní tvorba, vycházeno z 9] 

Vyslovený předpoklad je dále doložen výpočtem pravděpodobnosti jevů vycházející 

z jevové algebry. Jedná se o opakované pokusy, které nejsou navzájem nezávislé. Výsledek 

u každého dalšího stanoviště je ovlivněn tím, co se stalo na předchozím stanovišti – pachatel, 

který je zachycen již nepokračuje na další stanoviště. Z tohoto důvodu nelze využít 

Binomické rozdělení pravděpodobnosti nebo Hypergeometrické rozdělení. K provedení 

výpočtu s aplikací na popsaný problém byla nastudována literatura [1]. 

K výpočtu byl zvolen vzorek 10 000 cestujících. Ze statistických dat ICAO vyplývá, že 

podezřelých osob z celkového počtu může být až 10 % [8]. Nejedná se však pouze o osoby 

s úmyslem spáchání protiprávního činu, často se jedná o cestující snažící se převézt zakázané 

či nebezpečné předměty, osoby mající administrativní problémy či jiné abnormality nebo 

snažící se obejít systém. Nicméně pro potřeby detekce podezřelých behaviorálních znaků 

jsou vhodným vzorkem. Počet podezřelých osob čítá N=1 000. Účinnost realizovaných 

bezpečnostních opatření byla stanovena na všech kontrolních stanovištích shodně, 

pravděpodobnost zachycení podezřelé osoby byla stanovena na p=0,6. Na základě 

statistických výstupů se reálná hodnota blíží p=0,7 a reflektuje typ letiště, skladbu 

cestujících, aktuálně nastavené standardy i stupně kalibrace bezpečnostních systémů [8]. Pro 
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uvedený výpočet je hodnota zpřísněna o vliv lidského faktoru. Další hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 6.2. 

Tabulka 6.2 – Definování jednotlivých proměnných [vlastní tvorba] 

Pravděpodobnost zachycení podezřelé osoby na každém stanovišti: 

       1 2 3 4p p p p p   
 

Osoba, ale prochází stanovišti postupně. Tudíž pravděpodobnosti projití  

𝑝(𝑃𝐾𝑖) podezřelé osoby postupnými kontrolami 1, 2, 3, 4 bez zachycení je: 
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Máme-li na počátku počet podezřelých osob N, pak počet zadržených osob na jednotlivých 

stanovištích 𝑛𝑖: 
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Celkový počet osob zadržených při postupných kontrolách 𝑁𝑖: 
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Po dosazení hodnot do výše uvedených vztahů lze dojít k výstupům uvedených v tabulce 

6.3. 

1, 2, 3, 4 Označení kontrolní stanoviště v následujícím pořadí – 1. odbavovací přepážka 

(A), 2. pasové filtry (B), 3. bezpečnostní kontrola (C), 4. nástupní check-in (D) 

p Pravděpodobnost (p-st) zachycení podezřelé osoby na kontrolním stanovišti, 

veličina nabývá hodnot 〈0; 1〉, na základě statistických dat a empirických 

zkušeností byla zvolena hodnota p=0,6 

𝒑(𝑷𝑲𝒊) Pravděpodobnost projití, pachatel není detekován 

N Počet podezřelých osob 

𝒏𝒊 Kontrolní stanoviště 
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Tabulka 6.3 – Modelová tabulka s vyjádřením pravděpodobnosti jevů [vlastní tvorba] 

Stanoviště 

počet 

zadržených  
𝒏𝒊 

zadržených 

celkem 𝑵𝒊 
prošlo 

p-st 

zadržení 

(celková) 

p-st projití 

(celková)

𝒑(𝑷𝑲𝒊) 

1 600 600 400 60,00 % 40,00 % 

2 240 840 160 84,00 % 16,00 % 

3 96 936 64 93,60 % 6,40 % 

4 38 974 26 97,44 % 2,56 % 

 

 

Obrázek 6.2 – Grafické vyjádření pravděpodobnosti jevů [vlastní tvorba] 

Uvedený graf (obrázek 6.2) potvrzuje domněnku, že nejvíce odhalených pachatelů je na 

prvním kontrolním stanovišti a hodnota se dále snižuje, v konkrétním případě na 2,56 %. 

Tzn., že nejvýše tři osoby z uvažovaného vzorku mohou být neodhaleny. Toto číslo lze 

připočíst faktu, že žádné opatření nebude vždy stoprocentní. Pravděpodobnost zadržení se 

zvyšuje s dalším kontrolním stanovištěm, k ní neúměrně klesá pravděpodobnost projití 

pachatele. 

Je podstatné upozornit, že se jedná pouze o teoretický model. Model nezohledňuje např. 

odlišnou míru spolehlivosti použitých systémů a technologií na jednotlivých stanovištích ani 

případnou chybovost lidského faktoru. Přesto lze konstatovat, že předpoklad uveden 

v úvodu kapitoly byl modelem dokázán. V praktického pohledu tedy vyplývá, že je vhodné 

soustředit se na kontrolní stanoviště před bezpečnostní kontrolou – tedy nejčastěji 

odbavovací přepážky a pasové filtry/detekční kontrola (podle upořádání konkrétního letiště) 

a tato místa brát v potaz pro implementaci jednotlivých prvků detekce podezřelých 

behaviorálních znaků cestujících. 

Pokud bychom chtěli uvést další metody, jimiž lze zvýšit pravděpodobnost detekce 

nežádoucích osob, zvolili bychom s největší pravděpodobností další náhodné a namátkové 
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kontroly. Může se jednat např. o kontroly v místech s malou pozorností pachatelů 

protiprávních činů (tranzitní prostory, přednástupní prostory aj), doplnění dalších hlídek 

a kontrol na vstupní straně (hlídková činnost v uniformě i v civilu, BDO, náhodné 

bezpečnostní pohovory aj.) nebo zavedení technologických opatření (bezpečnostní databáze, 

sledovací systémy, technologie rozpoznávající chování osob aj.). Zpravidla se jedná 

o metody, kterým je věnována tato disertační práce. 

6.2 Multikriteriální analýza vybraných technologií 

Pro snazší posouzení jednotlivých technologií a jejich vhodnosti se nabízí zpracování 

multikriteriální analýzy. Jedná se o metodu modelování rozhodovacích situací, kde známe 

množinu variant (uvažované technologie) i soubor hodnotících kritérií (co od nich 

očekáváme). Řešitel nebo skupina řešitelů pomocí metody brainstormingu nebo řízené 

diskuze přiřazuje váhu a míru shody kritéria s danou technologií. Metoda multikriteriální 

analýzy byla aplikována podle dostupné literatury [7] a také je běžně používána v praxi. 

Pro multikriteriální analýzu byly vybrány technologie zaměřující se na detekci podezřelých 

znaků v chování cestujících FAST, WeCU, VibraImage, Real Time Pulse Monitor (RTPM), 

Analýza hlasu, Videoanalýza a metoda dotazování (Questioning). Technologie typu 

iBorders, UniPass a Smart Security nebyly brány v potaz, neboť se jedná o systémy 

zaměřující se spíše na administrativní abnormality a pasové odbavení (iBorders, UniPass), 

nebo jsou komplexním projektem pro provádění detekčních (bezpečnostních) kontrol 

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce byl stanoven čtvrtý vedlejší cíl: 

- Na základě multikriteriální analýzy porovnat současné portfolio technologií 

a nalézt jejich vzájemnou interakci. 

K naplnění tohoto cíle byla přijata pracovní hypotéza 4H: 

- Z multikriteriální analýzy technologií a systémů lze identifikovat takové, které 

lze použít v navrženém systému. 

Model uvedený v kapitole 6.1 potvrdil přijatou pracovní hypotézu 3H, že odhalení 

největšího počtu podezřelých cestujících je na prvních kontrolních stanovištích, a proto 

je zde vhodné zvážit implementaci prvků pro detekci podezřelých znaků v chování 

cestujících. 

Tuto hypotézu doplňuje také obrázek 6.4 interpretující, že nejvhodnějším místem pro 

odhalení protiprávního jednání jsou první kontrolní stanoviště. 

Tímto krokem byl zpracován třetí vedlejší cíl disertační práce: 

- Posoudit, na základě kvantitativních metod, klíčová místa odbavovacího procesu 

k implementaci systému detekce podezřelých znaků v chování cestujících. 
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cestujících a jejich příručních zavazadel (Smart Security). Podrobný popis uvedených metod 

včetně stručných přehledových tabulek uvádí příloha C. 

Kritéria rozhodovací matice jsou stanovena na základě empirických zkušeností plynoucích 

z pořizování systémů pro oblasti civilního letectví. Důležité je poznamenat, že posuzování 

kritérií i jejich vah, tak jako posuzování jejich významnosti vychází z kvalitativního 

hlediska. Kritérium „Náklady (pořizovací/provozní)“ charakterizuje množství finančních 

prostředků vynaložených na pořízení technologie, její implementace do prostředí letiště 

a zajištění provozu, platí, že čím méně, tím lépe (kritérium je orientačním ukazatelem, neboť 

přesné náklady nelze stanovit bez konzultace s výrobcem systému). Kritérium „Náročnost 

implementace“ určuje subjektivní posouzení náročnosti zavedení technologie do reálného 

provozu, zohledňuje především stav současných bezpečnostních prvků letištní bezpečnosti 

ve vztahu k jejich rozšíření a úpravě. „Potenciál využití“ charakterizuje míru 

použití/nasazení technologie na jednotlivá místa v letištním terminálu (odbavovací 

přepážky, pasové flitry, koridory apod.). „Spolehlivost detekce“ vychází z parametrů 

poskytnutých výrobcem technologie a orientačně určuje poměr falešných alarmů a falešných 

detekcí. Kritérium „Rychlost detekce/průchodnost“ posuzuje množství detekovaných, 

systémem odbavených, cestujících za jednotku času, vyplývá z parametru technologie 

poskytnutých výrobcem. „Náročnost vyhodnocení dat“ zohledňuje automatizaci systému 

nebo nutnost vyhodnocení dat ze strany obsluhy. Kritérium „Vliv lidského faktoru/obsluha“ 

určuje možnost/nutnost zásahu do procesu analýza a vyhodnocování podezřelých znaků ze 

strany obsluhy a zapojení lidského činitele do procesu detekce. Kritérium „Servis, údržba, 

životnost“ subjektivně zohledňuje míru údržby systému, nutnost programování 

a nastavování parametrů. 

V rámci posuzování technologií nebyla uvažována environmentální kritéria (hlučnost, vliv 

na životní prostředí a obsluhu, zdravotní nezávadnost), prostorová náročnost technologie 

nebo nenápadnost systémů (vychází se z předpokladu, že systém lze vhodnou stavební 

úpravou vhodně implementovat). 

Kritéria 𝐾𝑖 byla označena K1..K8 a k některým byly orientačně přiřazeny jednotky. Každé 

kritérium je charakterizováno bodovým hodnocením v rozsahu 1..10, které označuje 

důležitost daného kritéria (1 přestavuje nejmenší důležitost a 10 nejvyšší) a podle vzorce (7) 

vypočítáno váhové ohodnocení daného kritéria. Hodnota 𝑣𝑖  charakterizuje váhu daného 

kritéria vycházející z poměru hodnoty kritéria pro danou variantu k celkovému součtu váhy 

kritérií. Výstupem tabulky 6.4 jsou stěžejní kritéria K1, K4, K5, příp. K2 a K3 (s ohledem 

na co nejnižší náklady a náročnost zavedení do praxe, co nejvyšší spolehlivost a rychlost 

detekce a co nejširší možnost využití technologií) – tato kritéria mají nejvyšší bodové 

ohodnocení. 
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Tabulka 6.4 – Multikriteriální analýza – výpočet [vlastní tvorba] 

     Technologie 
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Kritéria 

Kritéria Označení Jednotky Váha (body/váha 𝒗𝒊) 

Náklady 

(pořizovací 

/provozní) 

K1 € 10 0,159 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 

Náročnost 

implementace 
K2 - 8 0,127 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 

Potenciál využití K3 - 8 0,127 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 

Spolehlivost 

detekce 
K4 % 10 0,159 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

Rychlost detekce 

/průchodnost 
K5 cestující/hod. 9 0,143 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,8 

Náročnost 

vyhodnocení dat 
K6 - 7 0,111 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,5 

Vliv lidského 

faktoru/obsluha 
K7 - 6 0,095 0,7 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,9 

Servis, údržba, 

životnost 
K8 - 5 0,079 0,3 0,5 0,8 0,2 0,2 0,3 0,1 

  SUM 63 1 𝑉𝑇  

     0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 

𝑣𝑖 =
𝐾𝑖

∑ 𝐾𝑖
   (7) 

Následně byla u jednotlivých technologií pomocí metody brainstormingu vyjádřena jejich 

shodnost s daným kritériem. K tomuto účelu byl využit číselný rozsah 0..1, kde 0 

reprezentuje skutečnost, že daná technologie splňuje toto kritérium bez výhrad a 1 

charakterizuje, že technologie toto kritérium nesplňuje vůbec. 

Výsledný výpočet výběru vhodné varianty (tedy technologie, která nejvíce naplňuje váhy 

zvolených kritérií) lze určit podle vztahu (8), kde 𝑉𝑇  je celková míra shody uvažované 

technologie s nastavenými kritérii. 

𝑉𝑇 = ∑ 𝐾𝑖 ∙ 𝑣𝑖
𝑖=8
𝑖=1           (8) 

Z výsledků multikriteriální analýzy vyplývá, že technologie a metody, které splňují 

nadefinována kritéria v pořadí od nejvyšší shody po nejnižší, jsou (čím nižší hodnota 𝑉𝑇, tím 

vyšší shoda): WeCU, FAST a RTPM a videoanalýza, VibraImage a analýza hlasu 

a questioning (dotazování). Z výsledků analýzy vyplývá, že u některých metod (z důvodu 

shodné výsledné hodnoty 𝑉𝑇) záleží na způsobu jejich použití v praxi. Řadu z nich lze však 

integrovat do komplexního řešení (ovšem za cenu vyšších pořizovacích a provozních 

nákladů). 
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6.3 Posouzení vzájemných interakcí vybraných prvků 

V souvislosti s vyslovenou myšlenkou integrace vybraných technologií a metod do 

jednotného a komplexního řešení je níže zpracovaná analýza souvztažnosti (Corelation 

Analysis) s cílem identifikovat vzájemné interakce mezi vybranými prvky. Jelikož cílem 

disertační práce je implementovat tyto technologie do modelu letištního terminálu, níže 

uvedená matice zahrnuje také již využívané technologie a bezpečnostní prvky. Mezi ně patří 

především funkční systém CCTV, poplachové a tísňové zabezpečovací systémy (PTZS), 

elektronická kontrola vstupu (EKV), mechanické zabezpečovací systémy (MZS) a procesy 

jako detekční a pasová kontrola cestujících a hlídková činnost prostřednictvím 

bezpečnostních pracovníků a ozbrojených složek letiště. 

V matici (tabulka 6.5) jsou vyhodnoceny vzájemné interakce navrhovaných i současně 

používaných technologií, metod a bezpečnostních opatření. V případě interakce mezi 

jednotlivými prvky je tato ohodnocena číslem 1, v opačném případě 0. Hodnocení interakcí 

provádíme otázkou, zda opatření x vytváří/generuje výstup využitelný pro opatření y). 

Po sečtení bodového ohodnocení ∑ 𝐾𝑥𝑖  a ∑ 𝐾𝑦𝑖  se z těchto hodnot určí míra relativní 

interakce 𝐾𝑅 𝑥𝑖  a 𝐾𝑅 𝑦𝑖  (tabulka 6.6) pomocí vztahů (9) a (10), kde 𝑛 je počet vybraných 

prvků, a jejich maxima 𝐾𝑅 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 , 𝐾𝑅 𝑦𝑖 𝑚𝑎𝑥 a minima 𝐾𝑅 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 , 𝐾𝑅 𝑦𝑖 𝑚𝑖𝑛. 

𝐾𝑅 𝑥𝑖 = [(∑ 𝐾𝑥𝑖 /(𝑛 − 1))] ∙ 100  (9) 

𝐾𝑅 𝑦𝑖 = [(∑ 𝐾𝑦𝑖/(𝑛 − 1))] ∙ 100  (10) 

Tabulka 6.5 – Analýza souvztažnosti – definování interakcí a bodové ohodnocení [vlastní tvorba] 

n Výčet prvků 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ΣKxi 

1 FAST - 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 

2 WeCU 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 

3 VibraImage 1 1 - 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 

4 RTPM 1 1 1 - 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 

5 Analýza hlasu 1 1 1 1 - 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 11 

6 Videoanalýza 1 1 1 1 1 - 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 13 

7 Questioning 1 1 1 1 1 1 - 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 12 

8 SPOT 1 1 0 0 1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 13 

9 iBorders 1 1 1 1 0 1 1 0 - 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13 

10 UniPass 1 1 1 1 0 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13 

11 iGate 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 - 1 1 0 1 1 0 1 0 13 

12 Smart Security 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 5 

13 CCTV 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 - 0 0 0 1 0 1 10 

14 PTZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 1 1 0 1 5 

15 EKV 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 - 0 0 0 1 7 

16 MZS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 0 0 1 5 

17 Detekční kontrola 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 - 1 1 10 

18 Pasová kontrola 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 - 1 10 

19 Hlídková činnost 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 - 13 

 ΣKyi 13 12 13 12 10 9 15 11 5 5 5 15 17 8 6 5 13 12 15  
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Tabulka 6.6 – Analýza souvztažnosti – výpočet relativní interakce [vlastní tvorba] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

KR xi 67 67 67 67 61 72 67 72 72 72 72 28 56 28 39 28 56 56 72 

KR yi 72 67 72 67 56 50 83 61 28 28 28 83 94 44 33 28 72 67 83 

 

KR xi min = 28  

KR xi max = 72  

KR yi min = 28  

KR yi max = 94  

 

Pro rozdělení grafického výstupu analýzy souvztažnosti na čtyři kvadranty jsou na základě 

vzorců (11) a (12) identifikovány polohy os 𝑂𝑥 a 𝑂𝑦  a míra spolehlivosti systému 𝑠  je 

stanovena na 80 %. 

𝑂𝑥 = 100 − [
(𝐾𝑅 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑅 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛)

100
] ∙ 𝑠  (11) 

𝑂𝑦 = 100 − [
(𝐾𝑅 𝑦𝑖 𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑅 𝑦𝑖 𝑚𝑖𝑛)

100
] ∙ 𝑠  (12) 

Ox = 64 % 

Oy = 47 % 

 

Graf na obrázku 6.3 prezentuje výstup analýzy pomocí 4 kvadrantů reprezentujících 

jednotlivé míry interakce uvažovaných technologií, metod a bezpečnostních opatření 

v pořadí: I. kvadrant – nejvyšší míra interakce, II. kvadrant – vysoká míra interakce, III. 

kvadrant – nízká míra interakce a IV. kvadrant – minimální míra interakce. 

Z grafu je patrné, že technologie WeCU, VibraImage, RTPM a FAST mají vysokou míru 

interakce, především díky své „podobnosti“ a funkčnosti. Dají se bez větších problémů 

doplňovat a integrovat do komplexnějšího řešení. Ve stejném kvadrantu se nalézá také 

videoanalýza. Důvodem je především snadnost implementace do stávajícího systému CCTV 

(II. kvadrant) a široká spolupráce s libovolným systémem. Jako doplňková, nicméně velice 

důležitá součást, je metoda SPOT nebo Questioning a bezpečnostní opatření aktivních hlídek 

v terminálu. Díky možnostem jejich nasazení a použití vykazuje vysokou míru interakce 

především ve vztahu k prověření výstupů detekčních technologií zmíněných výše. 

Z druhého kvadrantu stojí za zmínku analýza hlasu, jelikož se jedná o technologii, kterou lze 

využít ve výše uvedených systémech či během dotazování a dále koncept Smart Security, 

detekční kontrola cestujících a příručních zavazadel, která pro stanovení rizikovosti dané 

osoby využívá výstupů z jiných systémů. 
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Obrázek 6.3 – Analýza souvztažnosti – grafický výstup [vlastní tvorba] 

 

 Na základě multikriteriální analýzy a analýzy souvztažnosti byly identifikovány 

technologie a systémy využitelné v navrženém výsledném systému. Jedná se 

o technologie a systémy, které splňují definovaná obecná kritéria (včetně stanovené 

váhy) a vykazující vzájemnou interakci se současnými systémy aplikovanými na letišti. 

Jedná se o technologie a metody:  

 WeCU,  

 VibraImage,  

 RTPM a FAST,  

 Videoanalýza,  

 SPOT,  

 Questioning, 

 aktivní hlídková činnost. 

Tímto krokem byla potvrzena pracovní hypotéza 4H a byl zpracován čtvrtý vedlejší 

cíl disertační práce: 

- Na základě multikriteriální analýzy porovnat současné portfolio technologií 

a nalézt jejich vzájemnou interakci. 
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6.4 Výběr klíčových kritérií pro sestavení jednotlivých návrhů řešení 

Pro stanovení klíčových kritérií je možné využít Saatyho metodu (někdy také nazývána 

Metodou kvantitativního párového srovnání kritérií). Metoda je schopná, na základě 

expertního hodnocení, určit směr preferencí dvojic i jejich velikost, čímž lze určit také 

důležitost daného kritéria. Výhodou metody je možnost porovnání všech dostupných dvojic 

kritérií. 

Kritéria zvolená pro aplikaci Saatyho metody vycházejí z multikriteriální analýzy uvedené 

v kapitole 6.2 a prošla verifikací projektovým týmem bezpečnostního managementu fyzické 

ochrany jako rozhodující kritéria pro nasazení podobných technologií. Mezi nimi jsou: 

 Spolehlivost detekce – K1 

 Finanční náklady (pořizovací/provozní) – K2 

 Náročnost implementace – K3 

 Servis, údržba, životnost – K4 

 Rychlost detekce/průchodnost – K5 

Saatyho metoda byla aplikována na základě literatury [7]. Pro samotný výpočet bylo využito 

tzv. Saatyho deskriptorů uvedených v tabulce 6.7. Ty jsou reprezentovány hodnotami 1-9 

(využívá se především lichých hodnot, sudé jsou určeny pouze pro detailnější určení 

významnosti). Hodnoty jsou následně doplňovány k jednotlivým kritériím 𝐾1 … 𝐾𝑘 (kde k je 

počet kritérií) do tzv. Saatyho matice a důraz je kladen na vzájemný vztah (𝑆𝑖𝑗) právě 

porovnávaných kritérií (o kolik je první kritérium významnější než druhé, např. K1 je dosti 

významnější než K5, proto platí K1/K5 = 5, K5/K1 = 1/5), přičemž diagonálně se přiřazuje 

hodnota 1. 

Dále jsou za použití hodnot (𝑆𝑖𝑗) pomocí vztahů (13), (14) a (15) vypočítány hodnoty 𝑆𝑖 

(součin vah jednotlivých kritérií), 𝑅𝑖 (relativní váha) a 𝑣𝑖 (poměr relativní a celkové váhy) 

a odečten výsledek z matice. Platí, že hodnoty 𝑣𝑖 , jejichž rozdíl je minimální, definují 

nejdůležitější kritéria. Výstupy matice byly zaokrouhleny na 4 desetinná místa. 

  

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce byl stanoven pátý vedlejší cíl: 

- Sestavit klíčová kritéria pro stanovení návrhů řešení odbavení cestujícího na 

letišti. 

K naplnění tohoto cíle byla přijata pracovní hypotéza 5H: 

- Saatyho metodou lze definovat základní kritéria pro sestavení návrhů řešení. 
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Tabulka 6.7 – Saatyho metoda – deskriptory [vlastní tvorba] 

  Počet 

bodů 
Deskriptor 

𝑺𝒊𝒋 

1 Kritéria jsou stejně významná (i=j) 

2 Detailnější rozlišení pro danou dvojici kritérií 

3 První kritérium (i) je slabě významnější než druhé (j) 

4 Detailnější rozlišení pro danou dvojici kritérií 

5 První kritérium (i) je dosti významnější než druhé (j) 

6 Detailnější rozlišení pro danou dvojici kritérií 

7 První kritérium (i) je prokazatelně významnější než druhé (j) 

8 Detailnější rozlišení pro danou dvojici kritérií 

9 První kritérium (i) je absolutně významnější než druhé (j) 

Pro výpočet Saatyho metody platí následující zásady: 𝑆𝑖𝑖 = 1; 𝑆𝑗𝑖 = 1
𝑆𝑖𝑗

⁄ ; na diagonále 

matice jsou hodnoty 1.  

𝑆𝑖 = ∏ 𝑆𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1    (13) 

𝑅𝑖 = (𝑆𝑖)
1

𝑘⁄ = √𝑆𝑖
𝑘

   (14) 

𝑣𝑖 =
𝑅𝑖

∑ 𝑅𝑖
𝑘
𝑖=1

   (15) 

Tabulka 6.8 – Saatyho metoda – výpočtová matice a významnost jednotlivých kritérií [vlastní tvorba] 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 𝑺𝒊 𝑹𝒊 𝒗𝒊 

K1 1 5 5 7 1 175,0000 2,8094 0,3936 

K2 1/5 1 3 5 1/3 1,0000 1,0000 0,1401 

K3 1/5 1/3 1 3 1/5 0,0400 0,5253 0,0736 

K4 1/7 1/5 1/3 1 1/7 0,0014 0,2671 0,1053 

K5 1 3 5 7 1 105,0000 2,5365 0,3553 

 Σ 281,0414 7,1383  

 

Ze Saatyho matice (tabulka 6.8) vyplývá porovnáním velikosti rozdílů dvojic kritérií, že 

mezi nejdůležitější kritéria (hodnota 𝑣𝑖 je nejvyšší) patří spolehlivost detekce (K1) a rychlost 

detekce/průchodnost (K5). Jako méně významné kritérium, avšak stále uvažované, patří 

finanční náklady (pořizovací/provozní) (K2). Výsledek lze potvrdit také zkušenostmi 

z praxe, neboť při návrhu bezpečnostních systémů na letištích je kladen velký důraz na 

spolehlivost systému (odhalitelnost případného teroristy všemi dostupnými metodami) 

a rychlost detekce systémů ve vztahu k zachování maximální průchodnosti cestujících 

(předcházení tvorbě front a zpomalení odbavení, zpožďování letů a následné finanční ztráty 

apod.). Dalším rozhodujícím faktorem je však i cena, především na letištích, kde systémy 

a technologie hradí přímo provozovatel letiště z vlastních zdrojů a nemůže počítat s dotací 

státních složek. 
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Na základě výstupu Saatyho metody jsou v následující kapitole sestaveny 4 návrhy řešení 

(A, B, C, D), které reflektují výsledná kritéria: spolehlivost detekce (K1), rychlost 

detekce/průchodnost (K5), finanční náklady (K2) a zmíněná tři kritéria současně 

(K1+K2+K5). 

6.5 Dílčí závěr 

- Na vybraných kontrolních stanovištích (odbavovací přepážky, stanoviště 

bezpečnostní kontroly, pasové filtry, nástupní check-iny) lze využít metody 

vycházejících z tipování a profilování cestujících a využít technologie pro detekci 

podezřelých znaků v chování cestujících, to znázorňuje obrázek 6.4. 

 

 
Obrázek 6.4 – Využití systému pro detekci podezřelých znaků [vlastní tvorba] 

 

Saatyho metodou byla identifikována tři klíčová kritéria, která poslouží pro sestavení 

jednotlivých návrhů řešení.  Mezi klíčová kritéria patří: 

 spolehlivost detekce (K1), 

 rychlost detekce/průchodnost (K5), 

 finanční náklady (pořizovací/provozní) (K2). 

Současně byla potvrzena pracovní hypotéza 5H, že Saatyho metodou lze definovat 

základní kritéria pro sestavení návrhů řešení. 

Tímto krokem byl zpracován pátý vedlejší cíl disertační práce: 

- Sestavit klíčová kritéria pro stanovení návrhů řešení odbavení cestujícího na 

letišti.  
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- Pravděpodobnost odhalení protiprávního jednání u rizikových cestujících klesá 

s každým dalším kontrolním stanovištěm. Proto je výhodné technologie pro detekci 

podezřelých znaků v chování cestujících implementovat na některá z prvních 

kontrolních stanovišť. 

- Bylo nadefinováno 8 obecných kritérií, kterým byla pomocí multikriteriální analýzy 

stanovena váha identifikující jejich důležitost. Výstupem je výčet nejvhodnějších 

technologií a systémů pro danou oblast využití. 

- Aplikováním Analýzy souvztažnosti byla ověřena vzájemná interakce vybraných 

technologií a systémů mezi sebou i se systémy a bezpečnostními prvky již 

využívanými na letišti. 

- Výstupem Saatyho metody byla dále identifikována následující tři klíčová kritéria, 

která byla potvrzena diskuzí s bezpečnostními pracovníky a zkušenostmi z praxe. 

Kritéria, jež poslouží jako vstupní data pro sestavení návrhů řešení, jsou: 

 spolehlivost detekce (K1), 

 rychlost detekce/průchodnost (K5), 

 finanční náklady (pořizovací/provozní) (K2). 

6.6 Sestavení několika návrhů řešení 

Na základě výše uvedených výstupů z multikriteriální analýzy a analýzy souvztažnosti byly 

vybrány vhodné technologie a metody, které splňují námi zvolená kritéria (včetně jejich vah) 

a vykazují vysokou interakci – lze je tedy implementovat do letištního prostředí s ohledem 

na již stávající systémy a technologie. Z těchto poznatků jsou následně sestaveny čtyři 

návrhy řešení. 

Jelikož je letiště objektem s velmi vysokou hodnotou aktiv, které nejsou tvořeny pouze 

letištní infrastrukturou, ale také letadly, objekty státní správy, externích organizací, 

zahraničních leteckých společností, daty a údaji, certifikáty opravňujícími provozovatele 

letiště k letovým službám, pověstí a veřejným míněním a dalšími faktory, navíc řada 

významných letišť mohou být také prvkem kritické infrastruktury (např. letiště 

Praha/Ruzyně), není vhodné odvolávat se na princip ALARA. Ten stanoví, že náklady 

spojené s ochranou aktiv by neměly přesáhnout výše 10 až 15 % z hodnoty střeženého 

majetku. V reálných podmínkách by nasazení jakékoliv uvažované technologie bylo stále 

pod úrovní zmíněné procentuální hranice. I přes tuto skutečnost však lze odvodit částku 

akceptovatelnou vedením letiště a bezpečnostním managementem na základě střednědobé 

bezpečnostní koncepce a očekávaných vynaložených nákladů na její zajištění. 

Je potřeba upozornit, že návrhy jsou pouze pracovní a neuvádí počty koncových prvků, počty 

hlídkových pracovníků ani jejich hodinovou dotaci. Jedná se o faktory, které nelze určit 

obecně, ale musí být voleny vždy na konkrétní provozní podmínky daného letiště a toto není 

předmětem práce. 

Součástí každého návrhu je doporučený typ letiště, pro něž je tento návrh vhodný. Jelikož 

v oblasti SECURITY, na rozdíl od SAFETY, neexistuje uznávaná typologie letišť, je návrh 

ponechán na úsudku autora a vychází především z lokálního rizika destinace a počtu 

odbavených cestujících. Počet odbavených cestujících za rok v obecné rovině poukazuje na 
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kapacitní možnosti/limity daných letišť, především ve vztahu k přidělovaným zdrojům 

a personálu. 

Na obrázku 6.5, je uveden elementární rozhodovací algoritmus vedoucí k volbě vhodného 

návrhu na základě klíčových kritérií. 

 

Obrázek 6.5 – Rozhodovací algoritmus podle klíčového kritéria [vlastní tvorba] 

6.6.1 Návrh „A“ 

Předložený návrh se vyznačuje nejvyšší mírou spolehlivosti detekce. V rámci tohoto řešení 

byly vybrány ty technologie a metody, které se vyznačují maximální mírou spolehlivosti 

a vzájemné interakce, neboť na některých kontrolních stanovištích fungují prvky ve 

vzájemné interakci pro ještě vyšší dosažení spolehlivosti celého systému. Návrh A je ovšem 

také finančně nejnákladnější a plynulost toku cestujících je na některých stanovištích 

potlačena na úkor zvýšení bezpečnosti. Navrhované prvky a rozdělení dle jednotlivých 

subsystémů definuje tabulka 6.9 a obrázek 6.6. 

Tabulka 6.9 – Návrh „A“ – přehledová tabulka [vlastní tvorba] 

Subsystém 
Použitá 

technologie/metoda 
Poznámka Hledisko 

A 

Vibra Image 

(makromód) ve 

stávajícím CCTV 

systému 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Stávající systém 

CCTV doplněný o 

videoanalýzu 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front, 

monitorování veřejného 

prostoru. Výstupy z kamery 

vyvedeny na bezpečnostní 

dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření 

koncových prvků 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 
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BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

B1 
WeCU nebo RTPM Implementace do self check-in 

kiosků 

Pořízení kiosků s danou 

technologií  

B2 

Metoda krátkého 

dotazování u check-

inu doplněna WeCU 

nebo RTPM 

Dotazování provádí check-in 

agent vyškolený handlingovou 

společností, provádí se u všech 

letů. Technologie 

WeCU/RTPM dispozičně 

implementovaná do běžné 

odbavovací přepážky. 

Školení pracovníků 

odbavovací společnosti 

z metod profilování a 

dotazování. Instalace 

technologie na běžné 

odbavovací přepážky. 

C 

Biometrický 

identifikační systém 

Systém je předřazen pasové 

kontrole a je určen pro majitele 

biometrického čipu na 

cestovním dokladu. 

Umístění bran před 

pasové filtry 

k plynulému toku 

cestujících 

Metoda krátkého 

dotazování u 

pasových filtrů 

Dotazování provádí imigrační 

pracovník, provádí se u všech 

cestujících 

Školení imigračních 

pracovníků z metodiky 

profilace a dotazování 

Technologie pro 

analýzu hlasu 

Technologie bude doplňkem 

metody dotazování 

Pořízení analytického 

SW na pracovní stanice 

imigračních pracovníků 

FAST 

(na zvážení) 

Technologie umístěná za 

pasovou kontrolou zvyšuje 

celkovou spolehlivost systému – 

neúměrné pořizovací náklady. 

Implementace do 

tunelového uspořádání 

ihned za pasové filtry 

D 

Videoanalýza 

implementována do 

stávajícího CCTV 

systému 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front, 

monitorování veřejného 

prostoru. Systém vyveden na 

bezpečnostní dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření  

koncových prvků 

BDO/VibraImage Pojítko na bezpečnostní 

dispečink/přenášení obrazu na 

bezpečnostní dispečink 

Školení SPOT pro 

vytipované 

bezpečnostní 

pracovníky 

E 

Stávající systém 

CCTV doplněný o 

videoanalýzu 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front. 

Výstup z kamery vyveden na 

bezpečnostní dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření 

koncových prvků 

Vibra Image 

(makromód) ve 

stávajícím CCTV 

systému 

(na zvážení) 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 
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BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

F 

Vibra Image 

(makromód) ve 

stávajícím CCTV 

systému 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Biometrický 

identifikační systém 

Systém identifikuje cestujícího 

vstupující do nástupního mostu 

a provádí rekonciliaci 

Umístění bran do 

prostoru odletových 

čekáren 

 

 

Obrázek 6.6 – Návrh „A“ – grafický návrh [vlastní tvorba] 

Komentář k předloženému návrhu: 

Pro návrh zabezpečení subsystému A (veřejná hala) je nutné si uvědomit, že se v tomto 

prostoru nacházejí osoby bez jakékoliv identifikace, jelikož tyto ještě neprošly žádným 

filtrem. Běžně se zde vyskytují také příbuzní a rodinní příslušníci cestujících, řidiči vozidel 

taxi, zaměstnanci nejrůznějších společností a např. i bezdomovci. Pro velkou koncentraci 

ještě neztotožněných osob zde lze s úspěšností využít technologii Vibra Image ve spolupráci 

se systémem CCTV doplněným o videoanalýzu (především s ohledem na sledování 

plynulého toku cestujících a kontrolu prostoru na odložená zavazadla). Technologie Vibra 

Image v makromódu vyniká především možností nepozorované detekce jednotlivců 

či skupiny osob na větší vzdálenosti a osoby nemají tušení o probíhající detekci jejich 

chování. Pro doplnění této metody lze využít také pracovníky BDO. Jejich počty se zpravidla 
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odvíjejí od velikosti a členitosti konkrétního prostoru, množství odbavovaných letů a počtu 

cestujících. Samozřejmostí je zajištění hlídkové činnosti, která může být v tomto případě 

pouze doplněná o pracovníky s výcvikem SPOT (BDO). Pojítkem mezi bezpečnostními 

pracovníky v terénu a bezpečnostním dispečinkem jsou RDST pojítka a pomocí relací 

probíhá jejich vzájemná komunikace. Pracovník na bezpečnostním dispečinku disponující 

výstupy systému Vibra Image může právě cestou hlídek upozornit na podezřelé osoby a ty 

dále podrobit dalšímu posouzení. Nasazení několika technologií a metod v subsystému 

A vychází z ověřeného předpokladu, že nejvyšší pravděpodobnost na odhalení případného 

teroristy je na prvních kontrolních stanovištích (viz kapitola 6.1). 

Subsystém B1 a B2 je charakteristický tím, že pracuje pouze s cestujícími, kteří přicházejí 

k odbavení. Jelikož cestující přichází k odbavovací přepážce nebo k samoobslužnému 

kiosku na krátkou vzdálenost, je nutné uvažovat o technologiích, které jsou schopny 

pracovat v tomto režimu. S úspěchem lze využít také skutečnosti, že je možné s cestujícím 

navázat komunikaci, ať už verbální nebo prostřednictvím psaných pokynů (případ 

samoobslužných kiosků). Pro prostory běžných odbavovacích přepážek lze využít 

technologie WeCU nebo RTPM, které dokáží pracovat na mnohem menší vzdálenosti, 

automaticky bez zásahu obsluhy a s úspěšností jsou schopny podat prvotní informace 

o odbavovaném cestujícím. Systémy sledují fyziologické reakce cestujícího na podněty 

a utvářejí jeho virtuální profil. V případě, že některý z cestujících vykazuje podezřelé 

projevy chování (sledované parametry překročí stanovenou mez), systém upozorní obsluhu, 

v tomto případě check-in agenta, a ten přiřadí cestujícímu statut (uložen v systému spolu 

s čárovým/QR kódem letenky pro další zpracování), nebo s ním může dále pracovat 

metodou dotazování. Stejnými prvky mohou být vybaveny také samoodbavovací kiosky. 

Výrobci těchto systémů se snaží již v současné době nabízet komplexní řešení a do kiosků 

tyto technologie implementovat. Celý proces check-in odbavení lze doplnit také o metodu 

dotazování (questioning), ovšem za cenu zpomalení odbavovacího procesu řádově o 5 minut 

na jednoho cestujícího (skupinu cestujících). Z tohoto důvodu by bylo vhodnější využít tuto 

metodu pouze u vybraných (rizikových) letů, příp. pouze u osob, které již zde vykazují určité 

abnormality v chování. Úlohou technologií použitých v subsystému B je přinést základní 

informace o cestujících a z nich vytipovat ty, kteří vykazují podezřelé projevy v chování, 

a mohu představovat riziko pro leteckou přepravu. Úkolem bezpečnostních složek je dále 

vyřešit bezpečnostní význam zjištěných podezřelých znaků. 

V subsystému C (pasové filtry) lze stávající metody dotazování ze strany pracovníků 

imigrační kontroly doplnit o analýzu hlasu. Některé systémy zaměřené na hlasovou analýzu 

přinášejí velice dobré výsledky v odhalování odchylek v lidském hlase a mohou podat 

pracovníkovi relevantní informace. Pracovník imigrační kontroly má zde také výstupy 

z předchozího stanoviště (po načtení čárového/QR kódu letenky) a může s těmito 

informacemi dále pracovat – podezřelý znak potvrdit nebo vyvrátit. Vzhledem ke kontrole 

cestovních dokladů, jež stále častěji obsahují čip s biometrickými údaji, je možné v tomto 

subsystému využít některého z biometrických identifikačních systémů. Jejich princip 

fungování je velice podobný a liší se pouze v biometrických znacích, které jednotlivé 

systémy dokáží přečíst. V závislosti na prostorovém uspořádání pasových filtrů (úzká 

chodba ústící do volného prostoru) a jejich obsluze uniformovanými policisty/imigračními 

pracovníky lze tento prostor také doplnit o technologii FAST. Cestující po provedené pasové 

kontrole prochází tímto tunelem a bezkontaktně jsou vyhodnocovány jeho projevy 

v chování. Systém FAST je zastřežen pracovníkem bezpečnostní složky letiště, který je 

schopen jakékoliv problémy, ve spolupráci s bezpečnostním dispečinkem, ihned řešit. 
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Dalším kontrolním stanovištěm odbavovacího procesu je stanoviště bezpečnostní kontroly 

(subsystém D). Stanoviště bezpečnostní kontroly lze ponechat ve stejném modelu, v jakém 

se v současné době nachází, jen by bylo doplněn o čtečku čárového/QR kódu letenky 

cestujícího. Úroveň detekční kontroly cestujícího a jeho kabinového zavazadla se bude 

odvíjet od vytvořeného bezpečnostního statusu cestujícího zjištěného načtením 

čárového/QR kódu jeho letenky před započetím samotné kontroly. Metodiku k provádění 

jednotlivých úrovní detekční kontroly je nutno uvést v  dokumentu ukládajícím 

provozovateli letiště provádět detekční kontroly. K detekční kontrole bude využito běžných 

a dostupných detekčních zařízení, která jsou stanovena příslušnou dokumentací. Stanoviště 

bezpečnostní kontroly je vhodné doplnit uniformovaným pracovníkem BDO monitorujícím 

cestující čekající na bezpečnostní kontrolu, příp. tohoto pracovníka nahradit technologií 

Vibra Image. Lze vycházet z předpokladu, že cestující s nekalými úmysly vykazuje zvlášť 

před bezpečnostní kontrolou podezřelé znaky v chování, neboť se bojí odhalení. Subsystém 

D je vybaven systémem CCTV včetně videoanalýzy (sledování front, počítání průchodů, 

odchylky v chování atd.). 

V subsystému E lze využít podobné technologie, jako v subsystému A, a to především 

z důvodu podobnosti prostoru, s tím rozdílem, že pokud cestující již prošel detekční 

kontrolou, neměla by se v subsystému E nacházet osoba se zakázaným předmětem. Výhodou 

je umístění centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly ihned za pasové filtry, tím 

dojde k minimalizaci rizika výskytu nebezpečné osoby v tranzitním prostoru. Z důvodu 

roztříštěnosti tranzitního prostoru na mnoha letištích je problém zde implementovat složitější 

systémy. I z tohoto důvodu je nejvhodnější formou přítomnost pracovníků BDO (spíše 

v inkognito režimu) a hlídkové činnosti. Dálkově lze prostor sledovat systémem CCTV 

s videoanalýzou (mapování míst, kde není žádoucí pohyb cestujících, kontrola prostoru na 

odložená zavazadla apod.). Jistou útěchou je skutečnost, že pokud efektivně pracují systémy 

na stanovištích A, B, C a D, neměla by se do tohoto prostoru dostat osoba s podezřelými 

znaky v chování. 

V prostoru odletových čekáren (subsystém F) lze z povahy tohoto prostoru opět využít 

technologii Vibra Image v makromódu sledující prostor nástupního check-inu. Výhodné je 

také implementovat některý z identifikačních biometrických systémů, který zajistí poslední 

ověření totožnosti cestujícího před nástupem do letadla, provede sečtení všech cestujících 

na daný let a rekonciliaci se seznamem cestujících. V případě alarmu na tomto stanovišti lze 

ještě přivolat hlídku z tranzitního prostoru a situaci řešit, např. dodatečnou kontrolou, 

krátkým pohovorem apod. 

Navrhované řešení přináší maximální spolehlivost systému. Je patrné, že na všech 

kontrolních stanovištích jsou aplikovaná několika úrovňová bezpečnostní opatření 

využívající technologických prvků i lidského činitele. 

Návrh je vysoce nákladný a vhodný především pro středně velká mezinárodní letiště (dle 

dynamické kapacity do cca 20 mil. cestujících ročně) zvláště v rizikových destinacích nebo 

na terminálech, kde se pravidelně odbavují rizikové lety. Návrh by byl vhodný 

implementovat tam, kde lze očekávat vyšší pravděpodobnost vzniků protiprávních činů, 

nebo dle statistických dat je jejich četnost vysoká. Výše uvedený návrh je možné využít také 

na větších letištích, ovšem s ohledem na prodloužení času odbavení. Příp. lze toto řešení 

zavést pouze pro konkrétní terminál s rizikovými lety. 
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6.6.2 Návrh „B“ 

Návrh B se vyznačuje plynulým tokem cestujících po letišti a nejdůležitějším kritériem při 

jeho sestavování byla rychlost detekce jednotlivých technologií. Nežádoucí je čekání, 

vytváření front a zdlouhavé odbavení cestujících. Částečně se také přihlíží k finančním 

nákladům. 

Řešení sestává z technologií, jejichž operační doba je co nejkratší a žádným nebo 

minimálním způsobem nezasahuje do plynulého toku cestujících. Pro toto řešení je 

charakteristické upřednostňování automatizovaných technologií nad lidským činitelem, 

neboť jejich reakční doba i rychlost detekce jsou mnohem kratší. Navrhované prvky 

a rozdělení dle jednotlivých subsystémů definuje následující tabulka 6.10 a obrázek 6.7. 

Tabulka 6.10 – Návrh „B“ – přehledová tabulka [vlastní tvorba] 

Subsystém 
Použitá 

technologie/metoda 
Poznámka Hledisko 

A 

Vibra Image 

(makromód) ve 

stávajícím CCTV 

systému 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Stávající systém 

CCTV doplněný o 

videoanalýzu 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front, 

monitorování veřejného 

prostoru. Výstupy z kamery 

vyvedeny na bezpečnostní 

dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření 

koncových prvků 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 

 

BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

B1 
WeCU nebo RTPM Implementace do self check-in 

kiosků 

Pořízení kiosků s danou 

technologií  

B2 

WeCU nebo RTPM Technologie dispozičně 

implementovaná do běžné 

odbavovací přepážky 

Instalace technologie na 

běžné odbavovací 

přepážky. 

C 

Biometrický 

identifikační systém 

Systém je předřazen pasové 

kontrole a je určen pro majitele 

biometrického čipu na 

cestovním dokladu. 

Umístění bran před 

pasové filtry 

k plynulému toku 

cestujících 

D 

Smart Security 

(na zvážení) 

Systém určuje na základě míry 

rizika cestujícího provedenou 

bezpečnostní kontrolu 

Pořízení a 

implementace systému 

nejlépe do prostoru 

s centralizovanou 

bezpečnostní kontrolou 
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Stávající systém 

CCTV doplněný o 

videoanalýzu 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front. 

Výstup z kamery vyveden na 

bezpečnostní dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření 

koncových prvků 

BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

E 

Stávající systém 

CCTV doplněný o 

videoanalýzu 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front, 

monitorování tranzitního 

prostoru. Výstupy z kamery 

vyvedeny na bezpečnostní 

dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření 

koncových prvků 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 

 

BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

F 

Biometrický 

identifikační systém 

Systém identifikuje cestujícího 

vstupujícího do nástupního 

mostu a provádí jeho 

ztotožnění s letenkou 

Umístění bran do 

prostoru odletových 

čekáren 
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Obrázek 6.7 – Návrh „B“ – grafický návrh [vlastní tvorba] 

Komentář k předloženému návrhu: 

Pro návrh subsystému A (prostor veřejné haly) byly vybrány stejné technologie a opatření 

jako v předešlém řešení. Jedná se o technologii Vibra Image (makromód), systém CCTV 

s videoanalýzou, pracovníci BDO a klasická hlídková činnost ve veřejné hale. Důvodem 

výběru je skutečnost, že žádný z výše uvedených systémů nezasahuje do plynulosti procesu 

odbavení a neprodlužuje jeho dobu. 

Pro subsystém B1 a B2 je stěžejní rychlost odbavení cestujícího a předcházení vzniku front. 

Pro odbavení na samoobslužných kioskách lze s úspěchem použít technologie WeCU nebo 

RTPM (mají obdobný systém použití) a pro běžné odbavovací přepážky použití téže 

technologie s jiným dispozičním uspořádáním. Systémy WeCU a RTPM pracují 

automaticky a obsluze pouze předávají informace o naměřených hodnotách. V případě, že 

tyto překročí stanovenou mez, systém informuje obsluhu a lze opět přistoupit k metodě 

dotazování nebo osobu odvést k mimořádné bezpečnostní kontrole. Jako u předchozího 

návrhu, v průběhu odbavení cestujícího je vytvářen bezpečnostní status představovaného 

rizika, který se do letištního systému ukládá pod čárovým/QR kódem letenky cestujícího 

a tou se prokazuje na většině kontrolních stanovištích. 

V subsystému C lze vzhledem ke kontrole cestovních dokladů, jež stále častěji obsahují čip 

s biometrickými údaji, využít některého z biometrických identifikačních systémů. Při 

kontrole lze již pracovat s výstupy a daty z předchozích subsystémů (výstupy WeCU 

a RTPM). V případě, že cestující není vybaven cestovním dokladem s biometrickým 
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prvkem, přichází k běžné pasové kontrole a ke krátkému pohovoru s imigračním 

pracovníkem. 

Při návrhu subsystému D lze zmínit trend směřování bezpečnostních kontrol – technologie 

Smart Security. Jedná se o nejzásadnější prvek ve smyslu zajištění plynulosti odbavovacího 

toku cestujících, neboť k provedení důmyslnější detekční kontroly jsou vyzváni pouze 

ti cestující, kteří představují vyšší (neakceptovatelné) riziko. Podle posledních závěrů 

organizace IATA lze tímto systémem podstatně zrychlit proces bezpečnostních kontrol 

a zvýšit komfort pro cestující. Stanoviště bezpečnostní kontroly je vhodné doplnit obsluhou 

a pracovníkem BDO. Systém CCTV je doplněn o videoanalýzu a slouží ke sledování front, 

a průchodnosti. V případě, že technologii Smart Security nelze z jakéhokoliv důvodu 

implementovat, doporučuji využít systém více úrovňových detekčních kontrol tak, jak je 

uvedeno v návrhu A. To znamená, že kontrola je provedena na základě míry rizika 

u konkrétního cestujícího. Jeho status je načten z čárového/QR kódu letenky. 

V subsystému E lze navrhnout opět podobné technologie, jak v subsystému A. I zde 

je vhodné využít centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly umístěných co nejblíže 

pasovým filtrům. Tímto dojde k redukci tranzitního prostoru na nejmenší možnou míru. 

Pokud to dispoziční charakter prostoru dovolí, je zde vhodné nasadit technologii Vibra 

Image (makromód) s výstupem na bezpečnostní dispečink a prostor doplnit pracovníky 

BDO a hlídkovou činností. Z bezpečnostního dispečinku je prostor monitorován systémem 

CCTV s videoanalýzou (mapování míst, kde není žádoucí pohyb cestujících, kontrola 

prostoru na odložená zavazadla apod.). Za předpokladu správného fungování systémů na 

kontrolních stanovištích A, B, C a D by se neměla do tohoto prostoru dostat osoba 

s podezřelými znaky v chování. 

V prostoru odletových čekáren (subsystém F) lze implementovat některý z identifikačních 

biometrických systémů, který zajistí poslední ověření totožnosti cestujícího před nástupem 

do letadla a také provede spočítání všech cestujících na daný let a rekonciliaci se seznamem 

cestujících. 

Navržený systém je vysoce efektivní a navržen tak, aby zvýšil úroveň bezpečnosti na letišti, 

a současně nenarušil plynulý tok odbavovacího procesu a nepůsobil nekomfortně pro 

samotné cestující. Většina z navržených prvků jsou charakteristická bezkontaktní detekcí 

a pracují bez přímé interakce cestujícího. Bylo upuštěno od metod dotazování a běžně 

prováděné profilace, neboť se jedná o časově náročné řešení a není možné ho využít plošně. 

Předložený návrh je vhodný pro velká mezinárodní letiště, která se nenacházejí v rizikových 

destinacích, nebo pro většinu středně velkých letišť, kde se přihlíží k plynulosti provozu. 

Svým sestavením je vhodný pro většinu evropských letišť. Výhodou je jeden regulátor (EU) 

a otevřenost hranic (souvisí s plynulým pohybem osob). 

6.6.3 Návrh „C“ 

Předložený návrh C se zaměřuje na zvýšení úrovně bezpečnosti na letišti za využití 

dostupných technologií a metod s ohledem na co nejnižší finanční náklady. Mezi tyto patří 

náklady na pořízení technologií, včetně dispozičních a stavebních úprav v terminálech, 

servisování a údržba a odhadované provozní náklady ve smyslu obsluhy systému. Hlavním 

kritériem je tedy cena a co nejnižší objem vynaložených nákladů na implementaci. 
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Už předem je zřejmé, že z důvodu vysokých pořizovacích nákladů předložených technologií 

se jedná o řešení, které sestává z nejmenšího počtu prvků a spíše se orientuje na efektivnější 

využití stávajících prostředků a kapacit za současného doplnění několika méně finančně 

náročných řešení. Navrhované prvky a rozdělení dle jednotlivých subsystémů definuje 

následující tabulka 6.11 a obrázek 6.8. 

Tabulka 6.11 – Návrh „C“ – přehledová tabulka [vlastní tvorba] 

Subsystém 
Použitá 

technologie/metoda 
Poznámka Hledisko 

A 

Stávající systém 

CCTV doplněný o 

videoanalýzu 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front, 

monitorování veřejného 

prostoru. Výstupy z kamery 

vyvedeny na bezpečnostní 

dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření 

koncových prvků 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 

 

BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

B1 

Metoda krátkého 

dotazování u 

odbavovací přepážky 

Dotazování provádí check-in 

agent handlingové společnosti, 

provádí se pouze u rizikových 

letů 

Školení pracovníků 

odbavovací společnosti 

z metod profilování a 

dotazování. 

C 

Metoda dotazování u 

pasových filtrů 

Dotazování provádí imigrační 

pracovník, provádí se u všech 

cestujících 

Školení imigračních 

pracovníků z metodiky 

profilingu a dotazování 

Technologie pro 

analýzu hlasu 

Technologie bude doplňkem 

metody dotazování 

Pořízení analytického 

SW na pracovní stanice 

imigračních pracovníků 

D - - - 

E 

Stávající systém 

CCTV doplněný o 

videoanalýzu 

Sledování odložených 

zavazadel a plynulosti front, 

monitorování tranzitního 

prostoru. Výstupy z kamery 

vyvedeny na bezpečnostní 

dispečink. 

Implementace SW pro 

videoanalýzu do 

stávajícího CCTV 

systému, bez rozšíření 

koncových prvků 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 

 

BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

F 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Nahodilé jednočlenné 

uniformované hlídky, 
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komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

 

 

Obrázek 6.8 – Návrh „C“ – grafický návrh [vlastní tvorba] 

Komentář k předloženému návrhu: 

Pro zajištění subsystému A (prostoru veřejné haly) je nutné připomenout, že se v tomto 

prostoru nacházejí osoby bez jakékoliv předchozí identifikace nebo selekce. Proto je zde 

nasazování složitějších analytických systémů a technologií méně efektivní, především 

z důvodu rozlehlosti. Z tohoto důvodu navrhuji hlídkovou činnost bezpečnostních složek, 

pracovníky BDO (jejich počet musí reflektovat velikost sledovaného prostoru) a systém 

CCTV, který je na letištích běžně dostupný, doplnit o videoanalýzu. 

V rámci subsystému B1 lze aplikovat metodu dotazování pro rizikové lety a vybrané letecké 

společnosti. Tento prvek má také psychologický vliv na cestující. 

V subsystému C lze rovněž aplikovat metodu dotazování a tu doplnit o analýzu hlasu 

(podpůrný či verifikační nástroj pro imigrační pracovníky). Zde by bylo možné umístit také 

identifikační biometrické systémy a zrychlit tak tok cestujících přes pasové filtry, nicméně 

je potřeba si uvědomit, že tito cestující neprojdou pohovorem s imigračním pracovníkem. 

Subsystém D ponecháváme se současně používanou technologií – průchozí detektor kovů, 

RTG zařízení, příp. body scanner, pokud je jím letiště vybaveno. 
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V prostoru tranzitní haly (subsystém E) lze bezpečnost navýšit obdobným způsobem jako 

v subsystému A. CCTV systém doplněný o videoanalýzu (náklady se počítají na jednotlivé 

licence a pracovní stanice, jelikož je systém CCTV naveden na bezpečnostní dispečink, lze 

videoanalýzou pokrýt celý prostor letiště). Vhodným opatřením je přítomnost 

bezpečnostních pracovníků (hlídková činnost) a pracovníků BDO (jejich počet reflektuje 

velikost prostoru). Takto vyškolené bezpečnostní pracovníky lze rozšířit také do subsystému 

F (odletové check-iny). 

Navržený model je efektivní, cenově nejméně nákladný, účinný a splňuje veškeré požadavky 

leteckých předpisů i jiných právních aktů. Model je vysoce závislý na lidském faktoru. Toto 

riziko lze minimalizovat dostatečným školením, cvičením, testováním personálu a jejich 

častým střídáním (předcházení únavě). Nevýhodou předloženého řešení může být časově 

náročnější odbavovací proces, především z důvodu dotazování na subsystémech B1 a C. 

Z tohoto důvodu lze tento návrh doporučit menším mezinárodním letištím (do cca 3 mil. 

cestujících ročně), jejichž bezpečnostní management nedisponuje velkými zdroji finančních 

prostředků a letištěm neprochází veliké množství cestujících – průchodnost cestujících 

nehraje klíčovou roli. 

6.6.4 Návrh „D“ 

Poslední ze sestavených návrhů je nejuniverzálnější a vychází ze všech tří klíčových kritérií, 

jež jsou výstupem Saatyho metody. Předložené řešení klade důraz na vysokou spolehlivost 

a rychlost detekce, ruku v ruce s plynulostí provozu a odbavovacího procesu a nízkými 

finančními náklady na pořízení technologie i její provoz. 

Z výše uvedených technologií a systémů splňuje všechny tyto podmínky systém Vibra 

Image. Vzhledem k jeho softwarovému řešení nepožaduje rozsáhlé stavební úpravy, rychlost 

detekce je řádově několik málo sekund a spolehlivost je výrobcem nastavena na úroveň, kde 

hodnota FAR se limitně blíží nule a FRR se pohybuje okolo 5 %. Navrhované prvky 

a rozdělení dle jednotlivých subsystémů definuje tabulka 6.12 a obrázek 6.9. 

Tabulka 6.12 – Návrh „D“ – přehledová tabulka [vlastní tvorba] 

Subsystém 
Použitá 

technologie/metoda 
Poznámka Hledisko 

A 

Vibra Image 

(makromód) ve 

stávajícím CCTV 

systému 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 

 

BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

B1 

Vibra Image ve 

stávajícím CCTV 

systému – 

monitorování 

Výstup z Vibra Image 

v mikromódu sveden na pozici 

check-in agenta nebo 

Instalace analytického 

SW Vibra Image na 

pracoviště odbavení 
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prostoru před 

přepážkou 

v makromódu vyhodnocován 

z bezpečnostního dispečinku 

B2 

Self check-in kiosek 

doplněn o kameru ke 

sledování odbavující 

osoby (na zvážení) 

Uložení statusu ke 

QR/čárovému kódu letenky 

Pořízení sefl-check-in 

kiosků s kamerou 

doplněné o analytický 

SW Vibra Image 

C 

Vibra Image 

(mikromód) 

Výstup ze systému sveden na 

pracoviště imigračního 

pracovníka 

Instalace analytického 

SW Vibra Image na 

pracovišti pasových 

filtrů 

D 

Vibra Image 

(makromód) 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Vibra Image 

(mikromód) 

Výstup vyhodnocován přímo 

na pracovišti bezpečnostní 

kontroly 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a na pracovišti 

bezpečnostní kontroly 

Validátor Zařízení pro čtení virtuálního 

statusu cestujícího (QR/čárový 

kód letenky) 

Identifikace statusu 

cestujícího pro zvolení 

míry bezpečnostní 

kontroly 

E 

Vibra Image 

(makromód) ve 

stávajícím CCTV 

systému 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Pravidelné i nahodilé 

dvojčlenné uniformované 

hlídky, komunikace pomocí 

RDST s bezpečnostním 

dispečinkem 

 

BDO Osoby v inkognito režimu, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 

Školení SPOT pro 

vybrané bezpečnostní 

pracovníky 

F 

Vibra Image 

(makromód) ve 

stávajícím CCTV 

systému 

Výstup vyhodnocován na 

bezpečnostním dispečinku, 

komunikace pomocí RDST 

s hlídkou v terminále 

Implementace 

analytického SW Vibra 

Image a jeho nasazení 

na bezpečnostním 

dispečinku 

Hlídková činnost 

bezpečnostních 

složek 

Nahodilé jednočlenné 

uniformované hlídky, 

komunikace pomocí RDST 

s bezpečnostním dispečinkem 
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Obrázek 6.9 – Návrh „D“ – grafický návrh [vlastní tvorba] 

Komentář k předloženému návrhu: 

Systém Vibra Image umožňuje pracovat v režimu makro a mikromód. Tento faktor následně 

předurčuje jeho použití na prostory s větší kumulací osob, nebo na kontrolu jednotlivců. 

Podle toho jsou také volena místa pro identifikaci kamerových obrazových výstupů, 

nejčastěji se může jednat o bezpečnostní dispečink (obecně pult centralizované kontroly). 

Pro řešení alarmových stavů je k dispozici hlídka a pracovníci BDO. Finanční náklady na 

aplikování výše uvedeného modelu vycházejí z pořízení multilicence analytického SW 

Vibra Image a jeho možnosti práce v režimu makromódu i mikromódu. Systém využívá 

výstupy z CCTV kamer, které jsou na letištích běžně dostupné. V rámci činnosti subsystému 

B1 je potřeba z analytickým systémem seznámit pracovníky check-inu. Pořízení 

samoodbavovacích kiosků se zabudovaným analytickým systémem Vibra Image 

v subsystému B2 je pouze na zvážení. 

Předložený návrh je vhodný pro všechna letiště, která upřednostňují všechny tří klíčové 

faktory. Nejvhodnější pro ty typy letišť, kde odbavují podobnou skladbu cestujících a nejsou 

mezi nimi výraznější odchylky. V opačném případě je vhodné systém kalibrovat na 

jednotlivé typy letů. 

Návrh „D“ je následně díky své universálnosti zvolen pro implementaci do letištního 

prostředí, viz kapitola 7. 
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6.7 Ověření teoretických výstupů v praxi 

V první polovině února 2014 proběhlo, za účasti autora práce, testování technologie Vibra 

Image v reálném provozu. Technologie byla podrobována několika typům testování 

a jedním z nich bylo její nasazení jako podpůrná metoda pro kontrolu vstupů osob do 

zabezpečeného objektu transportního uzlu na olympijských hrách v ruské Soči. Každá 

osoba, která chtěla vstoupit do olympijské vesničky nebo jednotlivých transportních uzlů, 

musela projít tzv. kontrolním pavilonem, ve kterém se nacházela řada kontrolních stanovišť. 

Poté se osoba nacházela již v tzv. čisté zóně (analogie SRA prostoru na letištích). Vybavení 

tohoto stanoviště bylo shodné s vybavením stanoviště bezpečnostní kontroly na evropských 

letištích: EKV na kontrolu vstupu u osob (všechny osoby byly držiteli ID karet), WTMD na 

detekci kovů u osob, RTG zařízení na kontrolu vnášených tašek a zavazadel, detektory 

radioaktivity, detektory nebezpečných předmětů v obuvi. Obsluhu těchto zařízení zajišťovali 

bezpečnostní pracovníci, kteří byli držiteli příslušného oprávnění pro provádění detekčních 

kontrol. Mimo tato zařízení byla stanoviště doplněna soustavou CCTV kamer napojených 

na systém Vibra Image. Záměrem bylo sledování procházejících osob v režimu makromód. 

Ke sledování a vyhodnocován výstupů ze systému bylo vyškoleno okolo 800 profilerů, kteří 

mimo jiné vykonávali svou činnost také jako BDO v procesu bezpečnostních kontrol. 

Všichni bezpečnostní pracovníci se střídali na jednotlivých pozicích (podle příslušného 

pověření) v pravidelných intervalech. CCTV prvky byly vhodně umístěny tak, aby dokázali 

sledovat kontrolovanou osobu po celou dobu provádění bezpečnostní kontroly. Každá 

kamera byla nasměrovaná na konkrétní průchod (WTMD) a jejich výstup byl sveden do 

počítačů umístěných ihned za stanovištěm bezpečnostní kontroly. Každý počítač 

vyhodnocoval obraz ze dvou CCTV kamer. Umístění bezpečnostního stanoviště se 

zaměřením na prvky systému Vibra Image je uvedeno na obrázcích 6.10, 6.11 a 6.12. 

Před zahájením testování systému v reálném provozu byly výrobcem nastaveny tyto 

parametry [56]: 

 FRR hodnota (míra falešného odmítnutí) byla nastavena na maximum 10 % (10 : 1) 

 FAR hodnota (míra falešného přijetí) byla stanovena na maximálně 1.10-7 % (1:10 

000 000) 

 Systém akceptoval osoby s bezpečnostním statusem do 60 %. Pokud status překročil 

tuto hranici, předpokládalo se, že emoce a chování osoby se odlišují od normálu 

a osoba byla vytipována pro opětovnou kontrolu. 

Poznámka: Bezpečnostní status je volitelnou hodnotou a vychází z průměru hodnot 

nastavených pro základní emoční faktory: agrese 75 %, stres 80 %, napětí 60 % 

a klamavé chování 30 % na základě psychologických testů v laboratorních 

podmínkách. Toto faktory mohou být ovlivňovány etnickým původem. Výrobcem je 

doporučována hodnota 60 % (Střední Evropa, USA, Kanada, Rusko), kterou lze však 

variabilně nastavovat. Bezpečnostní status lze tedy interpretovat jako míra rizika 

posuzované osoby, která nabývá hodnot v intervalu <0; 100>, přičemž převážná 

většina měřených hodnot se pohybuje v rozmezí 35 – 85 % [56]. 
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Obrázek 6.10 – Stanoviště bezpečnostní kontroly v jednom z kontrolních pavilónů [50] 

 

Obrázek 6.11 – Vyhodnocovací pracoviště [50] 

 

Obrázek 6.12 – Náhled obrazovky u jednoho z výstupů, jedna z osob překračuje nastavené hodnoty [50] 
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Způsob a popis měření: 

Kritéria vedoucí k výběru konkrétních podmínek měření byla ovlivněna mým pobytem 

v místě a především domluvou se zástupci společnosti ELSYS, která systém zapůjčila pro 

záměr olympijského výboru. Z časových důvodů bylo měření realizováno pouze v jeden den 

(jednalo se v pořadí o třetí den olympiády) a rozděleno na část dopolední (první cyklus 

měření v délce trvaní 2,5 hodiny) a část odpolední (druhý cyklus měření v délce trvání 

3 hodiny). Mezi těmito cykly byla vložena přestávka na oběd a oddech v délce 2 hodin. 

Měření bylo provedeno na jenom z vybudovaných kontrolních stanovišť. Počasí bylo 

standardní pro daný termín a místo měření (polojasno, +2 °C a vlhkost 76 %), ovšem 

vzhledem k měření v interiéru jednoho z kontrolního pavilonu neměly povětrnostní 

podmínky na průběh i výsledky měření vliv. 

Výběr respondentů byl nahodilý, tzn., že do měření byly započítány všechny osoby, které 

prošly EKV s platnou ID kartou a následně procházely přes stanoviště bezpečnostní 

kontroly. Ve většině případů se jednalo o návštěvníky, v menšině případů sportovce 

a organizátory jednotlivých akcí. 

Měřením prošlo celkem 500 respondentů, z nichž 6 osob bylo vyloučeno (z důvodu neplatné 

nebo pozměněné ID karty), representativní vzorek tedy činil 494 osob. Po zaznamenání 

500 respondentů bylo měření ukončeno s tím, že pro následné zpracování je k dispozici 

representativní vzorek. 

Samotný sběr údajů probíhal tak, že jsem zaujal vhodnou pozici v místě, kde jsem dobře 

viděl na probíhající bezpečnostní kontrolu a také na výstupy SW Vibra Image. V průběhu 

sběru dat jsem do předpřipravené tabulky zaznamenával údaje o času průchodu (opsáno 

přímo ze SW systému) jednotlivých osob, výskytu alarmového stavu u konkrétních 

osob a u těchto také následné řešení (v tomto případě vždy opakovaná bezpečnostní 

kontrola) a vyřešení příčiny alarmového stavu. Jelikož byla opakovaná kontrola mimo můj 

zorný úhel, informace o způsobu vyřešení příčiny alarmových stavů mi předával vedoucí 

stanoviště bezpečnostní kontroly. V průběhu měření jsem se odvolával na informace od 

profilera vyhodnocující výstup analytického SW a vedoucího stanoviště předávající 

informace o řešení příčin alarmových stavů. Mimo tyto osoby se nikdo jiný měření přímo 

neúčastnil. Záznam přesných hodnot bezpečnostního statusu již nebylo v časových 

možnostech. Naměřená data byla zaznamenána do tabulky G.1 v příloze G. Tabulka 

obsahuje následující data: 

 pořadí průchodu – každá osoba, která prošla EKV dostala své imaginární číslo pro 

potřeby měření, 

 čas – doba vyhodnocování osoby systémem Vibra Image (nejedná se o dobu 

provedení bezpečnostní kontroly, ta byla řádově delší), 

 stav – zda byla osoba zkontrolována či nikoliv (u 6 osob z 500 měřených bylo 

zjištěno, že nejsou držiteli ID karty a vstup jim byl zamítnut), 

 alarm – u osob, u nichž systém vyhodnotil bezpečnostní status překračující 

nastavenou mez je uveden křížek (včetně hodnoty 1 pro další strojové zpracovávání), 

v opačném případě je řádek proškrtnut (hodnota 0), 

 následná reakce – činnost po vyvolání alarmového stavu (překročení hodnoty 

bezpečnostního statusu), byla provedena opětovná bezpečnostní kontrola (osoba již 

nebyla sledována systémem Vibra Image) mimo toto bezpečnostní stanoviště, 
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 verdikt – vyjadřuje, co bylo příčinou alarmového stavu (uvedeno pouze u osob, které 

překročily nastavenou hodnotu bezpečnostního statusu). 

Zpracování naměřených dat: 

Zpracováním naměřených dat statistickými metodami byly zjištěny následující závěry: 

Poznámka: Předložené výsledky byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo, neboť menší 

rozměr nehraje při průchodu osob roli. Měření probíhalo pouze v řadu sekund. 

Počet měřených průchodů 500 osob 

Representativní vzorek (500 – 6 

zamítnutých osob) 

494 osob 

Procentuální podíl zamítnutých osob 13,60  % 

Počet alarmových stavů 62 osob 

Procentuální podíl alarmových stavů 12,40  % 

  

Z 62 osob, které vyvolaly alarm, bylo dále zjištěno (obrázek 6.13): 

  u 47 osob (75,81 %) byl 

nalezen zakázaný předmět 

 

  u 7 osob (11,29 %) byly 

zjištěny administrativní 

abnormality 

  5 osob (8,06 %) vykazovalo 

abnormální chování 

  u 3 osob (4,84 %) existovalo 

jiné vysvětlení 

Obrázek 6.13 – Procentuální rozložení typů alarmových stavů [vlastní tvorba] 
  

Jako jedinou proměnnou byl „čas detekce“, z ní vyplývají následující číselné 

charakteristiky: 

  Střední hodnota 5,4 s  Rozptyl výběru 4,0 

  Chyba střední hodnoty 0,1  Minimum 1,0 s 

  Medián 5,0 s  Maximum 9,0 s 

  Modus 5,0 s  Součet 269,0 s 

  Směrodatná odchylka 2,0   
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Počet osob podle času detekce (obrázek 6.14): 

  1 s 22 

 

  2 s 20 

  3 s 49 

  4 s 47 

  5 s 118 

  6 s 70 

  7 s 82 

  8 s 65 

  9 s 21 
Obrázek 6.14 – Rozložení počtu osob podle času detekce [vlastní tvorba] 

Koeficient korelace nebylo z čeho určit. Jedná se o číselnou charakteristiku vyjadřující míru 

lineární závislosti mezi dvěma statistickými znaky. A v tomto měření se vyskytuje pouze 

jedna použitelná veličina - čas, ostatní proměnné jsou kategoriální. Závěry o počtu 

efektivních a falešných záchytů a v jakém momentě byla špička také nelze z dat určit. 

Další možné statistické výstupy: 

Tabulka 6.13 uvádí délku kontroly v závislosti na spuštěném/nespuštěném alarmu a k tomu 

příslušné statistické veličiny. Také prezentuje délky kontrol podle typů alarmových stavů 

(např. nejdéle trvá detekční kontrola, je-li zjištěn administrativní problém – průměrný čas 

= 7 s). 

Tabulka 6.13 – Délka kontroly v závislosti na aktivaci a typu alarmu [vlastní tvorba] 

    čas (s) 

  počet 
střední 

hodnota 

směrodatná 

odchylka 

chyba 

střední 

hodnoty 

alarm 
spuštěn 62 5,3 2,0 0,3 

nespuštěn  432 5,5 2,0 0,1 

typ 

alarmového 

stavu 

zakázaný 

předmět 
47 5,0 2,1 0,3 

administrativní 

problém 
7 7,0 1,0 0,4 

abnormální 

chování 
5 6,4 1,3 0,6 

jiné 3 4,7 1,5 0,9 
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Závěr a zhodnocení měření: 

Vysvětlení příčiny alarmového stavu: 

 zakázaný předmět – v průběhu bezpečnostní kontroly bylo zjištěno, že má osoba 

u sebe zakázaný předmět, který nebylo možné vnést přes stanoviště bezpečnostní 

kontroly (osoba se musela tohoto předmětu vzdát, v opačném případě ji nebyl 

umožněn průchod), 

 administrativní problém – problém s dokumentací nebo přístupovou ID kartou 

(většinou špatný rozsah vstupů do jednotlivých objektů), 

 abnormální chování – osoba vykazovala chování odlišné od normálu (podnapilý stav, 

mentální porucha aj.), 

 jiné – jiné vysvětlení problému (matka hledající své děti, zvědavé osoby se snahou 

dostat se za kontrolu). 

V průběhu měření a testování SW bylo zjištěno několik problémů, které je nutné pro plné 

zapojení do provozu vyřešit. Ve většině případů se jednalo o problémy pramenící z návrhu 

a dispozičního rozdělení kontrolního stanoviště. Mezi stěžejní lze uvést následující [56]: 

 vibrace kamer způsobovaly falešné alarmy (vhodnější ukotvení kamer 

do podhledové konstrukce), 

 v některém z případů byly kontrolované osoby zastíněny pracovníkem provádějícím 

bezpečnostní kontrolu (vyřešit vhodnější umístění kamer), 

 v některých případech byl procesorový čas počítače vytížen na 100 % (vhodnější 

použít více jádrové procesory, např. Intel Core i5 a vyšší), 

 v pozadí sledované scény se někdy pohybovalo příliš mnoho jiných objektů (lidé, 

vozidla, vozíky). 

Závěrem lze konstatovat, že uvedené měření potvrdilo parametry technologie deklarované 

výrobcem i klíčová kritéria stanovená disertační prací. Jedná se především o spolehlivost 

detekce (FRR a FAR, jistota), rychlost detekce a finanční náklady. Mezi další ověřené 

faktory lze zmínit jednoduchost obsluhy (uživatelská přívětivost rozhraní SW) i snadnost 

technické a procesní implementace systému do stávajícího prostředí. Jistotu (spolehlivost) 

systému lze v tomto případě stanovit hodnotami FRR a FAR. Ovšem je potřeba upozornit, 

že se jedná o jistotu systému a nijak nezohledňuje lidský faktor při posuzování výstupů 

a hodnocení osob. 

Přes stanovené závěry bude vhodné technologii Vibra Image podrobit dalšímu testování. 

Nyní již s vyřešením problémů zjištěných při prvním měření a především v podmínkách, 

kde bude technologie používána – tedy na letišti a na reálných cestujících. Již nyní je 

domluveno další testování systému, konkrétně na letišti Praha/Ruzyně, kde autor profesně 

působí. V této věci je autor v kontaktu s profesorem Viktorem Minkinem z Petrohradu 

(Rusko), který působí jako výkonný ředitel společnosti Elsys. Testování je předběžně 

plánováno na rok 2016 a nyní je zpracováván návrh studie proveditelnosti a cestou ČVUT 

se s firmou Elsys domlouvá zapůjčení SW a školení dotčených pracovníků v ruském 

Petrohradu. Mezitím dojde k pořízení potřebného technického vybavení a výběr vhodných 

gatů pro měření. Výstupy měření budou následně zpracovány a předloženy bezpečnostnímu 

managementu fyzické ochrany provozovatele letiště jako podklad pro další rozhodování 

v problematice pořízení jednoho z možných systému pro stanovení bezpečnostního rizika 

cestujících. 
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6.8 Shrnutí předešlých závěrů 

Před návrhem implementace systému do letištního prostředí je uvedeno stručné shrnutí 

doposud přijatých závěrů kapitol 4, 5 a 6. 

 

  

K naplnění hlavního cíle disertační práce:  

- Pomocí inovativních technologií pro odhalování podezřelých znaků v chování 

cestujících navrhnout systém bezpečného odbavení osob na civilních letištích. 

bylo přijato a zpracováno 5 vedlejších cílů: 

- Identifikovat silné a slabé stránky konvenčně používané metody profilace 

a tipování protiprávního jednání cestujících na letišti podle poznatků současné 

praxe =  ZPRACOVÁNO (kapitola 4.2). 

- Využitím vybraných metod analýzy rizik posoudit současný stav bezpečnosti 

a ochrany civilního letiště před protiprávními činy, především ve vztahu k řešené 

problematice = ZPRACOVÁNO (kapitola 5). 

- Posoudit klíčová místa odbavovacího procesu pro implementaci systému detekce 

podezřelých znaků v chování cestujících využitím matematických metod 

= ZPRACOVÁNO (kapitola 6.1). 

- Na základě multikriteriální analýzy porovnat současné portfolio technologií 

a nalézt jejich vzájemnou interakci = ZPRACOVÁNO (kapitola 6.2). 

- Sestavit klíčová kritéria pro stanovení návrhů řešení odbavení cestujícího na 

letišti = ZPRACOVÁNO (kapitola 6.4). 
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7 Návrh implementace systému předběžného hodnocení cestujících 

Na základě zjištěných poznatků a uskutečněných závěrů z předešlých kapitol této disertační 

práce – viz kapitola 6.8 „Shrnutí předešlých závěrů“ lze přistoupit k sestavení návrhu 

implementace. 

Kapitola předkládá strukturovaný návod umožňující realizačnímu týmu bezpečnostního 

managementu fyzické ochrany zavedení a implementaci systému na zvýšení bezpečnosti na 

letišti. Návrh se v některých svých částech odvolává na text uvedený v disertační práci. 

Návrh implementace systému hodnocení cestujících na letištích na základě podezřelých 

znaků lze rozdělit na následující dílčí kroky, které budou dále rozpracovány do větších 

detailů (obrázek 7.1). 

1. Znalost řešeného subjektu/letiště 

2. Hodnocení rizik ve vztahu k řešené problematice 

3. Návrh na minimalizaci zjištěných rizik 

4. Deskripce portfolia dostupných technologií 

5. Výběr vhodné technologie pro detekci podezřelých behaviorálních znaků 

6. Umístění vybrané technologie na letišti a její dispoziční řešení 

7. Návrh systému z pohledu jednotlivých subsystémů a technických prvků 

8. Návrh systému z pohledu odbavovacího procesu 

9. Testování 

10. Dílčí závěr 

 

Obrázek 7.1 – Dílčí kroky návrhu implementace systému [vlastní tvorba] 

znalost letiště

hodnocení rizik

minimalizace 
zjištěných 

nedostatků

deskripce 
využitelných 
technologií

výběr vhodné 
technologie

umístění 
technologie

implementace z 
pohledu 

technických prvků

impementce z 
pohledu odbavení

testování

závěr
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7.1 Znalost řešeného subjektu/letiště 

Úvodním krokem je znalost prostředí. Autor vychází z předpokladu, kdy je úlohou 

implementace systému pověřen člen bezpečnostního managementu, a současně očekává, že 

je tato osoba znalá letištního/leteckého prostředí. Klíčovými znalostmi se v tomto směru 

rozumí: 

 Znalost procesů a provozu daného letiště (myšleno letiště, kde dochází 

k implementaci systému). 

 Znalost dispozičního uspořádání letiště (v tomto případě postačí vnitřní prostory 

letiště a jeho členění). 

 Znalost odbavovacího procesu na letišti i skladby cestujících. 

 Znalost organizační struktury podniku a vzájemných vazeb včetně návaznosti na 

externí subjekty přítomné na letišti. 

 Znalost procesů vedoucí k zajištění bezpečnosti i režimu kontroly jejich kvality. 

 Znalost současně využívaných bezpečnostních prvků a systémů, nastavených 

standardů a bezpečnostních opatření a seznámení se s Bezpečnostním programem 

provozovatele letiště. Doporučuje se také seznámení s Letištním pohotovostním 

plánem pro případ vzniku mimořádných událostí na letišti nebo v jeho okolí. 

 Znalost dotčených právních předpisů i letištních příruček (řada Annexů), Národního 

bezpečnostního programu a příslušné rozhodnutí komise EU. 

V případě, kdy osoba odpovědná za implementaci systému není zaměstnancem daného 

letiště, příp. nedisponuje potřebnými znalostmi, je nutné, aby se předem seznámila s výše 

uvedenými okruhy. Následně je osoba schopna přistoupit k dalšímu kroku.  

7.2 Hodnocení rizik ve vztahu řešené problematice 

Druhým podstatným krokem je hodnocení bezpečnostních rizik ve vztahu k posuzované 

oblasti. Předmětem návrhu je zavedení systému pro hodnocení cestujících na letištích na 

základě podezřelých znaků v chování cestujících. Z tohoto důvodu se lze zaměřit v procesu 

hodnocení rizik pouze na odbavovací proces. Proces hodnocení rizik aplikovaný na zvolené 

téma je níže rozpracován podrobněji. 

Fáze 1 – předběžná kvalitativní metoda 

 výběr posuzovaného systému (bezpečnostní rizika odbavovacího procesu na letišti), 

 výběr vhodné metody (výběr vhodné semikvantitativní metody), 

 sběr dat pro provedení hodnocení rizik (empirické zkušenosti, diskuze, reporty). 

Fáze 2 – proces identifikace rizik 

 nalezení konkrétních rizik, kterým v procesu čelíme (strukturální a procesní 

hledisko), 

 metoda brainstorming, delfská metoda, konzultace a využití empirických zkušeností 

(identifikace objektivních příčin), 

 modelování rizika pomocí Ishikawova diagramu (nalezení vztahů mezi příčinami 

a následky, strukturální i procesní hledisko). 

Fáze 3 – hodnocení rizik pomocí primární analýzy 
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 jako primární analýza byla vybrána metoda FMEA (výpočet dle normy ČSN EN 

60812 (Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA)), 

 grafické znázornění výstupu (vyjádření procesního a strukturálního hlediska), 

 aplikace Paretova diagramu a Lorenzové křivky do grafického vyjádření (ověření, 

zda nebylo některé z rizik podhodnoceno nebo nadhodnoceno). 

Fáze 4 – verifikace výstupů pomocí verifikační analýzy 

 jako verifikační analýza je autorem doporučena metoda CARVER, 

 grafické znázornění výstupu (vyjádření procesního a strukturálního hlediska), 

 aplikace Paretova diagramu a Lorenzové křivky do grafického vyjádření, 

 komparace výstupů primární a verifikační analýzy (porovnání výstupů komparační 

tabulkou). 

Fáze 5 – diskuze nad závěry 

 kvalitativní zhodnocení výstupů (brainstorming nad závěry analýz, případná korekce 

výstupů dle aktuálních hrozeb pro dané letiště), 

 návrh opatření na minimalizaci rizik (sestavení návrhu nápravných opatření 

a předložení managementu provozovatele letiště). 

7.3 Návrh na minimalizaci zjištěných rizik 

V okamžiku, kdy již bezpečnostní management letiště zná rizika, kterým čelí, je nutné nalézt 

nástroje k jejich minimalizaci. Návrh nápravných opatření vedoucích ke snížení stávajících 

rizik je důležitým krokem, který může provozovateli letiště ušetřit zbytečně vynaložené úsilí 

i finanční náklady, především ze dvou důvodů: 

 implementací nové technologie do prostředí, které není ošetřeno procesem řízení 

rizik, často dochází k vysoké neefektivitě jak stávajících systémů, tak i nově uvedené 

technologie. Implementaci je nutné provést do „čistého“ prostředí. 

 minimalizací klíčových rizik lze v některých případech bezpečnostní systém natolik 

zefektivnit, že pořízení další nákladné technologie nemusí být dále prioritou. Tímto 

krokem může dojít k ušetření značných finančních nákladů. 

V první fázi minimalizace klíčových rizik se doporučuje volit méně náročná a finančně 

nezatěžující nápravná opatření. V případě jejich nefunkčnosti lze následně přistoupit ke 

stavebním úpravám nebo nákupu nové techniky. Možnosti nápravných opatření jsou 

uvedeny níže: 

 zvýšení hlídkové činnosti v terminálech (uniformované/neuniformované osoby), 

 kvalitnější výcvik a pravidelná školení bezpečnostních pracovníků, 

 přenastavení bezpečnostních standardů a procesů, 

 efektivnější zónování letiště (s ohledem na SRA prostor letiště), 

 posílení kamerového systému letiště, 

 vhodnější dispoziční uspořádání odbavovacích terminálů, 

 regulace průchodu, dodatečná detekce, 

 rekalibrace detekčních přístrojů a další techniky, 
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 postupná obměna detekční techniky pokročilejšími modely. 

Proces hodnocení rizik doplněný o návrh na jejich minimalizaci by měl reflektovat tzv. 

model PDCA (z anglického plan-do-check-act) – „plánuj, udělej, zkontroluj, jednej“. Jedná 

se o základní proces (obrázek 7.2) vedoucí k neustálému zdokonalování nastaveného 

systému realizací postupných kroků: 

 plánuj – proces prověření současného stavu, identifikace zjištěných rizik a neshod. 

Proces se zabývá shromažďováním naměřených a zjištěných dat, identifikací příčin 

problémů a návrhem možných řešení vedoucích ke zdokonalení procesu a odstranění 

problémů. 

 udělej – realizace možných řešení nalezených v prvním kroku. 

 zkontroluj – krok, při kterém se hodnotí stav systému po aplikování nápravných 

opatření a změn z předchozího kroku. V případě výskytu dodatečných problémů je 

možné tyto opravit. 

 jednej – řešení problémů do jejich konečného vyřešení, včetně implementace změn. 

Proces končí standardizací procesů a kontrolou správného uplatňování změn. 

Obrázek 7.2 – Proces hodnocen rizik modelem PDCA [vlastní tvorba] 

Po minimalizaci rizik výše uvedenými opatřeními je nutné provést opětovné posouzení rizik, 

především z důvodu ověření účinnosti nápravných opatření. Nyní již postačí jedna z výše 

uvedených semikvantitativních metod (FMEA nebo CARVER). 

V rámci návrhu vycházíme z předpokladu, že nelze všechna klíčová rizika minimalizovat na 

přijatelnou mez a nastává moment zvažování pořízení nové technologie. Ta bude schopna 

některá z klíčových rizik dále snížit. Systém ke sledování podezřelých znaků v chování 

cestujících tuto potřebu ve značné míře naplňuje. 

7.4 Deskripce portfolia dostupných technologií 

Před samotným výběrem systému pro sledování podezřelých znaků v chování cestujících je 

potřeba provést analýzu trhu, zjistit jejich dostupnost, možnosti a způsoby využití i cenovou 

relaci. V této fázi již musí mít řešitel zodpovězené následující otázky: 

a. Co od systému očekávám? 

b. Koho a jakým způsobem budu kontrolovat? 

c. Jaký je žádoucí stav po nasazení tohoto systému/technologie? 

d. Jaká jsou klíčová kritéria pro provoz systému/technologie? 

DO

(udělej)

CHECK

(zkontroluj)

ACT

(jednej)

PLAN

(plánuj)
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e. Jsou na daném letišti k dispozici podobné systémy, příp. vyžadují vzájemnou 

interakci s již fungujícími systémy? 

f. Jaké je množství finančních prostředků, které hodlám investovat do pořízení nového 

systému/technologie, včetně jeho ročního provozu? 

g. Jaké jsou prostorové nároky včetně uvažovaných stavebních změn? 

h. Jaké je časové hledisko realizace projektu? 

i. Jaké jsou možnosti obsluhy, údržby systému? 

j. Jaká je životnost systému/technologie ve vztahu k legislativním požadavkům? 

Po zodpovězení výše uvedených otázek vytvoří řešitelský tým bezpečnostního 

managementu rámec, ve kterém se lze pohybovat při hledání dostupných technologií na trhu. 

Výstupem bude seznam několika systémů/technologií, které lze k tomuto účelu použít. 

Seznam bude doplněn o několik základních parametrů, tyto lze doplnit do přehledové 

tabulky 7.1.  

Tabulka 7.1 – Vzor přehledové tabulky pro definování parametrů vybraných technologií [vlastní tvorba] 

Název systému/technologie 

Stručný popis  

Princip měření/posuzování  

Možné využití  

Aplikace na letišti  

Obsluha  

Režim detekce  

Rychlost detekce  

Náročnost na vyhodnocení  

Spolehlivost/úspěšnost  

Přínos  

Silné stránky  

Slabé stránky  

Cena (orientační)   

K samotnému sběru informací o dostupných technologiích lze využít výstav, workshopů, 

konferencí nebo meetingů, které jsou v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními 

činy pořádány. V opačném případě lze proces sběru informací zadat externí společnosti, 

která požadované podklady připraví. 

V rámci posuzování vhodnosti technologií je nutné, kromě výše uvedených otázek, přihlížet 

také ke skutečnosti, zda uvažovaný systém dokáže pracovat s již fungujícími systémy na 

letišti (např. systém CCTV, elektronická kontrola vstupu, perimetrická ochrana apod.) 

a přihlížet k případným referencím jiných provozovatelů. 

7.5 Výběr vhodné technologie pro detekci podezřelých behaviorálních znaků 

Předmětem tohoto kroku je: 

 definování obecných kritérií, které je nutné brát v potaz při rozhodování o výběru 

vhodné technologie, 

 z obecných kritérií výběr tří klíčových, které jsou rozhodující pro provozovatele 

letiště, 
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 určení vzájemných vazeb mezi uvažovanými systémy a již fungujícími systémy 

a bezpečnostními prvky na letišti pomocí analýzy souvztažností, 

 interakce dostupných technologií z kritérií pomocí multikriteriální analýzy. 

Na základě závěrů analýzy souvztažností a multikriteriální analýzy bude sestaven výčet 

systémů a technologií, které splňují: 

 maximální možnou míru interakce se současnými prvky na letišti, 

 námi zvolená kritéria, která hrají podstatnou úlohu v procesu rozhodování. 

Vstupem budou data sesbíraná v předchozím kroku, tedy seznam vhodných technologií 

doplněný základními parametry (viz přehledové tabulky). 

Definování kritérií: 

Pro výběr nejvhodnější technologie je důležité nadefinovat kritéria, která budou směrodatná 

při jejím výběru. Kritéria by měla být vždy stanovena na základě empirických zkušeností 

plynoucích z pořizování systémů pro oblasti civilního letectví. Obecná kritéria, která by měl 

řešitelský tým brát v potaz, jsou především tato: 

 Pořizovací a provozní náklady – charakterizuje množství finančních prostředků 

vynaložených na pořízení technologie, její implementaci do prostředí letiště 

a zajištění provozu (např. za období jednoho roku). 

 Náročnost implementace – posouzení náročnosti zavedení technologie do reálného 

provozu, zohledňuje především stav současných bezpečnostních prvků letištní 

bezpečnosti ve vztahu k jejímu rozšíření a úpravě. 

 Potenciál využití – charakterizuje míru použití/nasazení technologie na jednotlivá 

místa v letištním terminálu (odbavovací přepážky, pasové flitry, koridory apod.), 

neboť některé ze systémů lze na základě multilicencí využít na více pozicích. 

 Spolehlivost detekce – vychází z parametrů poskytnutých výrobcem technologie 

a orientačně určuje poměr falešných alarmů a falešných detekcí. 

 Rychlost detekce a průchodnost osob – posuzuje množství detekovaných, systémem 

odbavených, cestujících za jednotku času, vyplývá z parametrů technologie 

poskytnutých výrobcem. 

 Náročnost na vyhodnocení dat – zohledňuje míru automatizace zpracování dat, příp. 

nutnost vyhodnocení dat ze strany obsluhy. 

 Vliv lidského faktoru na provoz systému a jeho obsluha – určuje možnost/nutnost 

zásahu do procesu analýzy a vyhodnocování podezřelých znaků ze strany obsluhy 

a zapojení lidského činitele do procesu detekce. 

 Servis, údržba, životnost – zohledňuje míru údržby systému, nutnost programování 

a nastavování parametrů i životnost systému ve vztahu k jeho používání. 

V závislosti na podmínkách letiště a požadavcích bezpečnostního managementu lze 

uvažovat také kritéria:  

 Hlučnost – kritérium vyjadřuje míru hluku plynoucí z používání přístroje. 

 Vliv na životní prostředí – charakterizuje environmentální vlivy používání přístroje 

na okolí a jeho nezávadnost. 

 Zdravotní nezávadnost – upřesňuje míru zdravotního rizika pro detekované osoby 

a obsluhu přístroje. 
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 Prostorová náročnost technologie – určuje, jak je systém jako celek náročný na 

prostorové uspořádání uvnitř letiště a případně také zohledňuje nutnost přestavby 

a stavebních úprav současného uspořádání terminálu. 

 Nenápadnost systémů a další – charakterizuje, jak je systém nebo přístroj nápadný 

vůči okolí, příp. zda lze jeho jednotlivé prvky skrýt a dosáhnout tak nenápadnosti 

systému. 

Výběr klíčových kritérií: 

Z výše zmíněných kritérií budou následně aplikací Saatyho metody vybrána 3 klíčová 

kritéria, která sehrají hlavní úlohu při výběru konkrétní technologie. Výpočet Saatyho 

metody je uveden v kapitole 6.4. Výstup Saatyho metody předkládá níže uvedená kritéria. 

Tato byla ověřena také konzultací s členy bezpečnostního managementu a přihlédnutím 

k aktuálním potřebám – potřeba finančně dostupného systému, který je schopen za co 

nejkratší časový úsek co nejspolehlivější detekci (je kladen důraz na minimalizaci vzniku 

front a vysokou odhalitelnost případného pachatele protiprávního jednání). Jedná se o tato 

klíčová kritéria: 

 spolehlivost detekce, 

 rychlost detekce/průchodnost, 

 finanční náklady (pořizovací/provozní). 

Definování vzájemných interakcí: 

Ke  stanovení vzájemných vazeb mezi systémy využijeme analýzy souvztažnosti. Do 

výpočtu zahrneme všechny systémy a technologie, které byly vybrány v předchozím kroku 

a dále je doplníme o bezpečnostní systémy a prvky, které se na letišti již používají. Výstupem 

analýzy je přehled technologií, prvků a metod, které spolu nejlépe spolupracují. Tento krok 

je vhodný zejména v případě, kdy uvažujeme o pořízení nové technologie s ohledem na 

zachování fungování těch stávajících. Aplikace analýzy souvztažností je uvedena v kapitole 

6.3. 

Posouzení vhodnosti technologií ve vztahu k nadefinovaným kritériím: 

Na základě multikriteriální analýzy (rozhodovací matice) sestavíme výčet dostupných 

technologií, které podrobíme posuzování ve vztahu k zvoleným kritériím a jejich důležitost 

(ne každému kritériu je přikládaná stejná váha). Multikriteriální analýzu lze provést 

výpočtem uvedeným v kapitole 6.2. Jejím výstupem je seznam technologií splňující zvolená 

kritéria od nejvyšší shody po nejnižší. Tyto technologie lze dále uvažovat. 

Technologie, která splňuje všechna výše uvedená klíčová kritéria i vysokou míru interakce 

se stávajícími bezpečnostními prvky je Vibra Image. Tento systém bude dále 

implementován. 

7.6 Umístění vybrané technologie na letišti a její dispoziční řešení 

V předchozím kroku byla z dostupných technologií vybrána ta, která splňuje klíčová kritéria. 

Následně je potřeba posoudit, kde je možné tuto technologii aplikovat ve vztahu 

k odbavovacímu procesu na letišti. Pro efektivní použití je zřejmé jeho nasazení v prostorech 

s výskytem cestujících. Zbývá tyto prostory vhodně rozdělit a začlenit do odbavovacího 

procesu. To lze provést sledováním a deskripcí procesu odbavení na odletu. 
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Cestující po příchodu na letiště prochází následujícími prostory: 

 veřejná hala (haly a chodby, odbavovací přepážky, samo odbavovací kiosky), 

 pasové filtry (přechod mezi veřejným a neveřejným prostorem), 

 stanoviště bezpečnostní kontroly, 

 tranzitní prostor (hala, obchody, restaurace, čekárny), 

 odletové čekárny (nástupní přepážka a průchod do letadla). 

Po identifikaci těchto prostorů (nazýváme subsystémy) lze vytvořit následující plán prostupu 

cestujícího odbavovacím procesem (tabulka 7.2 a obrázek 7.3): 

Tabulka 7.2 – Identifikované subsystémy letištního terminálu [vlastní tvorba] 

 Subsystém Popis procesu 

A Veřejná hala Haly a chodby sloužící jako pojítka pro přístup k odbavovacím 

přepážkám 

B1 Odbavovací přepážky 

(check-in) 

Odbavení cestujícího a jeho zapsaného zavazadla 

B2 Samoodbavovací kiosky Odbavení cestujícího 

C Pasové filtry Kontrola cestovních dokladů a víz cestujícího 

D Stanoviště bezpečnostní 

kontroly 

Detekční kontrola cestujícího a jeho příručního zavazadla 

E Tranzitní prostor Čekání na odlet, restaurace, obchody, klidové zóny 

F Odletové čekárny 

(boarding check-in) 

Čekání na odlet, u některých letů další kontrola cestovních 

dokladů a víz 
 

 

Obrázek 7.3 – Vytvořený model odbavovacího procesu na letišti [vlastní tvorba] 
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7.7 Návrh systému z pohledu jednotlivých subsystémů a technických prvků 

Systém Vibra Image lze implementovat do prostředí několika vybraných subsystémů A-F 

identifikovaných v předchozím kroku. Technologie nabízí v souvislosti se snímáním objektů 

tzv. mikromód a makromód, z tohoto důvodu umožňuje širší škálu použití. Návrh rozmístění 

jednotlivých prvků ukazuje obrázek 7.5. 

Screening v režimu makromód: 

Jedná se o režim, který lze použít v prostoru rozlehlých hal a čekáren, kdy je schopen 

sledovat v jednom záběru větší část prostoru (např. skupinu čekajících osob). Současně 

dokáže v rámci svých omezení identifikovat ty objekty, které vykazují zvýšenou míru třesu 

a mikrovibrací. Systém je přímo závislý na možnostech instalovaných kamer a kvalitě jejich 

výstupů. 

Implementace systému v tomto režimu znamená provedení instalace software Vibra Image 

na pracovní stanici, ze které jsou zpracovávány výstupy systému CCTV (jeden ze serverů 

soustřeďující CCTV výstupy na pult centralizované ochrany, zpravidla bezpečnostní 

dispečink letiště). Jelikož je v sytému CCTV zapojeno více kamer (myšleno více obrazových 

výstupů), supervizor pracoviště může v reálném čase přepínat mezi jednotlivými 

obrazovými výstupy (obrázek 7.4). V případě instalace systému na další pracoviště 

s kamerovými výstupy je potřeba pořídit od výrobce multilicenci opravňující fungování na 

dalších stanicích. 

 

Obrázek 7.4 – Schéma možného zapojení systému Vibra Image (makromód) [vlastní tvorba] 

Alarmové stavy jsou identifikovány a vyhodnocovány pracovníkem pultu centralizované 

ochrany a ten, po rychlém posouzení, zda se nejedná o falešný alarm vyvolaný vlivem jiných 

faktorů (např. vlivy klimatizace, odrazy, antropogenní vibrace), předává alarmy k prověření 

členům hlídkové služby, kteří stav alarmu dále prověří. Komunikace probíhá pomocí radio 

stanic. Systém Vibra Image je schopen automaticky vyhodnotit a barevně odlišit detekované 

riziko. Zde by bylo vhodné systém doplnit tak, aby v případě alarmového stavu také 

poskytnul dispečerovi okamžitý výstup z dané alarmové kamery.  

Režim makromód lze využít ve všech rozlehlých prostorech s větší kumulací osob. 

Lze použít ve všech uvedených subsystémech, ideálně v subsystému A, E a F. 

Screening v režimu mikromód: 

V mikromódu dokáže systém pracovat na všech stanovištích, kde dochází k přímému 

kontaktu s cestujícím. V podmínkách běžného letiště se jedná o subsystémy B1, B2, C a D. 
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 Odbavovací check-in přepážky (B1) – odbavovací přepážky je nutné vybavit 

kamerou pro monitorování prostoru před ní a směřující na odbavovaného cestujícího. 

Obrazový výstup z kamery bude sveden přímo do počítače využívající check-in 

agent pro přístup k rezervačnímu systému dopravce (agent má přímý náhled do 

systému Vibra Image), nebo na pult centralizované ochrany jako v režimu 

makromód. 

 Samoodbavovací kiosky (B2) – také self check-iny lze vybavit kamerou pro snímání 

prostoru před ním (podobným způsobem pracuje technologie WeCU). Systém by 

určil míru rizika, které cestující představuje, a následně odeslal údaj do databáze 

provozovatele letiště (v relaci s konkrétní letenkou). Stávající kiosky je však nutné 

konstrukčně upravit, příp. pořídit nové s integrovanou kamerou. 

 Pasové filtry (C) – na PC stanicích pracoviště imigrační kontroly je nutné provést 

instalaci systému Vibra Image. Jelikož je systém částečně závislý na správné 

kalibraci (měla by být zohledňována národnost či etnický původ cestujícího), bylo 

by vhodné systém doplnit o čtečku strojově čitelných dokladů (v případě občanských 

průkazů) nebo snímač čipu s biometrickým údajem (v případě cestovních pasů). 

Imigrační pracovník načte údaje z cestovního dokladu do systému a ten přenastaví 

požadované parametry v systému. Potvrzením údajů, nebo načtením dalšího dokladu 

systém uloží data a odešle je do databáze.  

 Stanoviště bezpečnostní kontroly (D) – stanoviště k provádění bezpečnostních 

kontrol je standardně vybaveno CCTV systémem. Obrazový výstup z kamery je 

nutné směřovat na pult centralizované ochrany letiště (režim 

makromód) a do pracovní stanice obsluhované pracovníkem bezpečnostní kontroly. 

Před stanoviště bezpečnostní kontroly je vhodné umístit validátor pro načtení 

palubních vstupenek. Ten předá pracovníkovi bezpečnostní kontroly informaci o 

virtuálním statusu daného cestujícího (na jeho základě se bude odvíjet stupeň 

provedení detekční kontroly). 
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Obrázek 7.5 – Schéma možného rozmístění kamer pro systém Vibra Image [vlastní tvorba] 

 

Bezpečnostní status cestujícího lze chápat jako záznam o tom, zda cestující, kterému je 

tento status přiřazen, vykazuje vyšší míru rizika pro bezpečnost civilního letectví. Při 

příchodu cestujícího na letiště, a po načtení palubní vstupenky na check-inu nebo self check-

inu, se v systému provozovatele letiště vytvoří prázdný záznam, který bude provázán 

s konkrétním cestujícím pomocí QR/čárového kódu jeho letenky. Následně se bude cestující 

na všech dalších kontrolních stanovištích prokazovat touto letenkou (přiložením 

QR/čárového kódu) a systém bude aktualizovat záznam cestujícího. Profil cestujícího se tak 

bude nastavovat na základě jeho chování na jednotlivých stanovištích. Dalším rozšířením 

databáze může být např. pokročilejší sběr a zpracování dat z rezervačních systémů leteckých 

dopravců, z databází státních bezpečnostních a zpravodajských složek apod. Popis databáze, 

princip jejího fungování a zpracování dat již není předmětem této práce.  

Systém Vibra Image nepožaduje složitou dispoziční a stavební úpravu vnitřního vybavení 

terminálů. Jedná se pouze o implementaci technologie do stávajícího CCTV systému, 

příp. dovybavení některých míst o další kamerové prvky. Důležitým předpokladem pro 

správné fungování jsou vhodné parametry vstupních prvků (kamer) a výkonná pracovní 

stanice pro zpracování obrazových výstupů (výrobce požaduje minimálně Intel Core i5 

technologii). Vzhledem k datovým trasám a úložišti letištní databáze by se nemělo 

opomenout na jejich ochranu před nežádoucím útokem či odcizením dat.  
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7.8 Návrh systému z pohledu odbavovacího procesu 

a) Cestující přichází na letiště. Veřejný prostor letiště je sledován CCTV systémem 

doplněným o technologii Vibra Image pracující v makromódu. Obrazový výstup 

kamerových prvků je sveden na pult centralizované ochrany (zpravidla bezpečnostní 

dispečink letiště), kde je zpracováván. V prostoru terminálu se pohybuje dvojčlenná 

hlídka, která je schopna, na základě informace z bezpečnostního dispečinku, 

podezřelého cestujícího prověřit (příp. zaměřit na něj svou pozornost). Po cestujícím 

není vyžadována zvláštní součinnost. 

b) Cestující přistupuje k odbavovací přepážce. Podle typu rezervace mohou nastat dva 

případy: 

 odbavovací check-in přepážka: cestující přistoupí k přepážce, předloží check-in 

agentovi palubní rezervaci, cestovní doklad a zapsané zavazadlo (pokud jej má). 

Během tohoto odbavení je cestující sledován kamerou a systém vyhodnocuje 

projevy jeho chování. 

 samoodbavovací přepážky: cestující přiloží cestovní doklad a palubní vstupenku 

ke kiosku (příp. naskenuje QR/čárový kód elektronické letenky, kterou obdržel 

při on-line rezervaci) a odbavovací systém vytiskne cestujícímu palubní 

vstupenku. V průběhu tohoto procesu jsou sledovány a vyhodnocovány projevy 

chování cestujícího (kiosek je vybaven kamerou). 

Poznámka: Po odbavení cestujícího se v obou případech vytvoří v databázi 

provozovatele letiště záznam, do kterého bude ukládán bezpečnostní status 

cestujícího. 

V případě, že bude cestující kompletně odbaven již z domova, vynechává 

odbavovací přepážku a jeho prvním kontrolním bodem budou až pasové filtry. 

c) Cestující po odbavení zamíří k pasovým filtrům. Imigračnímu pracovníkovi zde 

překládá vystavenou palubní vstupenku a cestovní doklad. Imigrační pracovník načte 

pomocí QR/čárového kódu letenky bezpečnostní status cestujícího (imigrační 

pracovník již má k dispozici záznam cestujícího z předchozího stanoviště). 

V průběhu odbavení se vyhodnocuje chování cestujícího. Po provedení pasové 

kontroly uloží imigrační pracovník data o cestujícím a bezpečnostní status 

cestujícího je aktualizován. 

d) Cestující přistupuje před stanoviště bezpečnostní kontroly. Je sledován systém Vibra 

Image v makromódu (záznam je vyhodnocován pultem centralizované ochrany). 

Před samotným průchodem přichází cestující k validátoru, kde načte pomocí 

QR/čárového kódu svou palubní vstupenku. Validátor předá pracovníkovi 

bezpečnostní kontroly informaci o bezpečnostním statusu cestujícího a na základě 

míry rizika, které cestující představuje je provedena detekční kontrola osoby 

a  kabinového zavazadla. V průběhu samotné detekční kontroly je kontrolovaná 

osoba sledována systémem v mikromódu, přičemž obrazový výstup je přenášen 

přímo na pracoviště bezpečnostní kontroly a je monitorován pracovníkem 

bezpečnostní kontroly. V případě, že cestující vykazuje podezřelé znaky v chování, 

je okamžitě ještě v průběhu detekční kontroly vyhodnocen a znovu podroben 

přísnější kontrole. 
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Poznámka: Provozovatel letiště je povinen po implementaci systému aktualizovat 

proces bezpečnostní kontroly s ohledem na daný systém a vytvořit přesnou metodiku. 

e) Cestující vstupuje po provedené detekční kontrole do tranzitního prostoru. Ten je 

monitorován CCTV systémem a technologií Vibra Image pracující v makromódu 

(obrazové výstupy jsou vyhodnocovány pultem centralizované ochrany). 

V tranzitním prostoru je přítomná dvojčlenná hlídka, která přijímá instrukce 

pracovníků z bezpečnostního dispečinku. V případě výskytu podezřelého cestujícího 

je připravena tohoto prověřit (příp. zaměřit na něj svou pozornost). 

f) Před nástupem do letadla přistupuje cestující k nástupní přepážce a agentovi předává 

palubní vstupenku. Během této operace je provedeno ztotožnění cestujícího se 

zavazadlem. Následně cestující nastupuje do letadla a opouští letiště. Prostor je 

monitorován CCTV systémem doplněným o technologii Vibra Image, stejně jako 

v předchozím bodě.  

7.9 Testování 

Proces testování může probíhat dvěma způsoby: 

 testování technologie na jednom z vybraných subsystémů v reálném provozu pod 

dozorem proškolené obsluhy a následná implementace do letištní struktury, 

 implementace do letištní struktury a následné testování na všech subsystémech 

– tzv. testovací provozní režim. 

Z hlediska ověření vhodnosti technologie pro konkrétní provoz je výhodnější zvolit první 

způsob. Během něj lze technologii odzkoušet na jednom z vybraných subsystémů, simulovat 

různé režimy, vlivy, faktory a aspekty, které se mohou více či méně často v reálných 

podmínkách vyskytnout, a následně technologii rozšířit na další uvažované subsystémy. 

Tento způsob je vhodný také z hlediska menšího nároku na personální kapacity 

provozovatele letiště a případné problémy s funkčností jsou lépe zvladatelné. 

Po dohodě s výrobcem (distributorem) technologie dojde k jejímu zapůjčení. V drtivé 

většině případů se lze s poskytovatelem systému dohodnout na podmínkách zápůjčky včetně 

způsobu a rozsahu testování. Po zapůjčení systému je potřeba zajistit následující: 

Potřebné vybavení k provedení měření – v případě technologie Vibra Image se jedná 

o přenosný počítač s parametry danými výrobcem, kamera, příp. kamery, podle specifikací 

určených výrobcem. 

Personální zajištění – sestavení pracovního týmu, který se bude aktivně podílet na přípravě, 

měření, vyhodnocování a zpracovávání výsledků. Součástí týmu musí být členové 

bezpečnostního managementu provozovatele letiště, kteří znají aspekty konkrétního 

provozu, zástupce výrobce (dodavatele) technologie a psycholog nebo zkušený profiler, 

který je schopen ověřit hodnoty poskytované systémem v průběhu měření. V případě 

testování ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru letiště musí být všechny osoby držiteli 

trvalých nebo dočasných vstupních ID karet. 

Místo měření – k testování je potřeba vybrat subsystém, kde lze rychle a bezpečně ověřit 

výsledky poskytované systémem. Nejvhodnějším místem z hlediska měření je stanoviště 

bezpečnostní kontroly, kde je dostupná detekční technika a osobu vykazující nestandardní 

hodnoty lze podrobit výslechu/dotazování přítomným profilerem a detekční kontrole za 
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účasti pracovníků bezpečnostní kontroly. Vhodné je vybrat takové stanoviště (gate), kde se 

provádí odbavení různých typů linek (obchodní linky, chartery, smíšené, …) z důvodu 

rozmanitých provozních podmínek. 

Doba měření a počet měření – doba měření se odvíjí od zvoleného subsystému. V případě 

stanoviště bezpečnostní kontroly je doba jednoho měření dána časem nutným k odbavení 

konkrétní linky (cca 60 – 90 min). Počet měření musí být dostatečný pro stanovení účinnosti 

a spolehlivosti systému a k vyhodnocení míry falešných alarmů. 

Obsluha technologie – technologie musí být obsluhovaná osobou, jež je součástí testovacího 

týmu a má znalosti k použití daného systému. 

Pravidla měření – testování systému nesmí žádným negativním způsobem zasahovat do 

odbavovacího procesu a bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel. 

Systém musí být v rámci testování zajištěn tak, aby se co nejvíce blížil reálným provozním 

podmínkám konkrétního odbavení, a po celou dobu měření musí být pod dozorem 

člena/členů testovacího týmu. 

Průběh měření (zvolený scénář testování) – v průběhu odbavení zvolené linky budou 

cestující standardně procházet bezpečnostní kontrolou. V jejím průběhu budou sledováni 

systémem Vibra Image v makromódu. V případě, že měřené hodnoty u některého 

z cestujících překročí stanovenou mez, bude tento cestující vytipován pro další měření, 

tentokrát z menší vzdálenosti v mikromódu. V případě výskytu alarmového stavu bude 

s cestujícím veden pohovor profilerem (příp. psychologem) za účelem vyřešení alarmového 

stavu, příp. bude podroben další detekční kontrole. Dalším možným scénářem je situace, kdy 

bude v rámci testování vybrán nezainteresovaný figurant, který od člena testovacího týmu 

obdrží kabinové zavazadlo s imitací zakázaného/nebezpečného předmětu. Podmínkou je, že 

figurant musí nabýt dojmu, že má přenést přes bezpečnostní kontrolu zakázaný předmět 

(z důvodu navození pocitu nervozity a stresu). V tomto případě musí být součástí týmu také 

osoba, která má pověření provádět bezpečnostní testy (podle Národního programu řízení 

kvality bezpečnostních opatření). Po provedeném testu musí být figurant zachycen 

a odveden jedním z členů týmu, aby bylo vyloučeno, že se dostane do letadla. Testovací 

předmět mu bude odebrán. Grafické schéma místa měření prezentuje obrázek 7.6. 

 

Obrázek 7.6 – Návrh rozložení prvků pro fázi testování [vlastní tvorba] 

Po každém provedeném měření budou zaznamenány výsledky (především počet 

procházejících cestujících, hodnoty zobrazované systémem, alarmové stavy, jejich počet 



96 

a příčina a délka trvání detekční kontroly ve vztahu k porovnání odbavovacích časů). Každé 

měření bude zpracováno a zaznamenáno do výsledné testovací zprávy. 

7.10 Dílčí závěr 

Po testování a době nutné pro vyladění nežádoucích falešných alarmů následuje finální 

předání technologie výrobcem (distributorem) provozovateli. V souvislosti s předáním je 

nutné vytvořit tzv. SLA (Service Level Agreement). Jedná se o smluvní vztah stvrzený 

podpisem mezi zástupcem provozovatele systému (letištěm) a jeho výrobcem 

(distributorem), a který definuje následující pravidla: 

 popis a rozsah předané služby nebo technologie včetně ujednání, co smlouva pokrývá 

a co nikoliv, 

 délka poskytnutí služby nebo technologie, 

 deklarovaná kvalita výrobcem (distributorem), maximální míra výpadků systému, 

 uživatelská podpora dána výrobcem (distributorem) služby nebo technologie, včetně 

kontaktních údajů na servisní linku (dostupnost a opravitelnost služby), 

 odpovědnost za výskyt vad, a s tím související režim a způsob využití 

provozovatelem, 

 způsoby aktualizace, revize, ceny dalších služeb apod. 

Systém detekce podezřelých znaků v chování cestujících musí např. disponovat možností 

zásahu do prostředí nastavení a kalibrace parametrů pro vyhodnocování ze strany 

provozovatele systému tak, aby byl schopen operativně reagovat na změny bezpečnostních 

opatření. 

Po provedené instalaci systému Vibra Image je potřeba zajistit školení bezpečnostních 

pracovníků, kteří se systémem budou pracovat. Bez školení není daná osoba schopna systém 

efektivně používat. Primárně by se mělo jednat o všechny dispečery pultu centralizované 

ochrany (bezpečnostního dispečinku) a další bezpečnostní pracovníky (např. pracovníky 

bezpečnostní kontroly). Školení lze provést dvěma způsoby: 

 pomocí podrobného manuálu vytvořeného výrobcem (firma Elsys tento materiál 

poskytuje spolu s produktem), nebo 

 výrobcem nebo přímou fyzickou přítomností zástupce společnosti v sídle 

provozovatele. 

Z hlediska jednoduchosti ovládání systému lze bez obav přistoupit pouze ke školení 

z podrobného manuálu. Ve vztahu k organizačnímu uspořádání letiště existuje zpravidla IT 

oddělení, které je odpovědné za provoz a správu veškerého software (včetně bezpečnostních 

aplikací), a tito pracovníci zajišťují také potřebná školení. 
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8 Diskuze 

Návrh implementace je určen pro pracovníky bezpečnostního managementu fyzické ochrany 

provozovatele letiště a slouží k praktickému zavedení systému na zvýšení bezpečnosti letiště 

detekcí podezřelých znaků v chování cestujících. 

Ve světě již existuje několik letišť, které se pokouší o zavedení podobných systémů, nebo je 

již z některých dílčích částí implementovaly, nicméně jejich postupy nejsou sestaveny 

systematicky a bezpečnostní manažeři je upravují s ohledem na své odborné znalosti 

a specifika konkrétního letiště. Tím vzniká rozpor v obsahu a detailech takto vytvořených 

návrhů. V disertační práci je vytvořen vzorový postup implementace jednotlivých prvků 

a technologií. 

Výhodou návrhu systému je především jeho univerzálnost a praktická využitelnost na 

různých letištích (neuvádí specifika pro jednotlivé typy letišť). Bezpečnostnímu personálu 

přináší v jednotlivých krocích vodítko k postupnému zavedení systému do praxe. Návrh není 

zaměřen pouze na výběr a funkčnost samotné technologie, ale zohledňuje také potřeby 

a priority bezpečnostního managementu letiště s ohledem na výběrová kritéria a posouzení 

specifikací konkrétního odbavovacího procesu.  

Limitním faktorem předloženého návrhu je především úzké zaměření na členy 

bezpečnostního managementu. Tato skutečnost však vyplývá ze specifikace letištního 

prostředí a není možné, aby podobný systém implementovala osoba, která nemá přehled 

o procesech na letištích, příp. není obeznámená se specifikacemi konkrétního prostředí. 

Návrh se také zaměřuje primárně na implementaci systému do odbavovacího procesu a do 

větších podrobností nezkoumá technická specifika jednotlivých systémů, realizaci datových 

tras, architekturu datových sítí nebo správu databáze o záznamech cestujících. 

V nejbližší budoucnosti je také na letišti Praha/Ruzyně plánováno, pod vedením autora 

práce, testování technologie Vibra Image v reálných podmínkách odbavovacího procesu. 

V rámci této úlohy budou využity výstupy a závěry disertační práce pro zavedení vybrané 

technologie do letištního terminálu. Výstupy získané testováním mimo jiné poslouží jako 

podklad pro další zvyšování bezpečnosti odbavovacího procesu na daném letišti. 

Při zpracovávání práce bylo často naráženo na problematiku utajovaných informací ve 

smyslu, které informace lze ještě uvést, a které již nikoliv. Pro jednodušší správu práce 

a možnost jejího poskytnutí případným zájemcům je práce, včetně všech příloh, 

kvalifikována jako veřejný dokument. Z tohoto důvodu bylo potřeba pečlivě vybírat data, 

která lze zveřejnit a jejich publikování neohrozí bezpečnost a ochranu civilního letectví před 

protiprávními činy. 

Závěrem diskuze lze konstatovat, že zavedení systému předběžného hodnocení cestujících 

a posouzení bezpečnostního rizika cestujících snižuje riziko vzniku protiprávního jednání na 

letišti. Tyto proklamace je velice složité prakticky dokázat, nicméně na základě výstupů 

disertační práce a empirických zkušeností lze tento trend potvrdit. V nejbližší budoucnosti 

bude tato problematika tažena stále více do popředí zájmu bezpečnostního managementu 

letiště, jelikož se v současné době již nedá spoléhat pouze na technické prostředky 

detekčních kontrol. Dalším logickým krokem bude postupné zavádění systémů předběžného 

hodnocení cestujících na letištích do bezpečnostních standardů. 
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9 Závěr 

Práce ve své první části přináší rešeršní výzkum problematiky bezpečnosti odbavovacího 

procesu na letišti a v souladu se svým názvem definuje hlavní a vedlejší cíle. Na základě 

obecně teoretických a empirických vědeckých metod tyto cíle dále naplňuje. 

Stěžejní částí práce je kapitola zabývající se návrhem inovativního modelu předběžného 

hodnocení cestujících detekcí behaviorálních znaků. Ten se rozkládá do čtyř řešení podle 

klíčových kritérií, které jsou pro bezpečnostní management prioritní. Pro sestavení těchto 

modelů byly využity výstupy z předešlých kapitol týkající se základních principů 

profilování, odbavovacího procesu na letišti včetně jeho bezpečnostního posouzení 

a identifikování kritických míst. Odbavovací proces byl z pohledu bezpečnosti rozdělen do 

jednotlivých subsystémů A-F, do kterých byly implementovány jednotlivé prvky. Závěry 

byly podloženy zpracovanými semikvantitativními rozhodovacími algoritmy. 

Součástí disertační práce je také vzorový postup zavedení systému do praxe týkající se 

fyzické ochrany odbavovacího procesu od prvotního odbavení cestujícího až po jeho nástup 

do letadla. Ochrana odbavovacího procesu vychází ze systému detekce podezřelých znaků 

v chování cestujících na letišti a jeho zavedení do praxe. Součástí je mimo jiné analýza 

posuzovaného systému odbavení, návrh na minimalizaci zjištěných bezpečnostních rizik, 

postup pro výběr technologie splňující klíčová kritéria bezpečnostního managementu 

fyzické ochrany daného letiště, návrh postupu pro její zavedení do odbavovacího procesu 

z pohledu letištních subsystémů a průchodu cestujících a je řešena také otázka testování 

a předání provozovateli. 

Výstupy disertační práce budou uplatněny při zvyšování bezpečnosti na letišti Praha/Ruzyně  

a poslouží bezpečnostnímu managementu fyzické ochrany provozovatele letiště i státním 

bezpečnostním složkám jako prostředek k dílčí implementaci systému předběžného 

hodnocení cestujících pomocí podezřelých znaků v jejich chování. Tento záměr byl 

odsouhlasen Bezpečnostní radou státu (ČR) v souvislosti se zpřísňující bezpečnostní 

a imigrační politikou v souvislosti s teroristickými útoky poslední doby především 

v Evropě. 

Závěrem lze konstatovat, že problém vyplývající ze zmíněné absence systému na předběžné 

hodnocení cestujících na letištích pomocí podezřelých behaviorálních znaků i nemožnost 

plošného využití metod profilování a tipování, jak je uvedeno v první části práce, je touto 

disertační práci vyřešen. Výsledkem je návrh systému, který splňuje definované 

předpoklady. Tímto byl naplněn hlavní cíl práce. 
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10 Conclusion 

The first part of the thesis presents some research into aspects of check-in process at the 

airport and defines its major and minor goals as they are suggested in the title thereof. 

Drawing on the findings gained by theoretical as well as empirical methods, the paper further 

seeks to accomplish these goals. 

The key section in the paper is the chapter wherein an innovative model of behavioral traits 

detection among passengers is proposed. The proposal is constituted by four alternative 

solutions depending on which of the criteria the security management consider the most 

important. In order to create these models, data procured in the previous chapters, which 

deal with the basic principles of profiling and airport check-in process including 

the evaluation and identification of weak spots, were utilized. In terms of security, the check-

in process was divided into individual subsystems A-F wherein individual features were 

implemented. The conclusions are supported by analyzed semiquantitative decision 

algorithms. The dissertation also includes a new methodology pertaining to physical 

protection of check-in process which starts at the check-in counter and finishes once the 

passenger boards an aircraft. The protection is based on the system of suspicious behavioral 

traits in passengers at airports and the methodology implements the system thus proposed. 

The concept includes, among others, an analysis of the check-in system considered, 

a proposal for minimizing security risks, a method of selecting the right technology that 

fulfils the key criteria set by a particular airport´s security management personnel, and 

a proposal of its practical implementation into the check-in process from the point of view 

of airport subsystems and passenger fluctuation. In addition, the question of testing and 

delivering to the operator is addressed. 

The findings presented in the dissertation will be used to increase security at the Prague 

Ruzyně Airport, Czech Republic. They will serve the security management personnel at the 

airport as well as state security forces as a means of partial implementation of the system 

of preliminary passenger suspicious behavioral traits evaluation. This intention was 

approved by the National Security Council of the Czech Republic as one of the steps towards 

tighter security and immigration politics which are the results of the recent terrorist attacks 

in the world, and primarily Europe. 

To conclude, it could be argued that the problem of there being no system for preliminary 

evaluation of passengers´ suspicious behavior at airports as well as the problem of large-

scale inapplicability of the existing methods of profiling as they are addressed in the first 

part of the dissertation, is hereby solved. The outcome is a proposal of a system which meets 

the requested requirements. The main objective of the dissertation can thus be considered 

accomplished. 
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Příloha A: Seznam leteckých předpisů řady L 

 

Tabulka A.1 – Přehled leteckých přepisů vydaných v ČR [vlastní tvorba, vycházeno ze zdroje 12] 

Číslo leteckého 

předpisu 
Název leteckého předpisu 

L1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví 

L2 Pravidla létání 

L3 Meteorologie 

L4 Letecké mapy 

L5 
Předpis pro používání měřicích jednotek v letovém a pozemním 

provozu 

L6 Provoz letadel (část I, II a III) 

L7 Poznávací značky letadel 

L8 Předpis o letové způsobilosti letadel 

L9 Zjednodušení formalit 

L10 Předpis o letecké telekomunikační službě 

L11 Předpis o letových provozních službách 

L12 Předpis o pátrání a záchraně v civilním letectví 

L13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

L14 Letiště 

L14H Heliporty 

L15 Předpis o letecké informační službě 

L16 Ochrana životního prostředí – hluk letadel, emise letadlových motorů 

L17 
Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před 

protiprávními činy 

L18 Bezpečná letecká doprava nebezpečného zboží 

L19 Řízení bezpečnosti 
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Příloha B: Evropské právní předpisy v oblasti AVSEC 

 

 

Obrázek B.1 – Přehled právních předpisů EU v oblasti AVSEC, 1. část [vlastní tvorba, vycházeno ze 

zdroje 12] 
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Obrázek B.2 – Přehled právních předpisů EU v oblasti AVSEC,  2.část [vlastní tvorba, vycházeno ze 

zdroje 12] 
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Příloha C: Technologie využitelné pro oblast práce 

 

Systém FAST 

Systém FAST (Future Attribute Screening Technology) je vyvíjen americkým 

Ministerstvem vnitřní bezpečnosti pro zjišťování nepřátelských úmyslů u zkoumaných osob. 

Vychází z vědecké teorie „malintent“ (malicious intent), která se zabývá odhalováním 

nekalých a špatných úmyslů u sledované osoby a k tomu využívá fyziologických 

a neverbálních projevů lidského těla.  

Systém u jednotlivých cestujících sleduje za použití řady snímačů a senzorů fyziologické 

projevy (srdeční tep, hloubka a frekvence dýchání, mimika v obličeji, pohyby těla apod.) 

a na základě zpracování sledovaných a naměřených dat dokáže vyhodnotit úmysl zkoumané 

osoby. Pro snímání se uplatňují senzory a čipy používané pro fotodokumentaci (běžně 

ve fotoaparátech) i složitější kardiovaskulární detektory měřící dýchání a srdeční frekvenci. 

Pomocí kamer se sledují pohyby očí, dynamické změny průměru zornice oka, mimika 

obličeje a pomocí termálních čidel také teplotní mapa obličeje a tepelné změny pokožky 

u zkoumané osoby. Současně s detekcí je zkoumaná osoba dotázána na několik předem 

připravených otázek, a současně se sleduje neverbální reakce při jejich zodpovídání 

a provádí se analýza hlasu ze zvukového záznamu [49]. Režim fungování systému je uveden 

na obrázcích C.1-C.3. 

 

Obrázek C.1 – Režim fungování systému FAST [49] 

Systém by měl být schopen odlišit osobu, která má reálné zločinecké úmysly, od osoby, 

která vědomě lže nebo je nervózní z důvodu letu. Podmínkou je, že si zkoumaná osoba musí 

uvědomovat své protiprávní chování. Spolu s počítačovým algoritmem vyhodnocuje 

výsledky také bezpečnostní pracovník, který má právo konečného rozhodnutí o rizikovosti 

osoby. Rychlost detekce se v tomto případě rovná času potřebnému k průchodu osoby přes 

tunelové uspořádání a potřebnému pro vyhodnocení systému, zdroje uvádějí průměrnou 

dobu do 30 s. Důležité je poznamenat, že technologie v současné době nedokáže pracovat se 

současným průchodem dvou a více lidí. Tento režim byl testován a vykazoval velké 

množství falešných alarmů. Vhodné je umístění technologie do předem připravených 

průchodů, jelikož systém pracuje s tunelovým uspořádáním. 

Uvedený systém měl při prvním testování úspěšnost 78 – 80 %, což zdaleka není tolik, aby 

mohl být systém v nejbližší době nasazen do ostrého provozu. Pořizovací cena této 

technologie není známá i z důvodu stále probíhajícího vývoje. Nicméně dle poskytnutých 

informací z projektové dokumentace, která byla vypracována v souvislosti s testováním na 
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jednom z letišť v USA, přesahovala cena částku 150 000 $ (cena nezohledňovala stavební 

a dispoziční úpravy) [56, 59]. 

 

Obrázek C.2 – Část detekčního zařízení a rozmazaný screenshot SW FAST [59] 

 

Obrázek C.3 – Vyhodnocovací centrum systému FAST [59] 

V případě nasazení podobného systému nebo jeho dílčích částí do odbavovacího procesu 

by bylo výhodné systém implementovat před stanoviště bezpečnostní kontroly. Ve chvíli, 

kdy dojde u zkoumané osoby k pozitivní detekci, pracovníci bezpečnostní kontroly mohou 

na tuto skutečnost okamžitě reagovat. Velké množství informací o tomto systému má interní 

charakter a jsou dostupné pouze obecné charakteristiky a způsob použití. Vývoj systému 

podléhá přísnému utajení Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA [56, 59]. 

Tabulka C.1 – Přehledová tabulka technologie FAST [vlastní tvorba] 

FAST 

Stručný popis Posouzení fyziologických projevů zkoumaného jedince, technologie 

je stále ve vývoji 

Princip 

měření/posuzování 

Tunelové uspořádání, senzory snímající fyziologické změny/reakce 

osoby na vnější projevy a jejich vyhodnocení 

Možné využití Tipování cestujících na základě podezřelých znaků 

Aplikace na letišti Odbavovací přepážky, pasové filtry, tunelové průchody a koridory, 

stanoviště bezpečnostní kontroly, odletové čekárny, služební 

vchody 

Obsluha Obsluha vyhodnocující podezřelé znaky, příp. osoba provádějící 

dotazování 

Režim detekce Automatická detekce se zásahem bezpečnostního pracovníka 

Rychlost detekce cca 45 s na jednu osobu 

Náročnost na 

vyhodnocení 

Vyhodnocení zajišťuje SW platforma ve spolupráci s lidským 

faktorem 

Spolehlivost/úspěšnost 75 – 85 % 
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Přínos Prostředek pro tipování cestujících nebo analýza reakcí na vnější 

podněty, částečná eliminace lidského faktoru 

Silné stránky Rychlost, možnost široké integrace na více místech na letišti, 

detekce na větší vzdálenost, nenápadnost 

Slabé stránky Prozatím nižší spolehlivost, vyšší náklady, personální zajištění 

Cena (orientační) 150 000 $ 

 

Systém WeCU 

Jedná se o izraelský systém vyvinut v roce 2002 stejnojmennou firmou WeCU po 

opakovaných teroristických útocích na židovské cíle. Systém, který byl původně vyvinut 

k identifikaci potenciálních sebevražedných atentátníků, umožňuje detekci nebezpečných 

a rizikových osob na základě sledování chování soustavou elektronických senzorů – proto 

název systému WeCU – We See You. Elektronické senzory mohou měřit tělesnou teplotu, 

krevní tlak, změnu dechové frekvence, srdeční tep, pocení, pohyb očí apod. Technologie 

umožňuje vystavit sledovanou osobu téměř nepostřehnutelnému stimulu nebo vizuálnímu 

vjemu, na který daná osoba reaguje – následně se analyzují změny fyziologických reakcí. 

Stimulem může být krátká informace nebo sdělení (věta typu „Děkujeme, že nám pomáháte 

zvyšovat bezpečnost a kvalitu služeb“), dotaz nebo výzva na cestujícího (otázka typu 

„Vložte jméno … vložte skutečné jméno“) nebo vizuální stimul promítáním IR 

podprahového vjemu, který je blízký teroristům (obrázek výbušniny, symbol teroristické 

organizace, aj.). Princip fungování je založen na faktu, že lidé reagují na jim dobře známý 

vjem, pokud jej spatří na neobvyklém místě. Databáze promítaných obrazových vjemů musí 

být různorodá a vždy reflektovat místo, kde je technologie nasazená (geografická 

a sociologická specifika). Vizuální vjemy mohou být vybírány také na základě 

vyhodnocovaných hrozeb asymetrického ohrožení a odpovídat vždy aktuálnímu riziku 

a chráněnému aktivu [46]. 

Systém pracuje s myšlenkou, že ani ty nejlépe trénované osoby nedokáží ve stresových 

situacích ovlivnit veškeré tělesné reakce a chování. Tvůrci tvrdí, že jejich vytvořený 

determinační algoritmus dokáže rozlišit podezřelé osoby od běžných nervózních cestujících. 

Systém se vyvíjel přes 6 let a následně byl testován ve dvou nezávislých laboratořích za 

účasti profilerů, přičemž se simulovaly reálné situace a chování lidí na stovkách jedinců. 

Podle tvrzení zástupce vývojářského týmu se procentuální úspěšnost pohybuje okolo 90 – 

95 %. 

Průběh analýzy technologie WeCU [58]: 

1. Určení srdeční frekvence, tělesné teploty a frekvence dýchání podle senzorů 

2. Sledování fyziologických reakcí na základě přesně míněných podnětů (např. dotaz 

na zadání pravého jména u odbavovacího kiosku) 

3. Detekce zrychleného pohybu očí a mrkání pomocí snímače integrovaného 

v odbavovacím kiosku 

4. Určení tělesné teploty a srdeční frekvence pomocí infračervené kamery, porovnání 

s výchozími hodnotami 

Detekce jednoho objektu zabere přibližně 35 s, jedná se deklarovaný čas pro spolehlivou 

detekci (v mém případě během testování trvala detekce cca 28 s) Na základě světelné 

signalizace, kterou je systém vybaven, je bezpečnostní personál informován o statusu 
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kontrolované osoby. Zelená signalizuje, že osoba není podezřelá, červená informuje 

o možném riziku a oranžová značí nepřesné nebo nejednoznačné naměřené výsledky. 

Jednou z mnoha výhod systému WeCU je nenápadnost a kontrovaná osoba mnohdy netuší, 

že je právě podrobována nějaké detekci. I z tohoto důvodu lze technologii snáze integrovat 

do běžných procesů na letištích bez nutnosti přímé obsluhy, např. odbavení u přepážky nebo 

pasová kontrola. Dalším pozitivem je skutečnost, že jej není potřeba kalibrovat pro každý 

let zvlášť (reakce na stimuly by měly být napříč různými etniky stejné). Systém zachovává 

soukromí lidí, neboť neshromažďuje žádné záznamy a nebere v úvahu nic jiného než reakce 

na podněty v reálném čase. Systém také nemá k dispozici žádné předchozí informace 

o osobě, odkud je, kam cestuje, nebo v co věří [46]. 

Nevýhodou je skutečnost, že pro detekci průtoku krve využívá systém infra/termo kamery 

a ty lze za určitých okolností obelstít (např. použitím kvalitní obličejové masky, aplikací 

znecitlivujících látek – např. botox). 

  

Obrázek C.4 – Vstupní zařízení systému WeCU – stanice a kiosek [58] 

Prototypy systému WeCU jsou vyobrazeny na obrázku C.4 v provedení desktop a kiosek. 

Technologie sestává ze zobrazovací jednotky promítající stimuly, soustavy biometrických 

senzorů a software pro zpracování a analýzu dat. Cena přístroje v provedení kiosk station 

začíná na částce 3 000 $ (včetně softwarové platformy a řídící serverové jednotky) za jeden 

přístroj ovšem s větším počtem propojených kiosků se cena za jeden kus snižuje. 

Při nasazení 8 odbavovacích kiosků (potřeba průměrného letiště) se pořizovací cena 

pohybuje okolo 19 000 $. K dispozici jsou navíc koncové prvky pro umístění na běžných 

odbavovacích přepážkách a tyto jsou napojeny na vyhodnocovací jednotku. Cena těchto 

přístrojů se pohybuje okolo 1000 $ za kus [58]. 

Tabulka C.2 – Přehledová tabulka technologie WeCU [vlastní tvorba] 

WeCU 

Stručný popis Vyhodnocení reakcí na vizuální vjemy 

Princip 

měření/posuzování 

Senzory snímající fyziologické změny 

Možné využití Tipování cestujících na základě podezřelých znaků a hodnocení 

reakcí na vizuální vjemy, analytická metoda při vedení pohovoru 

Aplikace na letišti Samoobslužné kiosky, odbavovací přepážky, pasové filtry, příp. 

integrace do obrazovek s informacemi přílety/odlety 
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Obsluha Obsluha žádná, sledování podezřelých reakcí 

Režim detekce Automatická detekce a signalizace 

Rychlost detekce 35 s 

Náročnost na 

vyhodnocení 

Vyhodnocení zajišťuje SW platforma 

Spolehlivost/úspěšnost 90 – 95 % 

Přínos Podpůrný prostředek pro tipování cestujících nebo analýza reakcí na 

vnější podněty, částečná eliminace lidského faktoru 

Silné stránky Rychlost, spolehlivost, možnost široké integrace na více místech na 

letišti 

Slabé stránky Vyhodnocování jedinců ze vzdálenosti do 1 m, správa databáze 

vizuálních podnětů, uzpůsobení na konkrétní podmínky 

Cena (orientační)  35 000 $ (pořízení 10 kiosků + 10 checkinů)  

 

VibraImage 

Technologie VibraImage je vyvíjená ruskou společností Elsys Corporation, která se zabývá 

odhalováním lidských emocí výzkumem tzv. tremorů. Tremor, neboli třes, je podle odborné 

literatury [57] definován jako neúmyslný, rytmický svalový pohyb vyvolaný mozkem 

v reakci na vnější prostředí. Tyto mikro vibrace svalů jsou charakteristické pro hlasivky, 

obličejové svaly, končetiny (častěji ruce) a trup těla. Např. při výzkumech psychodynamiky 

již Sigmund Freud dokázal, že se nejedná o náhodné pohyby a jsou řízené fyziologií mozku 

v reakci na vnější podněty [41]. Příčinou vzniku tremorů mohou být neurologická 

onemocnění jako např. Parkinsonova choroba, alkoholismus, ale také reakce těla na vnější 

podněty, jako např. prochladnutí, nervozita, stres atd. Projevem je např. klepání zubů při 

prochladnutí, třes hlasivek při nervozitě apod.  

Aby bylo možné tyto třesy vyhodnocovat, společnost vyvinula SW platformu, která na 

základě kamerového výstupu tremory u sledované osoby vizuálně interpretuje pomocí tzv. 

aury. Výsledkem je rozhraní, které umožňuje detekovat emoce a psychofyziologické 

charakteristiky člověka standardními technickými prostředky a navíc bezkontaktně. První 

testovací verze vznikla již v roce 1995 a zaměřovala se primárně na sledování jednotlivců, 

následně se tento režim vylepšoval a přibyly další dva. Dnes systém disponuje režimy pro 

tzv. mikromód, makromód a detektor lži. Pro naše účely budou dále charakterizovány první 

dva zmíněné. 

Mikromód lze využít pro kontrolu jednotlivců a analyzování jejich mikro tremorů v obličeji. 

Vhodným způsobem jeho použití je např. sledování cestujících u check-inu nebo u pasových 

filtrů, kde osoba stojí v klidu bez pohybu a její pohled směřuje jedním směrem (zpravidla 

k pracovníkovi obsluhy). Naproti tomu makromód slouží k monitorování podezřelých 

aktivit osob v davu analyzováním makro tremorů, pohybů končetin a dynamiky chůze 

(osoby s agresí a nervozitou se vyznačují odlišnou frekvencí pohybu končetin). Tento mód 

již nepracuje s aurou jako v předchozím případě. Barevné spektrum překrývá sledované 

osoby a pohybuje se od bezbarevného (normální klidný stav), přes žlutou (určité napětí 

a nervozita) až po oranžovou a červenou (agrese). Makromód lze využít pro otevřené 

prostory, ve kterých sledujeme skupiny osob. Výstup obou zmíněných režimu prezentuje 

obrázek C.5. 
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Obrázek C.5 – Vibra Image – mikromód (vlevo) a makromód (vpravo) [41] 

Analytický SW v závislosti na čase sleduje polohu každého pixelu obrazového výstupu 

a dopočítává výsledný obraz, proto je možné sledovat dynamiku pohybu. Výsledkem je 

obraz, který je kombinací původního snímaného obrazu doplněného o hodnotu aury, která 

je interpretována barevnými zrněním (podle frekvence, amplitudy a symetričnosti tremorů). 

Barevné rozlišení reprezentuje spektrum na obrázku C.6.  

 

 

červená – aktivita a agrese 

žlutá – problém a napětí 

zelená – normální a vyvážená aktivita 

modrá – odpočinek a klid 

fialová – únava a vyčerpání 

Obrázek C.6 – Vibra Image – interpretace barevného spektra [41] 

Pro doplnění zobrazuje SW také histogram a číselné hodnoty jednotlivých parametrů 

a možnost náhledu na amplitudovou a frekvenční vizualizaci. Histogram na obrázku C.7 

vyjadřuje frekvenční rozdělení pro zvýšené bezpečnostní riziko (vlevo nahoře), normální 

stav (vlevo dole), únavu (vpravo nahoře) a hněv (vlevo dole). Ideální rozložení aury je 

v barevném spektru modré až zelené barvy, aura je maximálně monochromatická, ucelená 

a symetrická. Jakákoliv odchylka od normálu reprezentuje odchylku od mentálních 

a fyziologických norem. 

 

Obrázek C.7 – Vibra Image – interpretace barevného spektra [41] 

Pokud je výsledná aura následně analyzována, dá se charakterizovat původ tremorů, a tím 

také psychický stav člověka a rozpoložení jeho mysli. Jelikož se tyto mikro vibrace svalů 

nedají ovlivnit myslí ani je vědomě potlačovat, lze pomocí jejich analýzy odhalovat lidské 
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pocity jako agrese, úzkost, stres, ale také radost, spokojenost, vyrovnanost. Technologie 

dokáže také rozeznat diference mezi stresem vyvolaným hádkou nebo úmyslem spáchat 

protiprávní čin. Vychází to z odlišné dynamiky frekvence a amplitudy tremorů. Není možné, 

aby se vibrační parametry – hodnoty aury měnily bez zjevné příčiny, každá změna je indikací 

změny v emocionálním stavu. Každá ze zkoumaných emocí má statisticky stanovené limity, 

které je nutné stanovit pro každé etnikum a místo měření (každé etnikum má jiný 

temperament). Průměrně se jedná o hodnoty: agrese 75 %, stres 80 %, napětí 60 %, lež 30 

% a tzv. úroveň potenciálního nebezpečí 60 %. Příliš nízké nebo vysoké hodnoty indikují, 

že se sledovanou osobou není něco v pořádku. SW umožňuje kalibraci pro konkrétní etnika 

a vytvořit si tzv. profily pro každý let zvlášť, příp. umožňuje ponechat nastavené průměrné 

hodnoty. Pro porovnání jsou na následujícím obrázku C.8 zobrazeny tři osoby; první žena, 

která je v klidu a psychické pohodě (aura je tvarově i barevně symetrická a vyvážená), druhý 

muž, který je ve stresu (aura vykazuje nestálost a vyšší barevnost) a na třetím obrázku je 

muž, který je agresivní (aura vykazuje nesymetričnost, vysokou míru vibrací a barevnou 

nestálost). 

     

Obrázek C.8 – Vibra Image – typy výstupů v mikromódu [41] 

Znázornění výsledné aury v režimu mikromód během testování prezentuje obrázek C.10. 

Na něm je patrný objekt zájmu (autor práce) včetně vyobrazené aury, naměřených hodnot 

a histogramu. Uprostřed je stejný záběr v režimu vyobrazení amplitudy a dole jsou uvedeny 

i hodnoty naměřených emocí. Generovaný výstup s podrobnými parametry z daného měření 

je uveden v příloze H v tabulce H.1. Výstup zaznamenaný v průběhu provádění 

bezpečnostní kontroly je uveden na obrázku C.9. Na něm je patrna sledovaná osoba 

a výsledný bezpečnostní status, který se pohybuje v rozmezí 0-100 %. 

 

Obrázek C.9 – Vibra Image – makromód a využití u bezpečnostní kontroly [50] 

Výhodou technologie Vibra Image je především její snadná integrace do stávající struktury 

kamerového systému (využití výstupů z analogových i digitálních kamer, webových kamer 

i vysokorychlostních IEEE 1394 kamer a jejich analýza), využití dostupných počítačových 
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sítí pro přenos a zpracování informací, uživatelsky přívětivé prostředí analytického SW 

a matematické a grafické podložení výsledků. Z hlediska bezpečnostního využití je výhodou 

nemožnost ovlivňování výsledků detekce, nízká chybovost (FRR = 10 % a FAR = 1х10-7 %) 

a rychlost detekce, která se pohybuje v rozmezí 3 – 10 s. 

Systém je v mikromódu závislý na orientaci kamery vůči sledovaným osobám. Především 

při využití makro režimu je důležité věnovat pozornost nastavení sledované scény 

a zohlednit především vzdálenost a rychlost pohybujících se objektů. U mikro režimu je 

vhodné pokud si zkoumaná osoba sundá brýle (skla brýlí mohou odrážet světlo a zvyšuje se 

chybovost) a nemá silnou vrstvu make-upu, který překrývá značné množství pórů 

v obličejové části. U makro režimu je žádoucí, aby byly sledované osoby co nejvíce v klidu 

(bez pohybu) a detekce je snadnější, pokud na sobě osoba nemá příliš mnoho vrstev oblečení. 

Kontrolované osoby zde nemusí stát čelem ke kameře. U obou režimu je výhodné, pokud je 

pozadí jednobarevné bez pohybujících se objektů (absence externích vibrací) a umělé 

(měkké) osvětlení bez dynamických změn světlosti zkoumané scény a blesků. Také je, pro 

přesnější výsledky měření, vhodné parametry systému nakalibrovat pro konkrétní národnost. 

Není možné opomenout také nutnost školení a tréningu pro obsluhující personál. Pořizovací 

cena SW je 10 500 dolarů za VibraImage 8.1  (PRO+) [41]. 

Systém je testován na petrohradském letišti Pulkovo a moskevském letišti Domodědovo 

a Sheremetievo, na letišti Incheon (Soul, Korea) a na letišti v kanadském Torontu. Podle 

získaných informací odhalil systém za dobu své činnosti několik pachatelů trestného činu, 

teroristů a osob s podezřelým chováním. Technologie byla také nasazena při bezpečnostní 

kontrole vstupu během olympijských her v Soči v roce 2014 [41]. Podle výsledků 

z testovacího provozu na těchto letištích, které byly prezentovány např. na konferenci 

bezpečnosti civilního letectví ILA v Berlíně v roce 2008, na konferenci CeBIT a Simo 

v letech 2010 nebo na jiných konferencích Rusku, uvádí výrobce průchodnost okolo 

1000 sledovaných osob denně s účinností bezmála 100%, tedy s nulovou hodnotou 

falešných alarmů [41]. Z testování vyplývá, že systém spíše identifikuje klidné osoby jako 

rizikové, než aby identifikoval teroristy jako nezávadné jedince (míra falešného přijetí se 

limitně blíží nule a míra falešného odmítnutí se pohybuje dle vývojářů okolo 5 %). 

Při nasazení v reálném letištním provozu musíme počítat s ne vždy ideálními podmínkami 

pro měření, a proto může systém vykazovat určitou chybovost (míra úspěšnosti okolo 95 %), 

ovšem i přes tento fakt je velice spolehlivým nástrojem k detekci podezřelého chování. 
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Obrázek C.10 – Vibra Image – typy výstupů v mikromódu [vlastní tvorba] 
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Tabulka C.3 – Přehledová tabulka systému Vibra Image [vlastní tvorba] 

VibraImage 

Stručný popis Analýza emočního rozpoložení 

Princip 

měření/posuzování 

SW vyhodnocující auru (frekvenční a amplitudový rozsah trumorů) 

jedince 

Možné využití Tipování cestujících na základě podezřelých znaků v chování, 

mikro a makro režim, analytická metoda při vedení pohovoru 

Aplikace na letišti Mikro režim: odbavovací přepážky, pasové filtry, místnost pro 

vedení pohovorů. Makro režim: sledování osob v terminále na 

rizikových místech (fronty, stanoviště bezpečnostní kontroly, 

pasové filtry, odletové čekárny). 

Obsluha Obsluha sledující výstup ze systému 

Režim detekce Automatická detekce a signalizace 

Rychlost detekce do 10 s 

Náročnost na 

vyhodnocení 

Vyhodnocení zajišťuje SW platforma 

Spolehlivost/úspěšnost 95 % 

Přínos Podpůrný prostředek pro tipování cestujících, částečná eliminace 

lidského faktoru 

Silné stránky Vysoká rychlost, spolehlivost, možnost široké integrace na více 

místech na letišti, snadné uživatelské rozhraní, variabilita 

Slabé stránky Nutné mít uzpůsobené prostředí pro měření, přesné nastavení kamer 

vůči sledované scéně, nastavovat kritéria podle sledovaného etnika 

(mikro režim), nutná asistence bezpečnostního pracovníka 

Cena (orientační) 10 500 $ (cena za SW, nutno připočítat cenu za PC stanice, kamery 

lze využít stávající) 

 

Real Time Pulse Monitor 

Real Time Pulse Monitor (RTPM) je metoda, která spočívá v detekci změn světlosti obličeje. 

Metoda je závislá na průtoku krve přes cévy v obličeji. Světlost kůže je dána množstvím 

hemoglobinu v krvi (červené barvivo), který má tu vlastnost, že pohlcuje zelené světlo. 

Systém nejprve pořídí krátkou video sekvenci obličejové části zkoumaného objektu. 

Tu následně rozdělí do jednotlivých snímků a z nich vypočítá průměrné hodnoty pro barevné 

složky červenou/zelenou/modrou pro každý takový snímek. Následně odstraní šum 

a irelevantní data ze všech tří barevných složek a extrahuje křivku jasu ze zelené složky. 

Srdeční frekvence je dále z této křivky spočítána pomocí Furierovy řady a Eulerovy metody 

na základě lokálních minim a maxim (obrázek C.11). Tato bezkontaktní technologie, kterou 

vynalezla společnost Fujitsu Laboratories Ltd., umí změřit puls za méně než 5 sekund 

a dokáže z výsledného výpočtu automaticky vyloučit data, která byla ovlivněna pohybem 

obličeje nebo těla kontrolované osoby (chůze, pohyby obličejových svalů, úhyby hlavou 

apod.). 
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Obrázek C.11 – Princip fungování technologie RTPM [43] 

Uvedená technologie by mohla být nasazena v místech, kde dochází k přímému kontaktu se 

zkoumaným subjektem (odbavovací přepážky, samoobslužné kiosky, pasové filtry aj.) 

a měla by snížit riziko ohrožení bezpečnosti. Aby byl systém schopen vyhodnotit změny 

srdeční frekvence, je podmínkou, aby byla zkoumaná osoba dotazována na několik otázek. 

Vychází se z předpokladu, že reakce na otázky a myšlení ovlivní srdeční frekvenci 

zkoumané osoby. Otázky jsou předem připravené a podobné těm, které se používají při 

standardním profilování a dotazování na letišti. Jsou krátké, jasné formulované a tzv. 

uzavřené (lze na ně odpovědět pouze ano/ne). Např. Balil/a jste si zavazadlo sám/a? 

Co obsahuje vaše příruční zavazadlo? Máte tam nějaké nepovolené věci? Už jste někdy letěli 

letadlem? Čeká vás někdo na letišti příletu? apod. Otázky je nutno průběžně obměňovat, aby 

nebylo možné se na ně předem připravit. Odpovědi i sekvence jsou ukládány do systému 

a následně se zpracovávají. Pokud srdeční frekvence zkoumané osoby během testu překročí 

stanovenou hranici, osoba je označena za podezřelou a doporučena k další analýze. Celý 

proces netrvá déle než 1 minutu [43]. 

Výhodou technologie je skutečnost, že záznam obrazu může být pořízen běžně dostupnou 

digitální kamerou (čím větší zobrazovací schopnost, tím přesnější výsledky měření) 

a nasnímaný obraz je zpracováván speciálním SW. Úspěšnost této technologie se při 

testováních pohybovala okolo 92 % [43]. 

Cena systému sestává především z vyhodnocovacího SW, neboť koncové prvky lze použít 

standardní. Velkou roli však hrají i náklady na implementaci systému do kiosků, ty jsou 

neznámé. Orientační cena SW platformy činila v roce 2013 15 000 $. Pokud uvažujeme 

o implementaci do stávajícího CCTV systému, může být tato cena konečná [43]. 

Uvedená metoda není určena k tomu, aby přímo a bez dalších ověřování identifikovala 

pachatele protiprávního jednání nebo zcela nahradila profilování na letišti. Jedná se však 

o velice užitečný vstupní nástroj pro další dotazování nebo posuzování. Své využití může 

nalézt také při tipování jedinců se špatným zdravotním stavem. V průběhu roku 2014 se 

uvažuje o nasazení této technologie na několika letištích v Japonsku. 

Tabulka C.4 – Přehledová tabulka technologie Real Time Pulse Monitor [vlastní tvorba] 

Real Time Pulse Monitor 

Stručný popis Měření srdečního tepu 

Princip 

měření/posuzování 

Princip pohlcování zeleného světla hemoglobinem 
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Možné využití Tipování cestujících na základě podezřelých znaků, analytická 

metoda při vedení pohovoru 

Aplikace na letišti Samoobslužné kiosky, odbavovací přepážky, pasové filtry, služební 

vchody, integrace do systému CCTV 

Obsluha Obsluha žádná, při překročení prahových hodnot reakce 

bezpečnostního pracovníka, agent vedoucí řízený pohovor 

Režim detekce Automatická detekce, možnost nastavení prahové hodnoty 

Rychlost detekce okolo 5 s detekce, včetně dotazování okolo 60 s 

Náročnost na 

vyhodnocení 

Vyhodnocení zajišťuje SW platforma 

Spolehlivost/úspěšnost 92 % 

Přínos Podpůrný prostředek pro tipování cestujících nebo analýza reakcí 

na vnější podněty (např. dotazování), částečná eliminace lidského 

faktoru 

Silné stránky Jednoduchost, rychlost, spolehlivost, možnost široké integrace do 

již stávajících systémů 

Slabé stránky - 

Cena (orientační) 15 000 $ 

 

Analýza hlasu 

Při analýze hlasu v současné době řada technologií vychází z tzv. vrstvené hlasové analýzy 

(LVA – Layered Voice Analysis). Ta dokáže identifikovat až 18 typů emocí a na základě 

kognitivních funkcí určit pravdivostní hodnotu výroku. Identifikuje abnormality v toku 

lidské řeči promítající se do charakteristiky lidského hlasu od široké škály emocionálních 

reakcí až po různé druhy stresů. Výsledná data následně mohou odhadnout pravděpodobnost 

podvodného jednání nebo podvodného úmyslu nebo mohou být podkladem pro jiné 

podrobnější psychologické analýzy. 

Výhodou této metody je nezávislost na obsahu řeči (co jedinec říká a jakým jazykem) a pro 

její nasazení lze využít běžně dostupných mikrofonů nebo ji lze nasadit do běžných 

telefonních linek, také dokáže pracovat s již nahraným záznamem v přijatelné kvalitě. 

Nevýhodou metody je fakt, že k provedení analýzy je zapotřebí širší zkoumaný vzorek – 

větší množství mluveného slova.  

Identifikované jevy lidského hlasu jsou především: typy stresů, zamyšlení, nadšení, 

zmatenost, rozumové a myšlenkové a procesy, rozhořčení, zloba a další emocionální reakce 

[48]. 

Technologie pracuje na principu předem nadefinovaných vokálních parametrů ve spojitosti 

s klíčovými lidskými emocemi v různých kombinacích lidské mluvy a chování. Technologie 

přináší řadu nových, prozatím neobjasněných, fonetických parametrů vycházejících 

z vlastností lidského hlasu. 

Tuto patentovanou technologii vyvíjí izraelská společnost Nemesysco Ltd. a s úspěchem 

ji nasazuje např. v kriminalistice při výsleších. Pro oblast AVSEC vyvíjí společnost zařízení 

„CS1“ (Crystal Sky) a „GK1“ (Gate Keeper). Úspěšnost zařízení CS1 byla během prvního 

testování na izraelských letištích okolo 95 %. Rychlost detekce se odvíjí od délky vedeného 

pohovoru. Jelikož systém pracuje v reálném čase, je tento faktor zanedbatelný a rovná se 

délce pohovoru, který vede bezpečnostní pracovník s dotazovanou osobou. Zařízení CS1 
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přináší možnost rychlého posouzení osoby např. na přepážkách informací nebo u pasových 

filtrů, imigrační kontroly apod. (obrázek C.12). Využívá LVA technologii a pomocí 

speciálního software je zařízení schopno v reálném čase analyzovat nahraný vzorek. 

Uživatelské rozhraní tohoto software je snadno přizpůsobitelné [48]. 

 

Obrázek C.12 – Zařízení pro vrstvenou analýzu hlasu společnosti Nemesysco [48] 

Druhý zmiňovaný systém dokáže rychle posoudit riziko či škodlivé záměry u posuzované 

osoby na základě LVA. Pracuje na podobném principu jako RTPM s tím rozdílem, že je 

osobě položena sada otázek a ta musí odpovědět svým hlasem. Záznam je pomocí 

technologie LVA analyzován a v případě nalezení nejasných odchylek je osoba vyčleněna 

k dalšímu šetření. Systém dokáže pracovat také v hlučnějším prostředí, kterými letištní 

teminály jsou. Operační doba je závislá na rychlosti odpovědi dotazované osoby, většinou 

do 60 s. 

Cena za CS1 zařízení sestává z audiofonní techniky, vyhodnocovací počítačové stanice 

a speciální SW platformy. Cena za SW se pohybuje okolo 1 500 $ dle verze a počtu licencí 

(údaje jsou z roku 2012, interně uveřejněny během testování na izraelských letištích). Pokud 

vycházíme z předpokladů, že bezpečnostní složky disponují audiofonní technikou 

i počítačem, může být tato cena konečná. Cena GK1 nebyla zjištěna, odhaduje se však na 

úrovni běžných kioskových stanic, tedy orientačně 2 500 $ [48]. 

Tabulka C.5 – Přehledová tabulka analýzy hlasu [vlastní tvorba] 

Analýza hlasu 

Stručný popis SW pro vyhodnocení charakteristiky lidského hlasu a jeho 

abnormalit 

Princip 

měření/posuzování 

Hodnocení míry odchylek od standardního hlasového projevu 

Možné využití Tipování cestujících na základě detekce podezřelých znaků 

v lidském hlase, analytická metoda při vedení pohovoru 

Aplikace na letišti Odbavovací přepážky, pasové filtry, odletové čekárny, call  centra, 

místnost pro vedení pohovorů 

Obsluha Automatická obsluha, automatické vyhodnocení nebo hodnocení 

obsluhou 

Režim detekce Automatická detekce a signalizace 

Rychlost detekce CS1 – detekce probíhá v reálném čase 

GK1 – do 60 s 

Náročnost na 

vyhodnocení 

Vyhodnocení zajišťuje SW platforma 

Spolehlivost/úspěšnost 95 % 
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Přínos Podpůrný prostředek pro posouzení rizikovosti osoby podle 

hlasového projevu 

Silné stránky Rychlost, spolehlivost, nenápadnost, práce v reálném čase, možnost 

široké integrace  

Slabé stránky Vyhodnocování jedinců ze vzdálenosti do 1 m (dle citlivosti 

mikrofonu) 

Cena (orientační) v průměru 1500 $ za SW řešení CS1 

cca 2500 $ za kioskové řešení GK1 

 

Videoanalýza 

Metodu videoanalýzy lze v procesu odhalování abnormálních skutečností také využít. 

Výhodou je skutečnost, že analytický SW zpracovává a vyhodnocuje snímaný obraz z kamer 

bez zásahu lidského činitele. Pokud sledovaný objekt překročí prahovou hodnotu, SW předá 

obsluze alarmový stav a ta situaci dále řeší. Některé integrované systémy umožňují také 

aktivaci návazných činností, jako např. spuštění signálu prostřednictvím ústředny EPS 

a další. Míra spolehlivosti odladěných systémů se blíží 100 %, vše je závislé na snímaném 

prostoru, kvalitě kamer, počtu pohybujících se objektů, světlosti prostředí, nataveném 

zónování a dalších faktorech, v průměru je však možné počítat s úspěšností okolo 95 %. 

Na podobném principu pracují některé dnešní RTG na letištích – především v třídírnách 

zavazadel. RTG skenuje každé zavazadlo, a pokud v něm neodhalí nic nebezpečného nebo 

podezřelého, obrazový výstup operátorovi neposílá. To se děje až v případě překroční 

prahové hodnoty a v tomto případě přeposílá operátorovi obrazový výstup k posouzení. 

Mezi základní funkce videoanalýzy patří zejména: 

 Zónování (mapování) sledovaného prostoru: Pomocí této funkce lze sledovaný 

prostor rozdělit, příp. vymapovat do určitých zón a oblastí. Pro každou z těchto zón 

lze nastavit jiná opatření a spouštět jiná následná opatření. Např. lze z monitorované 

scény vybrat dílčí prostor, v němž se běžně pohybují lidé, a systém na tento pohyb 

nemá reagovat. Rozdělení obrazu funguje pomocí SW (viz obrázek C.13), který lze 

v reálném čase upravovat. 

 

Obrázek C.13 – Funkce zónování (mapování) videoanalýzy [39] 

 Vzdálený monitoring předmětů: funkce umožňuje rozpoznat změnu obrazu za 

jednotku času. Funkci lze využít např. pro střežení vybraného objektu v obrazu 

kamery. V případě, že vybraný objet z obrazu zmizí nebo změní polohu, systém 

přejde do poplachového stavu. Také lze funkci použít inverzně, poplach aktivovat ve 

chvíli výskytu nového předmětu (např. problematika odloženého zavazadla) – viz 



15 

obrázek C.14. Funkce je schopna také vyloučit dynamické vlivy, jako chůze osob 

v záběru kamery apod. 

 

Obrázek C.14 – Funkce monitoringu předmětů prostřednictvím videoanalýzy [39] 

 Funkce počítání objektů: Funkce umožňuje počítat průchod osob za jednotku času. 

Pomocí SW lze v určitém místě obrazu kamery nastavit křivku (nejčastěji úsečku 

nebo kruhovou úseč) a v případě, že SW zaznamená překrytí této křivky s pohybující 

se osobou v obrazu kamery, tuto informaci zaznamená (viz obrázek C.15). 

Nevýhodou mohou být nepřesné výsledky v případě více procházejících osob těsně 

vedle sebe. SW tuto skutečnost zaznamená jako jeden větší objekt. Z tohoto důvodu 

je vhodné tento systém použít v prostoru, kde se osoby pohybují v řadě za sebou 

(tunely, koridory apod.). 

 

Obrázek C.15 – Funkce počítání objektů pomocí videoanalýzy [39] 

 Funkce tepelného mapování: Tato funkce umožňuje v záběru kamery barevně 

vyznačit místa s největší koncentrací a průchodnosti osob za jednotku času. Přináší 

informaci o tom, kde se osoby nejvíce pohybují a která místa ve sledovaném obrazu 

zůstávají prázdná (viz obrázek C.16). 

 

Obrázek C.16 – Funkce tepelného mapování sledovaného obrazu pomocí videoanalýzy [39] 
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Společnosti, které se zabývají videoanalýzou, je celá řada, za zmínku lze uvést např. 

švédskou firmu Axis Communications nebo americkou společnost BrsLabs. Obě tyto 

společnosti mají bohaté zkušenosti s pořizováním a se zpracováním videoobsahu v reálném 

čase [39, 40]. 

Ceny těchto SW se pohybují v závislosti na společnosti, poptávané verzi SW platformy, 

počtu licencí i způsobu použití. Ve většině případů nabízejí společnosti řešení na klíč, tedy 

do stávajícího CCTV systému implementují svou nadstavbu a systém nastaví a odladí podle 

přání zákazníka. Z praktických zkušeností při implementaci podobného systému společnosti 

AXIS na kodaňském letišti se cena za pořízení, včetně servisního nastavení a vyvedení 

výstupů na pracoviště CCTV dohledu pohybovala v přepočtu okolo 90 000 $ (některé 

z koncových prvků byly dodány firmou AXIS a promítnuty v konečné ceně, ostatní byly 

původní) [39, 40]. 

Tabulka C.6 – Přehledová tabulka videoanalýzy [vlastní tvorba] 

Videoanalýza 

Stručný popis SW pro vyhodnocení obrazové scény 

Princip 

měření/posuzování 

SW zpracovávající obraz na základě aktivovaných funkcí pro 

posuzování obrazu 

Možné využití Detekce nestandardních jevů v obrazové scéně 

Aplikace na letišti Integrace do systému CCTV, kdekoliv po letišti 

Obsluha Algoritmus posuzující snímaný obraz, v případě překročení prahové 

hodnoty alarm bezpečnostnímu pracovníkovi 

Režim detekce Automatická detekce a signalizace poplachu 

Rychlost detekce Detekce probíhá v reálném čase 

Náročnost na 

vyhodnocení 

Vyhodnocení zajišťuje SW platforma 

Spolehlivost/úspěšnost okolo 95 % podle prostředí 

Přínos Automatické sledování rizikových prostor, počítání osob, mapování 

prostor, částečná eliminace lidského faktoru 

Silné stránky Rychlost, práce v reálném čase, možnost široké integrace do 

stávajícího systému CCTV 

Slabé stránky Cena vycházející z plošného pokrytí prostoru systémem CCTV 

Cena (orientační) dle specifikace zákazníka, orientačně 90 000 $ 

 

SPOT + BDO 

Nejedná se o technologii, nýbrž o metodiku Screening of Passengers by Observation 

Techniques vytvořenou americkou TSA ke sledování chování cestujících na letištích. TSA 

školí k tomuto účelu tzv. Behavioral Detection Officers (tzv. profilery), kteří jsou během 

odbavení vhodně rozmístění tak, aby byli schopni sledovat průchody cestujících, jejich 

chování, vzezření a příp. také reakce na různé podněty. Tato metoda se v různých obměnách 

využívá na řadě letišť po celém světě a věnuje se jí řada společností, např. ICTS působící 

v Evropě i v ČR.  

Techniky pro SPOT úzce vycházejí z metodiky profilování a dotazování, ovšem s tím 

rozdílem, že tito profileři cestující pouze sledují a nekomunikují s nimi. Používají různé 

techniky, jak u některých rizikových osob vzbudit pozornost. Např. sledují osoby čekající 

v řadě a občas naváží nezávazný rozhovor pomocí vysílačky. Pokud má cestující čekající 
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v řadě nějaké podezřelé znaky v chování, ještě více znejistí. Následně se sledují a kontrolují 

reakce této osoby, příp. dává profiler požadavek bezpečnostní kontrole k provedení 

důslednější prohlídky. 

Výhodou této metody je možnost použití na jakékoliv prostory, kde se vyskytují cestující. 

Zpravidla jsou vybaveni uniformou (efekt autority) a v některých případech procházejí mezi 

cestujícími v civilu. Profileři se nemusí vyskytovat přímo v místě, ale mohou sledovat 

cestující pomocí CCTV systému. Její nevýhodou je omezena personální kapacita a zkušenost 

profilerů. 

 

Smart Security / Checkpoint of the Future 

Smart Security není přímo technologie k odhalování rizikového chování cestujících, ale 

můžeme ji chápat spíše jako odlišnou koncepci provádění detekčních kontrol na letištích. 

Z pohledu cíle disertační práce je tak nepochybně zajímavým prvkem celé problematiky. 

Nelze ji proto stavět na úroveň výše zmíněných technologií. Smart Security využívá 

ke svému fungování vstupy dříve zmíněných technologií. 

Technologie pro detekci a analýzu podezřelých znaků v chování cestujících provedou 

profilaci cestujících a vyselektováni rizikových osob. Těmto bude za základě předběžného 

posouzení vytvořen bezpečnostní status (míra rizikovosti osoby) provázaný s číslem nebo 

QR kódem letenky. S tímto statusem následně cestující přichází před Smart Security 

k provedení detekční kontroly. Čtecí zařízení systému načte z letenky status cestujícího a na 

jeho základě stanoví úroveň následné detekční kontroly. Status může nabývat tří hodnot: 

známý cestující, který léta pravidelně; cestující se standardní kontrolou a rizikový cestující 

se zvýšenou kontrolou. Stanoviště bezpečnostní kontroly se dělí na 3 samostatné koridory 

s rozdílnou úrovní prováděné detekční kontroly (příp. s rozdílně nastavenou citlivostí 

detekčních zařízení). Na základě míry rizika, která vyplývá z virtuálního statusu cestujícího, 

je tento nasměrován ke konkrétnímu koridoru s příslušnou úrovní kontroly [45]. 

Bez technologií zaměřených na detekcí podezřelého chování u cestujících by byla koncepce 

Smart Security pouhým polovičatým řešením. Naopak zmíněné detekční systémy by byly 

bez využití Smart Security pouze tipovacím nástrojem pro profilery a zvýšená bezpečnostní 

kontrola cestujících by probíhala pouze na základě přijímaných informací od profilerů. 

Koncept je uvedený na obrázku C.17. 

Projekt Smart Security je vyvíjen organizací IATA a ACI (Airports Council International). 

Byl založen v roce 2010 pod názvem Checkpoint of the Future a poprvé testován na letišti 

v Singapuru. Za účelem realizace projektu byly nadefinovány pro roky 2014, 2017 a 2020 

dílčí kroky vedoucí k postupné implementaci systému do praxe. V letech 2012/2013 byl 

systém testován na letištích v Londýně (Heathrow a Gatwick) a na letišti v Amsterdamu 

(Schiphol). Od roku 2014 je systém posuzován ve vztahu k příslušným regulačním orgánům 

[45]. 
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Obrázek C.17 – Předpokládaný stav technologie Smart Security pro rok 2020 [42] 

Využitím tohoto konceptu dojde ke zvýšení komfortu cestujících především kratším 

čekáním ve frontách, zvýšení plynulosti a propustnosti stanoviště bezpečnostní kontroly 

a také ke zvýšení úrovně bezpečnosti pomocí efektivnějšího využití stávajících technologií. 

V neposlední řadě lze předpokládat také úsporu práce bezpečnostních pracovníků 

zaměřením se na osoby s vyšším rizikem. 

 

Identifikační biometrické systémy: 

Obecně se jedná o systémy umožňující cestujícím, pokud jsou držiteli cestovního dokladu 

s biometrickým čipem, vykonat samostatně pasovou kontrolu, bez přítomnosti úřední osoby. 

Identifikačních biometrických systémů se používá celá řada a jsou nasazovány především 

na velkých spádových letištích. Nasazují se nejenom z hrozby teroristických útoků za 

účelem rozpoznání identifikace cestujících, zajištění hledaných osob, ale také jako nástroj 

ke ztotožnění palubního lístku s osobou, na kterou byl vytaven. 

Systémy obecně pracují na principu nasnímání dat z biometrického čipu a naskenování 

biometrického znaku cestujícího a vzájemné komparace těchto dat. Mezi nejčastěji 

sledované biometrické znaky patří tvář (vzdálenost očí, šířka a tvar nosu, tvar lícních kostí, 

tvar uší, délka spodní čelisti), duhovka či a rohovka oka, dlaň (šířka a délka prstů, porovnání 

papilárních linií) apod. V případě hledaných osob systém vždy prověří shodu s údaji 

v centrální databázi hledaných osob, na kterou je napojen. 

iBorders 

Jedná se o systém pracující s rezervačními systémy, které jsou využívány leteckými 

společnostmi v rámci globálního distribučního systému (GDA – Global Distribution 

System) a se sítí SITA. Systém SITA obsahuje data o všech cestujících na příletech, odletech 

i tranzitujících. 

Systém pracuje s evidencí ETA (Electronic Traveler Authorization), která slouží k registraci 

a kontrole cizinců, kteří se chystají vstoupit na území jednotlivých států. Systém obsahuje 

elektronickou vstupní příletovou kartu (Input Arrival Card), která se po vyplnění zpracuje 

a uloží pro další použití. Do budoucna se počítá v evidenci ETA také s využitím 

biometrických údajů. 
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Po příchodu cestujícího na letiště proběhne načtení jeho letenky. Následně systém iBorders 

pošle data do odbavovacího systému. Samotná identifikace cestujícího využívá biometrické 

ukazatele, především rozpoznání obličeje, sken otisku prstů nebo oční duhovky. Tímto 

krokem systém pozná, že vlastník letenky a identifikační karty nebo dokladu totožnosti je 

opravdu tatáž osoba. Po ověření shody bude cestujícímu vydán označený palubní lístek 

a sada samolepek pro označení zavazadel a oděvu cestujícího. Tyto nálepky budou 

obsahovat RFID čip pro sledování polohy osoby v terminálu letiště.  

 

UniPass 

Jedná se o biometrický systém vyvinut izraelským úřadem pro letectví (Airport Authority 

Israel) a společností Bender Technologies, který vychází z tzv. trojité identifikace 

cestujícího a klade si za cíl rychlejší a efektivnější bezpečnostní odbavení cestujícího. 

V současné době je nasazen na mezinárodním letišti Ben Gurion v Tel Avivu (Izrael) a je 

k dispozici pouze pro byznys cestující izraelské letecké společnosti El Al. 

Po zaregistrování dostane cestující plastovou čipovou kartičku, na které budou v šifrované 

podobě uložena všechna potřebná bezpečnostní data. Po příchodu k terminálu UniPass 

(obrázek C.18) systém načte z kartičky potřebná data a provede jejich porovnání s cestovním 

dokladem. Kamera provede identifikaci osoby pomocí rozpoznání obličeje. Systém se 

následně zeptá na několik běžných bezpečnostních otázek (integrace dalších prvků na 

odhalování podezřelých znaků). Pokud totožnost cestujícího nelze určit detekcí tváře, je 

osoba vyzvána k detekci papilárních linií na prstu. Systém pracuje zcela samostatně, ovšem 

ve zkušebním provozu je k dispozici vždy člen bezpečnostní ochranky, který dokáže řešit 

vzniklé nuance [53]. 

 

Obrázek C.18 – Vstupní rozhraní biometrického systému UniPass od společnosti Bender Technologies [53] 

 

E-Gate 

E-Gate nebo také Easy Go je biometrický systém v současné době již aplikovaný na mnoha 

letištích (v roce 2013 se jednalo o 9 členských zemí EU), který slouží k identifikaci 

přilétajících/odlétajících cestujících a k jejich pasové kontrole. Zařízení je uvedeno na 

obrázku C.19. Podmínkou k průchodu tímto systémem je biometrický cestovní pas s RFID 

čipem podle ICAO standardů. Cestovní pas se vkládá do čtecího zařízení, ve kterém se načte 

datová část dokladu (strana s osobními údaji a strojově čitelnou částí dokladu) – tato 

procedura může trvat v rozmezí 4 – 10 s. Poté se ověří pravost čipu a načte se biometrický 

údaj. Datová část obsahuje informace o držiteli a biometrický čip obsahuje uloženou fotku 
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držitele (mimo to také otisk prstu, který se v současné době nevyužívá), která se porovnává 

s aktuální fotkou vytvořenou zařízením. Pokud držitel projde první části kontroly, je 

provedena kontrola biometrie a v případě pozitivní shody je vpuštěn do daného prostoru. 

FRR koeficient je dle tvůrců systému 3,8 % a FAR je nastaven na hodnotu 0,1 %. Celkový 

čas potřebný pro verifikaci a průchod cestujícího se pohybuje okolo 15 vteřin. Systém je 

zaveden např. na letišti Praha/Ruzyně a od roku 2012 (obrázek C.20) slouží ke kontrole 

přilétajících cestujících ze zemí nonschengenského prostoru. V současné době se uvažuje 

o jeho rozšíření na další pasové filtry (přílety/odlety, schengen/non schengen). Tento záměr 

byl schválenou Vládou ČR v lednu 2015.  

 

Obrázek C.19 – Průchozí zařízení E-gate [47] 

  

Obrázek C.20 – Zařízení E-gate na letišti včetně pokynů pro cestující [vlastní tvorba] 

Průchozích systémů pro biometrickou identifikaci cestujících je cela řada. Za zmínku stojí 

např. systém IOM PassPort™ SL od firmy SRI International (obrázek C.21), který 

umožňuje, pomocí technologie IOM (Iris On the Move), skenovat oční duhovku za 

plynulého průchodu cestujícího. Výhodou systému je vysoká propustnost a schopnost 

kontroly cestujících v jejich přirozeném tempu chůze, a také možnost integrace do již 

stávajících průchodů, turniketů a vchodů. Rychlost detekce se pohybuje okolo 30 osob za 

minutu [51]. 
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Obrázek C.21 – Zařízení technologie IOM PassPort SL společnosti SRI International [51] 

Dalším zajímavým systémem je InSight DUO od firmy AOptix (obrázek C.22). Tento 

systém nabízí verifikaci dvou biometrických ukazatelů, a to oční duhovky a následně 

rozpoznání obličeje. Detekce je možná již ze vzdálenosti 1,5 – 2,5 m od přístroje 

a podmínkou je, aby se osoba dívala do obrazovky přístroje. Tvůrci deklarují čas detekce 

obou biometrických prvků za 6 vteřin. Výhodou systému je také jeho snadná integrace 

a široká využitelnost např. u pasových filtrů, v odletových čekárnách nebo u odbavovacích 

přepážek [52]. 

 

Obrázek C.22 – Snímací zařízení technologie InSight DUO firmy AOptix [52] 

Za využití principů magnetické rezonance lze dnes již běžně sledovat mozkovou aktivitu 

u zkoumané osoby. Běžně dokáží tyto systémy v mozku zmapovat body, které se aktivují 

při sledování určitých obrazových vjemů nebo při poslechu určitých tónů. Zdokonalením 

této metody již vědci umějí i zpětně vyobrazit jednoduchý obrazový či zvukový vjem, které 

se zkoumané osobě vytvářejí v mozku v průběhu sledování. Aplikací této metody by 

v budoucnu mohlo být možné zcela identifikovat zlý úmysl. 

Vědci na univerzitě v Berkeley v Kalifornii vyvinuji prototyp přístroje, který za využití 

velice silného elektromagnetického pole dokáže nalézt v krevním barvivu molekuly, které 

aktuálně zajišťují transport kyslíku. Jelikož je mozková aktivita a činnost neuronů přímo 

navázána na spotřebu kyslíku v krvi, lze touto metodou vyobrazit přesnou mapu mozkové 

činnosti [54]. 

Dalším uplatněním může být skenování mozkové aktivity zkoumané osoby infračerveným 

zářením. Tato metoda vědců z Pensylvánské univerzity využívá rozdílného odrazu IR záření 

od neuronů v mozku, které je závislé na množství krve v mozkových tkáních. Senzory 

odražené záření detekují a systém změny analyzuje. Výhodou těchto metod je skutečnost, že 

osoba nezaregistruje, že by byla zkoumána [55]. 
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Příloha D: Analýza metodou FMEA 

 

Tabulka D.1 – Metoda FMEA (procesní rizika) [vlastní tvorba] 

Metoda FMEA - procesní rizika 

Číslo 

rizika 
Název rizika P N H R 

Četnost 

C [%]  

Kumulativní 

četnost KC [%] 

1 Příprava na protiprávní čin 3 5 5 75 13,8 13,8 

2 Umístění výbušniny 3 5 4 60 11,0 24,9 

3 Neodhalení skryté identity cestujícího 3 5 4 60 11,0 35,9 

4 Selhání lidského faktoru na checkpointech 3 4 4 48 8,8 44,8 

5 
Chybně nastavený proces detekčních 

kontrol 
2 5 4 40 7,4 52,1 

6 Zapůjčení ID karty cestujícímu 3 3 4 36 6,6 58,7 

7 
Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru/SRA 
3 4 3 36 6,6 65,4 

8 Předání cizího zavazadla cestujícímu 2 4 4 32 5,9 71,3 

9 Podezřelý předmět v hale 3 5 2 30 5,5 76,8 

10 Nesprávná kalibrace detekční techniky 2 5 3 30 5,5 82,3 

11 
Odcizení informací při odbavovacím 

procesu 
2 3 4 24 4,4 86,7 

12 Selhání fyzické ostrahy 1 5 4 20 3,7 90,4 

13 Vyřazení bezpečnostního systému 1 5 3 15 2,8 93,2 

14 Narušení celistvosti zavazadla 1 3 3 9 1,7 94,8 

15 Nepřizpůsobivý cestující 2 2 2 8 1,5 96,3 

16 Úmyslné založení požáru/vyvolání paniky 1 4 2 8 1,5 97,8 

17 Útok na bezpečnostní složky 2 3 1 6 1,1 98,9 

18 Ztráta/odcizení zavazadla 2 1 3 6 1,1 100,0 

 Σ    543 100  
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Tabulka D.2 – Metoda FMEA (strukturální rizika) [vlastní tvorba] 

Metoda FMEA - strukturální rizika 

Číslo 

rizika 
Název rizika P N H R 

Četnost 

C [%]  

Kumulativní 

četnost KC [%] 

1 
Teroristický útok (špinavá bomba, CBRN 

látky, sebevražedný útočník) 
4 5 3 60 13,6 13,6 

2 
Teroristický útok (aktivní střelec, 

barikádová situace, braní rukojmích) 
4 5 3 60 13,6 27,1 

3 
Akceptování/neodhalení falešných 

dokladů 
3 4 4 48 10,9 38,0 

4 
Přítomnost zakázaného předmětu v 

tranzitním prostoru 
4 4 3 48 10,9 48,9 

5 
Pronesení CBRN látek přes bezpečnostní 

kontrolu 
4 5 2 40 9,0 57,9 

6 Nedostatečně zabezpečený prostor letiště 3 3 4 36 8,1 66,1 

7 Kybernetický útok na IT infrastrukturu 3 4 3 36 8,1 74,2 

8 Útok na systém fyzické ochrany 3 5 2 30 6,8 81,0 

9 
Poškození systémů letiště (vyřazení z 

funkce/ovlivnění funkce) 
3 4 2 24 5,4 86,4 

10 
Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru/SRA 
3 3 2 18 4,1 90,5 

11 Panika v prostoru checkpointů 4 4 1 16 3,6 94,1 

12 Zneužití ID karty (ztracené/odcizené IDC) 2 3 2 12 2,7 96,8 

13 Planý poplach/vyvolání paniky 2 4 1 8 1,8 98,6 

14 
Výpadek napájení provozních a 

bezpečnostních systémů 
3 2 1 6 1,4 100,0 

 Σ    442 100  

 

Tabulka D.3 – Metoda FMEA – bodové hodnocení [vlastní tvorba] 

Metoda FMEA - bodové hodnocení 

  pravděpodobnost vzniku (P) závažnost následků (N) odhalitelnost (H) 

1 nahodilá malý delikt, malá škoda 
riziko odhalitelné v době 

spáchání 

2 málo pravděpodobná větší delikt, větší škoda v řádu několika minut 

3 pravděpodobná střední delikt, vyšší škoda 
v rámci jednoho 

dne/výkonu směny 

4 velmi pravděpodobná těžký delikt, vysoká škoda více než za jeden den 

5 trvalá hrozba velmi vysoká škoda neodhalitelné riziko 

  Výsledná míra rizika   

0 až 3 bezvýznamné riziko   

4 až 10 akceptovatelné riziko   

11 až 50 mírné riziko   

51 až 100 nežádoucí riziko   

101 až 125 nepřijatelné riziko   
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Příloha E: Analýza metodou CARVER 

 

Tabulka E.1 – Metoda CARVER (procesní rizika) [vlastní tvorba] 

Metoda CARVER - procesní rizika 

Číslo 

rizika 
Název rizika C A R V E R R 

Četnost 

C [%] 

Kumulativní 

četnost KC [%] 

1 Příprava na protiprávní čin 5 5 5 5 4 4 28 8,2 8,2 

2 Umístění výbušniny 5 4 4 5 4 3 25 7,4 15,6 

3 
Neodhalení skryté identity 

cestujícího 
5 3 4 4 4 4 24 7,1 22,6 

4 
Selhání lidského faktoru na 

checkpointech 
5 4 3 4 4 3 23 6,8 29,4 

5 
Chybně nastavený proces 

detekčních kontrol 
4 3 4 3 5 3 22 6,5 35,9 

6 Podezřelý předmět v hale 2 4 4 4 4 3 21 6,2 42,1 

7 
Neoprávněný vstup osob do 

neveřejného prostoru/SRA 
3 4 4 3 4 3 21 6,2 48,2 

8 
Předání cizího zavazadla 

cestujícímu 
3 3 3 4 3 4 20 5,9 54,1 

9 
Nesprávná kalibrace detekční 

techniky 
3 3 4 3 5 2 20 5,9 60,0 

10 
Zapůjčení ID karty 

cestujícímu 
3 2 2 4 4 5 20 5,9 65,9 

11 
Vyřazení bezpečnostního 

systému 
4 2 3 3 4 3 19 5,6 71,5 

12 
Odcizení informací při 

odbavovacím procesu 
3 4 2 4 2 3 18 5,3 76,8 

13 Selhání fyzické ostrahy 4 2 3 2 4 3 18 5,3 82,1 

14 
Úmyslné založení 

požáru/vyvolání paniky 
3 1 4 3 5 1 17 5,0 87,1 

15 Útok na bezpečnostní složky 3 1 3 3 3 2 15 4,4 91,5 

16 Nepřizpůsobivý cestující 2 1 1 2 2 2 10 2,9 94,4 

17 Narušení celistvosti zavazadla 2 3 1 1 2 1 10 2,9 97,4 

18 Ztráta/odcizení zavazadla 1 3 1 1 1 2 9 2,6 100,0 

 Σ       340 100  
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Tabulka E.2 – Metoda CARVER (strukturální rizika) [vlastní tvorba] 

Metoda CARVER - strukturální rizika 

Číslo 

rizika 
Název rizika C A R V E R R 

Četnost 

C [%] 

Kumulativní 

četnost KC 

[%] 

1 

Teroristický útok (špinavá 

bomba, CBRN látky, 

sebevražedný útočník) 

5 4 5 5 5 4 28 10,4 10,4 

2 

Teroristický útok (aktivní 

střelec, barikádová situace, 

braní rukojmích) 

5 4 5 5 5 4 28 10,4 20,8 

3 

Přítomnost zakázaného 

předmětu v tranzitním 

prostoru 

4 3 4 4 4 5 24 8,9 29,7 

4 
Nedostatečně zabezpečený 

prostor letiště 
4 3 4 4 3 4 22 8,2 37,9 

5 
Pronesení CBRN látek přes 

bezpečnostní kontrolu 
4 3 4 4 4 3 22 8,2 46,1 

6 
Akceptování/neodhalení 

falešných dokladů 
4 3 3 3 4 4 21 7,8 53,9 

7 
Kybernetický útok na IT 

infrastrukturu 
4 3 4 4 3 3 21 7,8 61,7 

8 
Útok na systém fyzické 

ochrany 
3 3 4 4 3 3 20 7,4 69,1 

9 

Poškození systémů letiště 

(vyřazení z funkce/ovlivnění 

funkce) 

3 3 4 3 4 2 19 7,1 76,2 

10 
Neoprávněný vstup osob do 

neveřejného prostoru/SRA 
3 3 3 2 3 2 16 5,9 82,2 

11 
Zneužití ID karty 

(ztracené/odcizené IDC) 
3 3 2 2 3 2 15 5,6 87,7 

12 
Panika v prostoru 

checkpointů 
2 2 2 3 2 2 13 4,8 92,6 

13 

Výpadek napájení 

provozních a 

bezpečnostních systémů 

1 1 2 2 3 1 10 3,7 96,3 

14 
Planý poplach/vyvolání 

paniky 
1 1 2 2 2 2 10 3,7 100,0 

 Σ       269 100  
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Tabulka E.3 – Metoda CARVER – bodové hodnocení [vlastní tvorba] 

Metoda CARVER - bodové hodnocení 

DŮLEŽITOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Prostory přednádraží, parkoviště, okolí letiště 

Nízká 2 Veřejné prostory letiště 

Střední 3 Služební vchody, vrátnice, kanceláře  

Vysoká 4 Odbavovací checkpointy (kontrolní stanoviště) 

Velmi vysoká 5 Kriticky důležitá místa, řídící pracoviště, serverovny, … 

PŘÍSTUPNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Objekt maximálně chráněn, obtížné překonání 

Nízká 2 Objekt dobře chráněn, spíše těžké překonání 

Střední 3 Objekt chráněn, překonání běžnými prostředky 

Vysoká 4 Objekt chráněn pouze částečně, jednoduché překonání 

Velmi vysoká 5 Objekt je nechráněn 

OBNOVITELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Obnovitelnost během několika hodin 

Nízká 2 Obnovitelnost do dvou dnů 

Střední 3 Obnovitelnost do dvou týdnů 

Vysoká 4 Obnovitelnost do měsíce 

Velmi vysoká 5 Obnovitelnost za déle než měsíc 

ZRANITELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Velmi vysoké znalosti útočníka, minimální dopady 

Nízká 2 Dobrá znalost útočníka, znatelné dopady 

Střední 3 Průměrná znalost útočníka, značné dopady  

Vysoká 4 Nízká znalost útočníka, kritické dopady 

Velmi vysoká 5 Minimální znalosti útočníka, maximální dopady 

VLIV NA 

OBYVATELSTVO 
HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Minimální vliv na letecký provoz a bezpečnost 

Nízká 2 Nevýrazný vliv na letecký provoz a bezpečnost 

Střední 3 Výrazný vliv na letecký provoz a bezpečnost 

Vysoká 4 Zásadní vliv na letecký provoz a fungování letiště 

Velmi vysoká 5 Maximální vliv na letecký provoz a fungování letiště 

ROZPOZNATELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Minimum informací, maximální snaha o jejich získání 

Nízká 2 Malé množství informací, vysoká snaha o jejich získání 

Střední 3 Průměrné množství informací, průměrná snaha o jejich získání 

Vysoká 4 Velké množství informací, malá snaha o jejich získání 

Velmi vysoká 5 Maximální množství informací, malá snaha o jejich získání 
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Příloha F: Komparace výsledků analýz 

 

Tabulka F.1 – Komparační tabulka výsledků analýz (procesní rizika) [vlastní tvorba] 

Procesní rizika 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Metoda 

FMEA 
X X X X X X X X X X          

Paretův 

princip 
X X X X X X X X X X                 

 X X X X X X X X X X                 

Metoda 

CARVER 
X X X X X X X X X X                 

Paretův 

princip 
X X X X X X X X X X X X X           

 X X X X X X X X X X                 

Výsledná 

rizika 
X X X X X X X X X X                 

 

Tabulka F.2 – Komparační tabulka výsledků analýz (strukturální rizika) [vlastní tvorba] 

Strukturální rizika 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Metoda 

FMEA 
X X X X X X X X        

Paretův 

princip 
X X X X X X X X             

 X X X X X X X X             

Metoda 

CARVER 
X X X X X X X X             

Paretův 

princip 
X X X X X X X X X X         

 X X X X X X X X             

Výsledná 

rizika 
X X X X X X X X             
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Příloha G: Data získaná měřením 

 

Tabulka G.1 – Naměřená data pro výpočet [vlastní tvorba] 

Pořadí 

průchodu 
Čas (s) Stav Alarm Následná reakce Verdikt 

1 3 zkontrolován - 0 - - 

2 2 zkontrolován - 0 - - 

3 4 zkontrolován - 0 - - 

4 2 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

5 3 zkontrolován - 0 - - 

6 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola administrativní problém 

7 7 zkontrolován - 0 - - 

8 8 zkontrolován - 0 - - 

9 5 zkontrolován - 0 - - 

10 6 zkontrolován - 0 - - 

11 3 zkontrolován - 0 - - 

12 8 zkontrolován - 0 - - 

13 7 zkontrolován - 0 - - 

14 4 zkontrolován - 0 - - 

15 6 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

16 3 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

17 1 zkontrolován - 0 - - 

18 5 zkontrolován - 0 - - 

19 8 zkontrolován - 0 - - 

20 5 zkontrolován - 0 - - 

21 9 zkontrolován - 0 - - 

22 4 zkontrolován - 0 - - 

23 6 zkontrolován - 0 - - 

24 6 zkontrolován - 0 - - 

25 6 zkontrolován - 0 - - 

26 1 zkontrolován - 0 - - 

27 8 zkontrolován - 0 - - 

28 3 zkontrolován - 0 - - 

29 4 zkontrolován - 0 - - 

30 4 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

31 6 zkontrolován - 0 - - 

32 7 zkontrolován - 0 - - 

33 - zamítnut - 0 - - 

34 8 zkontrolován - 0 - - 

35 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

36 6 zkontrolován - 0 - - 

37 8 zkontrolován - 0 - - 

38 4 zkontrolován - 0 - - 
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39 2 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

40 2 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

41 6 zkontrolován - 0 - - 

42 3 zkontrolován - 0 - - 

43 8 zkontrolován - 0 - - 

44 9 zkontrolován - 0 - - 

45 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

46 6 zkontrolován - 0 - - 

47 9 zkontrolován - 0 - - 

48 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

49 8 zkontrolován - 0 - - 

50 6 zkontrolován - 0 - - 

51 1 zkontrolován - 0 - - 

52 9 zkontrolován - 0 - - 

53 3 zkontrolován - 0 - - 

54 5 zkontrolován - 0 - - 

55 6 zkontrolován - 0 - - 

56 4 zkontrolován - 0 - - 

57 6 zkontrolován - 0 - - 

58 7 zkontrolován - 0 - - 

59 4 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola abnormální chování 

60 5 zkontrolován - 0 - - 

61 8 zkontrolován - 0 - - 

62 6 zkontrolován - 0 - - 

63 2 zkontrolován - 0 - - 

64 5 zkontrolován - 0 - - 

65 8 zkontrolován - 0 - - 

66 9 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

67 3 zkontrolován - 0 - - 

68 6 zkontrolován - 0 - - 

69 1 zkontrolován - 0 - - 

70 5 zkontrolován - 0 - - 

71 5 zkontrolován - 0 - - 

72 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

73 9 zkontrolován - 0 - - 

74 4 zkontrolován - 0 - - 

75 7 zkontrolován - 0 - - 

76 6 zkontrolován - 0 - - 

77 8 zkontrolován - 0 - - 

78 5 zkontrolován - 0 - - 

79 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

80 6 zkontrolován - 0 - - 

81 - zamítnut - 0 - - 

82 - zamítnut - 0 - - 
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83 4 zkontrolován - 0 - - 

84 8 zkontrolován - 0 - - 

85 4 zkontrolován - 0 - - 

86 9 zkontrolován - 0 - - 

87 9 zkontrolován - 0 - - 

88 8 zkontrolován - 0 - - 

89 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

90 6 zkontrolován - 0 - - 

91 6 zkontrolován - 0 - - 

92 8 zkontrolován - 0 - - 

93 4 zkontrolován - 0 - - 

94 8 zkontrolován - 0 - - 

95 1 zkontrolován - 0 - - 

96 1 zkontrolován - 0 - - 

97 3 zkontrolován - 0 - - 

98 3 zkontrolován - 0 - - 

99 9 zkontrolován - 0 - - 

100 6 zkontrolován - 0 - - 

101 7 zkontrolován - 0 - - 

102 7 zkontrolován - 0 - - 

103 6 zkontrolován - 0 - - 

104 5 zkontrolován - 0 - - 

105 8 zkontrolován - 0 - - 

106 6 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola jiné 

107 7 zkontrolován - 0 - - 

108 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola abnormální chování 

109 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

110 7 zkontrolován - 0 - - 

111 6 zkontrolován - 0 - - 

112 3 zkontrolován - 0 - - 

113 7 zkontrolován - 0 - - 

114 5 zkontrolován - 0 - - 

115 8 zkontrolován - 0 - - 

116 2 zkontrolován - 0 - - 

117 5 zkontrolován - 0 - - 

118 5 zkontrolován - 0 - - 

119 8 zkontrolován - 0 - - 

120 8 zkontrolován - 0 - - 

121 4 zkontrolován - 0 - - 

122 6 zkontrolován - 0 - - 

123 7 zkontrolován - 0 - - 

124 1 zkontrolován - 0 - - 

125 8 zkontrolován - 0 - - 

126 6 zkontrolován - 0 - - 
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127 8 zkontrolován - 0 - - 

128 7 zkontrolován - 0 - - 

129 5 zkontrolován - 0 - - 

130 3 zkontrolován - 0 - - 

131 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

132 6 zkontrolován - 0 - - 

133 4 zkontrolován - 0 - - 

134 8 zkontrolován - 0 - - 

135 6 zkontrolován - 0 - - 

136 7 zkontrolován - 0 - - 

137 5 zkontrolován - 0 - - 

138 7 zkontrolován - 0 - - 

139 6 zkontrolován - 0 - - 

140 4 zkontrolován - 0 - - 

141 8 zkontrolován - 0 - - 

142 4 zkontrolován - 0 - - 

143 5 zkontrolován - 0 - - 

144 2 zkontrolován - 0 - - 

145 3 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

146 3 zkontrolován - 0 - - 

147 1 zkontrolován - 0 - - 

148 5 zkontrolován - 0 - - 

149 5 zkontrolován - 0 - - 

150 6 zkontrolován - 0 - - 

151 4 zkontrolován - 0 - - 

152 4 zkontrolován - 0 - - 

153 7 zkontrolován - 0 - - 

154 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

155 4 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

156 6 zkontrolován - 0 - - 

157 4 zkontrolován - 0 - - 

158 5 zkontrolován - 0 -   

159 7 zkontrolován - 0 - - 

160 6 zkontrolován - 0 - - 

161 3 zkontrolován - 0 - - 

162 2 zkontrolován - 0 - - 

163 1 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

164 7 zkontrolován - 0 - - 

165 6 zkontrolován - 0 - - 

166 5 zkontrolován - 0 - - 

167 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

168 5 zkontrolován - 0 - - 

169 6 zkontrolován - 0 - - 

170 5 zkontrolován - 0 - - 
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171 3 zkontrolován - 0 - - 

172 4 zkontrolován - 0 - - 

173 7 zkontrolován - 0 - - 

174 6 zkontrolován - 0 - - 

175 5 zkontrolován - 0 - - 

176 7 zkontrolován - 0 - - 

177 3 zkontrolován - 0 - - 

178 3 zkontrolován - 0 - - 

179 2 zkontrolován - 0 - - 

180 5 zkontrolován - 0 - - 

181 1 zkontrolován - 0 - - 

182 4 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

183 7 zkontrolován - 0 - - 

184 5 zkontrolován - 0 - - 

185 6 zkontrolován - 0 - - 

186 2 zkontrolován - 0 - - 

187 5 zkontrolován - 0 - - 

188 4 zkontrolován - 0 - - 

189 6 zkontrolován - 0 - - 

190 9 zkontrolován - 0 - - 

191 5 zkontrolován - 0 - - 

192 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola administrativní problém 

193 6 zkontrolován - 0 - - 

194 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

195 4 zkontrolován - 0 - - 

196 5 zkontrolován - 0 - - 

197 - zamítnut - 0 - - 

198 9 zkontrolován - 0 - - 

199 4 zkontrolován - 0 - - 

200 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

201 8 zkontrolován - 0 - - 

202 7 zkontrolován - 0 - - 

203 4 zkontrolován - 0 - - 

204 6 zkontrolován - 0 - - 

205 5 zkontrolován - 0 - - 

206 7 zkontrolován - 0 - - 

207 2 zkontrolován - 0 - - 

208 6 zkontrolován - 0 - - 

209 3 zkontrolován - 0 - - 

210 3 zkontrolován - 0 - - 

211 3 zkontrolován - 0 - - 

212 5 zkontrolován - 0 - - 

213 5 zkontrolován - 0 - - 

214 4 zkontrolován - 0 - - 
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215 6 zkontrolován - 0 - - 

216 9 zkontrolován - 0 - - 

217 5 zkontrolován - 0 - - 

218 7 zkontrolován - 0 - - 

219 6 zkontrolován - 0 - - 

220 5 zkontrolován - 0 - - 

221 8 zkontrolován - 0 - - 

222 7 zkontrolován - 0 - - 

223 4 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

224 6 zkontrolován - 0 - - 

225 5 zkontrolován - 0 - - 

226 7 zkontrolován - 0 - - 

227 2 zkontrolován - 0 - - 

228 6 zkontrolován - 0 - - 

229 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

230 4 zkontrolován - 0 - - 

231 3 zkontrolován - 0 - - 

232 7 zkontrolován - 0 - - 

233 6 zkontrolován - 0 - - 

234 3 zkontrolován - 0 - - 

235 9 zkontrolován - 0 - - 

236 5 zkontrolován - 0 - - 

237 7 zkontrolován - 0 - - 

238 6 zkontrolován - 0 - - 

239 5 zkontrolován - 0 - - 

240 1 zkontrolován - 0 - - 

241 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola administrativní problém 

242 4 zkontrolován - 0 - - 

243 6 zkontrolován - 0 - - 

244 5 zkontrolován - 0 - - 

245 7 zkontrolován - 0 - - 

246 8 zkontrolován - 0 - - 

247 6 zkontrolován - 0 - - 

248 5 zkontrolován - 0 - - 

249 8 zkontrolován - 0 - - 

250 4 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

251 6 zkontrolován - 0 - - 

252 5 zkontrolován - 0 - - 

253 8 zkontrolován - 0 - - 

254 3 zkontrolován - 0 - - 

255 4 zkontrolován - 0 - - 

256 6 zkontrolován - 0 - - 

257 2 zkontrolován - 0 - - 

258 8 zkontrolován - 0 - - 
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259 5 zkontrolován - 0 - - 

260 7 zkontrolován - 0 - - 

261 5 zkontrolován - 0 - - 

262 - zamítnut - 0 - - 

263 5 zkontrolován - 0 - - 

264 7 zkontrolován - 0 - - 

265 8 zkontrolován - 0 - - 

266 7 zkontrolován - 0 - - 

267 9 zkontrolován - 0 - - 

268 8 zkontrolován - 0 - - 

269 6 zkontrolován - 0 - - 

270 7 zkontrolován - 0 - - 

271 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

272 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

273 6 zkontrolován - 0 - - 

274 5 zkontrolován - 0 - - 

275 1 zkontrolován - 0 - - 

276 5 zkontrolován - 0 - - 

277 1 zkontrolován - 0 - - 

278 3 zkontrolován - 0 - - 

279 6 zkontrolován - 0 - - 

280 7 zkontrolován - 0 - - 

281 4 zkontrolován - 0 - - 

282 8 zkontrolován - 0 - - 

283 7 zkontrolován - 0 - - 

284 5 zkontrolován - 0 - - 

285 6 zkontrolován - 0 - - 

286 5 zkontrolován - 0 - - 

287 4 zkontrolován - 0 - - 

288 7 zkontrolován - 0 - - 

289 4 zkontrolován - 0 - - 

290 5 zkontrolován - 0 - - 

291 3 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

292 6 zkontrolován - 0 - - 

293 9 zkontrolován - 0 - - 

294 8 zkontrolován - 0 - - 

295 7 zkontrolován - 0 - - 

296 5 zkontrolován - 0 - - 

297 2 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

298 5 zkontrolován - 0 - - 

299 5 zkontrolován - 0 - - 

300 5 zkontrolován - 0 - - 

301 7 zkontrolován - 0 - - 

302 7 zkontrolován - 0 - - 
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303 3 zkontrolován - 0 - - 

304 8 zkontrolován - 0 - - 

305 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola administrativní problém 

306 4 zkontrolován - 0 - - 

307 1 zkontrolován - 0 - - 

308 7 zkontrolován - 0 - - 

309 5 zkontrolován - 0 - - 

310 5 zkontrolován - 0 - - 

311 5 zkontrolován - 0 - - 

312 4 zkontrolován - 0 - - 

313 3 zkontrolován - 0 - - 

314 7 zkontrolován - 0 - - 

315 3 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

316 3 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola jiné 

317 5 zkontrolován - 0 - - 

318 6 zkontrolován - 0 - - 

319 7 zkontrolován - 0 - - 

320 1 zkontrolován - 0 - - 

321 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

322 5 zkontrolován - 0 - - 

323 8 zkontrolován - 0 - - 

324 8 zkontrolován - 0 - - 

325 5 zkontrolován - 0 - - 

326 4 zkontrolován - 0 - - 

327 5 zkontrolován - 0 - - 

328 3 zkontrolován - 0 - - 

329 5 zkontrolován - 0 - - 

330 5 zkontrolován - 0 - - 

331 6 zkontrolován - 0 - - 

332 2 zkontrolován - 0 - - 

333 6 zkontrolován - 0 - - 

334 1 zkontrolován - 0 - - 

335 4 zkontrolován - 0 - - 

336 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola abnormální chování 

337 7 zkontrolován - 0 - - 

338 4 zkontrolován - 0 - - 

339 6 zkontrolován - 0 - - 

340 5 zkontrolován - 0 - - 

341 3 zkontrolován - 0 - - 

342 5 zkontrolován - 0 - - 

343 7 zkontrolován - 0 - - 

344 7 zkontrolován - 0 - - 

345 5 zkontrolován - 0 - - 

346 1 zkontrolován - 0 - - 
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347 1 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

348 9 zkontrolován - 0 - - 

349 6 zkontrolován - 0 - - 

350 8 zkontrolován - 0 - - 

351 7 zkontrolován - 0 - - 

352 7 zkontrolován - 0 - - 

353 5 zkontrolován - 0 - - 

354 6 zkontrolován - 0 - - 

355 2 zkontrolován - 0 - - 

356 3 zkontrolován - 0 - - 

357 5 zkontrolován - 0 - - 

358 9 zkontrolován - 0 - - 

359 5 zkontrolován - 0 - - 

360 2 zkontrolován - 0 - - 

361 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

362 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

363 9 zkontrolován - 0 - - 

364 5 zkontrolován - 0 - - 

365 3 zkontrolován - 0 - - 

366 8 zkontrolován - 0 - - 

367 4 zkontrolován - 0 - - 

368 7 zkontrolován - 0 - - 

369 8 zkontrolován - 0 - - 

370 7 zkontrolován - 0 - - 

371 8 zkontrolován - 0 - - 

372 3 zkontrolován - 0 - - 

373 5 zkontrolován - 0 - - 

374 5 zkontrolován - 0 - - 

375 6 zkontrolován - 0 - - 

376 5 zkontrolován - 0 - - 

377 4 zkontrolován - 0 - - 

378 7 zkontrolován - 0 - - 

379 7 zkontrolován - 0 - - 

380 3 zkontrolován - 0 - - 

381 5 zkontrolován - 0 - - 

382 3 zkontrolován - 0 - - 

383 9 zkontrolován - 0 - - 

384 4 zkontrolován - 0 - - 

385 5 zkontrolován - 0 - - 

386 4 zkontrolován - 0 - - 

387 6 zkontrolován - 0 - - 

388 1 zkontrolován - 0 - - 

389 7 zkontrolován - 0 - - 

390 6 zkontrolován - 0 - - 
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391 7 zkontrolován - 0 - - 

392 6 zkontrolován - 0 - - 

393 7 zkontrolován - 0 - - 

394 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

395 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola jiné 

396 5 zkontrolován - 0 - - 

397 3 zkontrolován - 0 - - 

398 8 zkontrolován - 0 - - 

399 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

400 3 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

401 6 zkontrolován - 0 - - 

402 5 zkontrolován - 0 - - 

403 5 zkontrolován - 0 - - 

404 5 zkontrolován - 0 - - 

405 2 zkontrolován - 0 - - 

406 3 zkontrolován - 0 - - 

407 6 zkontrolován - 0 - - 

408 5 zkontrolován - 0 - - 

409 7 zkontrolován - 0 - - 

410 5 zkontrolován - 0 - - 

411 9 zkontrolován - 0 - - 

412 7 zkontrolován - 0 - - 

413 1 zkontrolován - 0 - - 

414 8 zkontrolován - 0 - - 

415 5 zkontrolován - 0 - - 

416 5 zkontrolován - 0 - - 

417 5 zkontrolován - 0 - - 

418 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

419 7 zkontrolován - 0 - - 

420 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

421 6 zkontrolován - 0 - - 

422 8 zkontrolován - 0 - - 

423 2 zkontrolován - 0 - - 

424 3 zkontrolován - 0 - - 

425 5 zkontrolován - 0 - - 

426 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

427 5 zkontrolován - 0 - - 

428 8 zkontrolován - 0 - - 

429 8 zkontrolován - 0 - - 

430 2 zkontrolován - 0 - - 

431 6 zkontrolován - 0 - - 

432 1 zkontrolován - 0 - - 

433 7 zkontrolován - 0 - - 

434 8 zkontrolován - 0 - - 
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435 7 zkontrolován - 0 - - 

436 7 zkontrolován - 0 - - 

437 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

438 7 zkontrolován - 0 - - 

439 3 zkontrolován - 0 - - 

440 3 zkontrolován - 0 - - 

441 3 zkontrolován - 0 - - 

442 5 zkontrolován - 0 - - 

443 5 zkontrolován - 0 - - 

444 5 zkontrolován - 0 - - 

445 8 zkontrolován - 0 - - 

446 5 zkontrolován - 0 - - 

447 9 zkontrolován - 0 - - 

448 8 zkontrolován - 0 - - 

449 8 zkontrolován - 0 - - 

450 5 zkontrolován - 0 - - 

451 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola administrativní problém 

452 5 zkontrolován - 0 - - 

453 3 zkontrolován - 0 - - 

454 4 zkontrolován - 0 - - 

455 8 zkontrolován - 0 - - 

456 8 zkontrolován - 0 - - 

457 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

458 7 zkontrolován - 0 - - 

459 7 zkontrolován - 0 - - 

460 5 zkontrolován - 0 - - 

461 1 zkontrolován - 0 - - 

462 5 zkontrolován - 0 - - 

463 5 zkontrolován - 0 - - 

464 8 zkontrolován - 0 - - 

465 7 zkontrolován - 0 - - 

466 3 zkontrolován - 0 - - 

467 - zamítnut - 0 - - 

468 4 zkontrolován - 0 - - 

469 5 zkontrolován - 0 - - 

470 5 zkontrolován - 0 - - 

471 8 zkontrolován - 0 - - 

472 8 zkontrolován - 0 - - 

473 8 zkontrolován - 0 - - 

474 3 zkontrolován - 0 - - 

475 5 zkontrolován - 0 - - 

476 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola abnormální chování 

477 7 zkontrolován - 0 - - 

478 5 zkontrolován - 0 - - 
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479 5 zkontrolován - 0 - - 

480 8 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola administrativní problém 

481 6 zkontrolován - 0 - - 

482 5 zkontrolován - 0 - - 

483 6 zkontrolován - 0 - - 

484 3 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

485 7 zkontrolován - 0 - - 

486 5 zkontrolován - 0 - - 

487 5 zkontrolován - 0 - - 

488 5 zkontrolován - 0 - - 

489 8 zkontrolován - 0 - - 

490 7 zkontrolován - 0 - - 

491 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola administrativní problém 

492 3 zkontrolován - 0 - - 

493 7 zkontrolován - 0 - - 

494 7 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola abnormální chování 

495 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

496 6 zkontrolován - 0 - - 

497 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

498 5 zkontrolován X 1 opakovaná kontrola zakázaný předmět 

499 4 zkontrolován - 0 - - 

500 7 zkontrolován - 0 - - 



1 

Příloha H: Generovaný výstup měření   

Tabulka H.1 – Generovaný výstup systému Vibra Image [vlastní tvorba] 
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