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problematikou pohotovostního plánování. Jsou zde uvedeny základní pojmy, organizace a 
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1 Úvod 

Letecká přeprava je v dnešní době nepostradatelná. Člověk se potřebuje přemisťovat už nejen 

mezi kontinenty. Volí si komfort a rychlost v přepravě letadlem i po vnitrostátních linkách. A 

i když se stále jedná o jeden z nejbezpečnějších způsobu dopravy, má i své negativní stránky. 

Využívá ji stále více lidí a je zde reálná možnost, že by se mohla stát terčem teroristického 

útoku nebo jiných protiprávních činů. Po katastrofě z 11. září 2001 je problematika bezpeč-

nosti v letecké dopravě nezbytná. S neustálým vývojem všech odvětví je na ni kladen stále 

větší důraz, protože ohrožení je spousta. Jedním z rizikových faktorů je také člověk samotný. 

Proto je důležité dbát na informovanost všech pracovníků letiště, jejich proškolování a vzdě-

lávání v oblasti bezpečnosti, aby věděli, jak se při potenciálních mimořádných událostech 

chovat. Je nutné odstranit nebo alespoň snižovat riziko v téhle sféře, na co nejmenší únosnou 

míru. 

Každé letiště musí mít zpracován pohotovostní plán, jehož účelem je popsat možné druhy 

mimořádných událostí ohrožujících bezpečnost letecké dopravy, jejich řešení, dále stanovit 

postup spolupráce a vyrozumění jednotlivých bezpečnostních a ostatních složek letiště pro da-

né mimořádné události (letecké nehody, protiprávní činy proti civilnímu letectví, krizové sta-

vy, ekologické havárie apod.). Ve své práci se budu zabývat především jednou z kapitol poho-

tovostního plánu, a to protiprávním činem, Hrozba bombovým útokem. Vybrala jsem si kon-

krétní plán Letiště Ostrava, a.s. Mým cílem je provést jeho aktualizaci, vyhledat chyby a na-

vrhnout možnosti na zlepšení v kapitole Hrozba. 

Než se dostanu k samotnému pohotovostnímu plánu, chtěla bych nastínit problematiku bom-

bových útoků, nástražných výbušných systémů a jejich spojení s letištěm. Dále uvést některé 

pojmy, organizace, předpisy a dokumenty týkající se civilního letectví. V poslední části práce 

jsou rozpracovány návrhy činností, které řeší situaci možného ohrožení bombovým útokem. 

Cíl práce: 

• aktualizace Letištního pohotovostního plánu Letiště Ostrava, a.s., jeho revize a vy-

hledání chyb; 

• návrh patřičných zlepšení v kapitole Hrozba bombovým útokem. 
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2 Bezpečnostní problematika civilního letectví 

Na úvod jsou uvedeny některé z pojmů, které se v rámci tématu mohou často vyskytovat. Dá-

le pak organizace mezinárodního charakteru, které se problematikou bezpečnosti civilního 

letectví zabývají a nakonec důležité dokumenty a předpisy, které s tím vším souvisejí. 

2.1 Základní pojmy 

Bezpečnost civilního letectví – souhrn opatření, lidských a materiálních prostředků, které 

jsou použity na ochranu civilního letectví před protiprávními činy.1 

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

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

ke spáchání protiprávního činu.1 

Bezpečnostní opatření – kombinace opatření, lidských a materiálních prostředků, jejichž 

použití připadá v úvahu, aby civilní letecká doprava byla chráněna před protiprávními činy.1 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

jevy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných prací a likvidačních prací.2 Jedná se o souhrnný pojem pro veškeré 

události mající značný negativní dopad na chod letiště. 

Podezřelý předmět – každý předmět, jehož umístění, účel, původ, vnější forma, majitel nebo 

jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy nebo jsou podezřelé, a který by mohl být nástraž-

ným systémem nebo nástražným výbušným systémem.3 

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

civilního letectví, zejména civilní letecké dopravy. Jedná se především o následující činy: 

                                                 

 

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

nikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

3 STČ-03/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu - Oznámení o uložení nebo nálezu výbušného 

předmětu 
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• nezákonné zmocnění letadla za letu; 

• nezákonné zmocnění letadla na zemi; 

• zajetí rukojmích v letadle nebo v prostoru letiště; 

• násilný průnik do letadla, neveřejného prostoru letiště nebo do leteckých pozem-

ních zařízení; 

• úmyslné vnesení výbušniny nebo jiného zakázaného předmětu do letadla nebo 

na letiště za účelem spáchání protiprávního činu; 

• předání nepravdivé informace, která může ohrozit bezpečnost letového provozu, 

cestujících, personálu nebo ostatní veřejnosti na letišti.1 

Teroristický útok – spáchá ten, kdo „v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschop-

nost republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu 

republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo 

protiprávně přinutit vládu nebo jiný státní orgán nebo mezinárodní organizaci, aby něco kona-

la, opominula nebo trpěla.“ 4 

Výbušné nebo jiné nebezpečné zařízení  – označuje výbušninu nebo zápalnou zbraň nebo 

zařízení určené nebo schopné způsobit smrt, vážné zranění nebo značné hmotné škody, nebo 

zbraň nebo zařízení určené nebo schopné způsobit smrt, vážné zranění nebo značné hmotné 

škody prostřednictvím uvolnění, šíření nebo vlivu toxických chemikálií, biologických činidel 

nebo toxinů či podobných látek, radiace nebo radioaktivního materiálu.5 

                                                 

 

4 Zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů 

5 Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků, New York, 15. prosince 1997 
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Výbušniny – látky a předměty (dále jen „látky“), které jsou uvedeny v mezinárodní smlouvě 

o přepravě nebezpečných věcí (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpeč-

ných věcí – „ADR“, vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a jsou zařa-

zeny v Příloze A této smlouvy do třídy I těchto látek, jakož i látky, které mají vlastnosti trha-

vin, třaskavin, střelivin nebo pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo nebo pyrotechnic-

ké výrobky.6 

2.2 Organizace regulující civilní letectví 

Mezi nejdůležitější mezinárodní organizace, které se zabývají problematikou civilního letec-

tví, jsem zařadila tyto dvě následující. Jedná se o nejvlivnější organizace, které svou činností 

zasahují do civilního letectví. 

ICAO (International Civil Aviation Organization) - Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví, jejíž cíl činnosti spočívá v zajištění bezpečné a snadné letecké dopravy mezi státy. 

Organizace byla založena roku 1944 a jejím úkolem je tvorba mezinárodních pravidel a no-

rem letecké dopravy ve prospěch bezpečnosti, efektivity a pravidelnosti. ICAO plní funkci 

prostředníka spolupráce mezi 190 členskými státy ve všech oblastech civilního letectví. 

K základní dohodě (Úmluva o mezinárodním civilním letectví) o vzniku ICAO se pojí v sou-

časnosti 18 dodatků, tzv. annexů. Tyto annexy vymezují standardy mezinárodního civilního 

leteckého provozu. Pro členské státy jsou doporučením, které je posléze přebíráno jednotli-

vými státy jako zákonná norma, tzv. Letecký zákon (č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Annexy tvoří v českém zákonodárství letecké předpisy základní řady L1 až L18, 

které jsou vyhláškami Ministerstva dopravy. O stupeň nižší doporučení jsou tzv. postupy le-

tových služeb - PANS, jenž se zabývají zejména postupy pro létání a pro letové provozní 

služby. ICAO je rovněž vydavatelem mnoha dalších publikací. 

                                                 

 

6 § 21 Zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších před-

pisů 
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Druhou organizací je ECAC (European Civil Aviation Conference) - Evropská konferen-

ce pro civilní letectví, jejímž úkolem je harmonizovat civilní letectví v evropských státech 

jak v oblasti provozně-ekonomické, tak i v oblasti technicko-výrobní, zejména prostřednic-

tvím organizace JAA (Joint Aviation Authority), která sjednocuje letecké úřady ze všech 

členských zemí. ECAC zavedla jednotné předpisy JAR. Tyto předpisy zajišťují lepší koopera-

ci mezi leteckými úřady a s provozovateli letišť. Česká republika (dále jen „ČR“) se stala čle-

nem ECAC od 1.1.1993.14 

2.3 Dokumenty a předpisy upravující problematiku bezpečnosti v letectví 13,14 

Dokumentů upravujících tuto problematiku je spousta. Uvedu zde proto jen několik důleži-

tých, které jsou hlavně mezinárodního charakteru a pro ČR závazné. Hlavními dokumenty 

jsou mezinárodní úmluvy, nařízení, zákony a v neposlední řadě letecké předpisy, z nichž nej-

důležitější jsou Letecký předpis L-14 a Letecký předpis L-17. 

Varšavská úmluva 

Úmluva byla podepsaná roku 1929 ve Varšavě. Jedná se o Zákon č. 243/1933 Sb., který po-

jednává o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě a o odpovědnosti 

za škodu. Zahrnuje požadavky na dopravní listiny jako je letenka, průvodka zavazadla a ná-

kladní letecky list. 

Římská úmluva 

Jde o úmluvu o odškodňování škod způsobených provozem zahraničního letadla vůči třetím 

osobám nebo zemi. Roku 1952 byla úmluva podepsaná v Římě. V českém právu se jedná 

o Zákon č. 49/1997 Sb. Dle úmluvy musí každá osoba, která utrpí škodu na zemi, prokázat, že 

tato škoda byla způsobena letadlem za letu, anebo osobou nebo věcí, jež vypadla z letadla 

za letu. 

Ženevská úmluva 

Úmluva pochází z roku 1953. Stanovuje mezinárodní pravidlo o uznávání práv k letadlům, 

aby se předešlo kolizím práva jednotlivých smluvních států. Usnadňuje financování nákupů 

letadel používaných v mezinárodní letecké dopravě pomocí úvěrů zajištěných zástavním nebo 

jiným právem. Určuje, že všechny zápisy týkající se jednoho letadla budou v jednom letec-

kém rejstříku, podle státní příslušnosti letadla. Tím se předchází dvojímu zápisu ve dvou stá-

tech. 
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Tokijská úmluva 

Úmluva vznikla roku 1963 v Tokiu, aby se bojovalo s nezákonnými činy proti civilnímu le-

tectví. Vyvolala to situace v 60. letech, kdy se rozmohly únosy dopravních letadel i s cestují-

cími. Tokijská úmluva navazuje na Ženevskou úmluvu o volném moři z roku 1958, kde je 

definováno pirátství jako protiprávní akt násilí, spáchané posádkou nebo cestujícími lodi nebo 

letadla, namířený proti jiné lodi nebo letadlu, proti osobám nebo majetku. 

Haagská úmluva 

Roku 1970 byla podepsaná úmluva v Haagu, aby se potlačilo protiprávní zmocnění letadel. 

Úmluva pokročila dále než Tokijská úmluva. Únos letadla byl hodnocen jako trestný čin a 

zavazuje smluvní státy, aby pro tyto zločiny vynášely nejpřísnější tresty. 

Montrealská úmluva 

Úmluva byla podepsaná roku 1971 v Montrealu a rozšířena v letech 1988 a 1999. Od její plat-

nosti zná české právo specializované skutkové podstaty trestných činů ohrožení bezpečnosti 

vzdušného dopravního prostředku v úmyslu získat, nebo vykonávat nad ním kontrolu. 

Jedná se o tyto trestné skutky: 

• násilný čin proti letadlu za letu, čímž je ohrožena jeho bezpečnost, 

• zničení letadla za provozu nebo způsobení takové škody na letadle, že není schop-

né letu, 

• umístění předmětu na palubě, který může letadlo nebo jeho část zničit a ohrozit je-

ho bezpečnost, 

• poškození zařízení letadla, které naruší jeho bezpečný provoz, 

• sdělení nepravdivé informace (poplašné zprávy), čímž je narušena bezpečnost pro-

vozu. 

Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků z 15. prosince 1997, 

New York 

Úmluva řeší nezákonné a úmyslné použití výbušnin a dalších smrtících prostředků proti růz-

ným veřejným objektům s úmyslem zabít nebo zranit, nebo způsobit rozsáhlé poškození ve-

řejného zařízení. 
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Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kte-

rým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Pro státy EU se jed-

ná o závaznou legislativu. 

Nařízení Evropské komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, implementující společné 

zásady v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 

Nařízení Evropské komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se určují pra-

vidla pro národní programy řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy. 

Nařízení vlády č. 212/2005 Sb., s účinností od 31. května 2005, kterým se mění nařízení vlá-

dy č. 31/2005 Sb., jímž se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví. 

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

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Letecké předpisy L-14 a L-17 

Jedná se o překlady Annexů známé jako řady L, které zaštiťuje Ministerstvo dopravy. Pro ČR 

jsou to jedny z hlavních předpisů, kterými se zastřešuje problematika bezpečnosti v civilním 

letectví. Předpis L-14 - Letiště obsahuje ustanovení a požadavky na provoz letiště. V Příloze 1 

s názvem Letištní příručka jsou obsaženy požadavky na letištní pohotovostní plán. Předpis L-

17 s názvem Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činny 

obsahuje z hlediska letištního pohotovostního plánování důležitý Dodatek A. 

Dodatek A - Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR před proti-

právními činy je základní dokument, který souhrnně stanovuje bezpečnostní politiku v čes-

kém civilním letectví. Je rozčleněn na několik částí a ve svých kapitolách řeší problematiku: 

• popisu národního systému a rozdělení úloh jednotlivých složek, 

• zřízení vyhrazených prostor na letišti, 

• podmínek ochrany vyhrazených prostor, 

• požadavků na kontrolu vstupu do vyhrazených prostor, 

• postupů kontroly vstupů osob do vyhrazených prostor letiště, 
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• podmínek kontrol při vjezdech a výjezdech z těchto prostor,  

• podmínek bezpečnosti letadel na ploše, 

• podmínek a postupů bezpečnostních. kontrol a prohlídek osob, zavazadel, nákladu 

a pošty, 

• podmínek pro diplomatickou poštu, osoby požívající diplomatických výsad a imu-

nit a ostatní osoby vyžadující zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 

• řešení mimořádných krizových situací. 

Součástí předpisu L-17 jsou i následující dva dodatky: 

Dodatek B - Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR se zabývá 

rozsahem výcviku a způsobilosti pracovníků k výkonu pracovní činnosti, specifickými poža-

davky na školení jednotlivých profesí na letišti, akreditací a zásadami udělování a prodlužo-

vání akreditace. 

Dodatek C - Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření v civilním letectví 

ČR před protiprávními činy určuje postupy pro činnosti, povinnosti a oprávnění bezpeč-

nostních auditů, stanovuje informační toky a zajišťuje svými postupy vyhledání a odstranění 

nedostatků. 

Po uvedení předchozích informací a nastínění problematiky v civilním letectví se dostáváme 

k další kapitole a to jeho možnému ohrožení protiprávními činny, konkrétně k bombovým 

útokům. 
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3 Bombové útoky v letecké dopravě 

Tato kapitola se zabývá bombovými útoky, tedy částečně i terorismem a jejich spojením 

s letištěm a leteckou dopravou. 

Násilí se objevuje v každém lidském společenství. Proto je možné ho bohužel chápat jako 

přirozenou součást lidského chování a jako doprovodný jev lidského vývoje. Vyskytuje se 

v nekonečně mnoho podobách a variantách, které jsou podmíněny náboženskými, politický-

mi, ekonomickými, historickými, a dalšími okolnostmi a situacemi, v nichž se člověk ocitá. 

Jelikož násilí není možné z lidských vztahů zcela odstranit, je cílem každé kulturní a demo-

kratické společnosti jeho projevy omezovat a regulovat. Děje se to především prostřednictvím 

zákonů, justice a řady dalších institucí. Nebezpečnost různých forem násilí je z hlediska spo-

lečnosti odlišná. Jednou z nejnebezpečnějších forem násilí je terorismus. 

Existuje mnoho definic a vyjádření slova „terorismus“. V roce 1980 byla v USA publikována 

definice, která se stala výchozím standardem pro posuzování a hodnocení teroristických činů. 

Zní takto: ,,Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené 

proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány 

politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, jež 

jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminál-

ní čin zaměřen.“ Hlavní dokumenty, které oblast teroristických činů u nás regulují, jsou 

Trestní zákon7 (konkrétně § 179 – použití výbušniny, granátu, rakety, automatické palné 

zbraně nebo bomby v dopise či balíku, pokud toto použití ohrozí osoby a § 180 – ohrožení 

bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla nebo pokus o zavlečení 

vzdušného dopravního prostředku do ciziny) a Zákon č. 537/2004 Sb.4, kde je uveden pojem 

„teroristický útok“ viz. Základní pojmy. 

Terorismus se dnes prosazuje s čím dál větší intenzitou a to, co kdysi bylo zcela abnormálním 

jevem, se dnes stalo součástí každodenního života, a to do té míry, že s tím musí počítat sa-

mozřejmě i letecká doprava! Zřejmé tedy je, že bezpečnost je velmi důležitým prvkem. 

 

                                                 

 

7 Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon 
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3.1 Definice a druhy bombových útoků 

Jestliže se hovoří o bombových útocích, tak se zpravidla myslí teroristický čin spáchaný s po-

mocí výbušných látek. Hrozba může nastat za použití těchto látek nebo při nálezu podezřelé-

ho předmětu či nástražného výbušného systému (dále jen „NVS“). Jsou to systémy tvořené 

výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou anebo pyrotechnickým prostředkem a 

funkčními prvky iniciace. NVS je schopen vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem 

předem stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo ložisko požáru. NVS bývá zpravidla 

ukryt v obalu nebo má takovou vnější formu, která skrývá jeho pravý účel. Za výbušný sys-

tém se považuje již jeho zmíněná atrapa, kdy jeden nebo více předmětů jsou sestaveny tak, že 

budí dojem výbušného systému, přestože atrapa neobsahuje výbušné látky a nemůže tedy vy-

volat výbuchové účinky.3 

Bombový útok může být zaměřen: 

• proti osobám - nezúčastněným (kladena do míst s vysokou koncentrací osob, 

do zaparkovaných automobilů, odpadkových košů apod.) nebo konkrétní osobě 

(proti veřejně známým osobám, státní správě, průmyslu, finančnictví apod.), 

• proti symbolickým cílům - cíle představují symboly určité země, ničivý efekt ne-

ní důležitý, cílem je většinou upozornění, varování nebo zvýšení vážnosti teroris-

tické skupiny nebo jiných pachatelů, 

• proti významným cílům - není důležitý samotný cíl, ale důsledky, které jeho vy-

řazení nebo napadení budou mít (důležitá průmyslová centra, letiště, elektrárny, 

vládní budovy, nebo osoby v klíčových řídících funkcích). 

Série útoků (kampaně) se používají k upozornění na některé speciální cíle a požadavky 

(propuštění uvězněných teroristů). Série útoků nemusí být realizovány v zemi, na kterou je 

zaměřena. 

Hrozba použitím výbušného zařízení je často používána proti státním úřadům, průmyslo-

vým cílům, soukromým společnostem a dalším institucím. Cílem je vyvolat zmatek a paniku 

vedoucí k ochromení jejich funkce. Je úspěšná především po skutečném bombovém útoku. 

Atrapa výbušného systému může být stejně úspěšná jako hrozba, protože musí být provede-

na všechna opatření jako při nálezu skutečné bomby. Zda se jedná o atrapu se potvrdí až 

po zneškodnění podezřelého předmětu. 
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3.2 Rozdělení výbušnin 

Výbušniny můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedná se o chemické látky, které dokáží 

uvolnit velké množství energie, charakteristické prudkým vývinem plynů, světla a tepla, po-

kud jsou vhodným způsobem iniciovány a dojde-li k rychlému chemickému nebo fyzikálně-

chemickému ději. Výbušniny jsou tedy látky schopné chemického výbuchu. 

Podle vlastností je dělíme na: 

• trhaviny , jejichž hlavním typem výbušné přeměny je detonace, jsou méně citlivé 

než třaskaviny, k vyvolání jejich detonace je nutné použít silný podnět; 

• třaskaviny, k výbuchu stačí malý podnět např. jiskra úder, tření; 

• střeliviny, mají schopnost uvolňovat po iniciaci velké množství plynů o vysokém 

tlaku a teplotě; 

• pyrotechnické slože, jsou to mechanické směsi chemických látek, které mají cha-

rakter hořlavin, oxidovadel, pojidel a dalších přídavných látek, ze kterých se che-

mickou přeměnou ve formě různě rychlého hoření vyvolají světelné, zvukové, ba-

revné, dýmové a pohybové účinky k získaní pyrotechnických efektů. 

Podle způsobu vyvolání výbušné přeměny na: 

• přímé, které je nutné přivést k jejich typické výbuchové přeměně jednoduchým 

podnětem, např. třením, nárazem, nápichem, plamenem apod. Patří sem třaskaviny 

a střeliviny; 

• nepřímé, které můžeme přivést k výbuchu obvykle jen pomocí většího množství 

energie, zpravidla výbuchem přímé výbušniny. Patří zde všechny průmyslové trha-

viny. 

Podle způsobu výroby na: 

• průmyslově vyráběné (průmyslové a vojenské); 

• amatérsky vyráběné. 

Podle rychlosti detonace na: 

• rychlé výbušniny, které dosahují detonační rychlosti vyšší než rychlost zvuku a 

zpravidla se jedná o trhaviny a třaskaviny; 
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• pomalé výbušniny, které nedosahují detonační rychlosti velikosti rychlosti zvuku 

a zpravidla jsou to střeliviny a pyrotechnické slože.8 

3.3 Nástražné výbušné systémy 

NVS se staly populární zbraní teroristů, protože se dají vyrobit velmi levně a poměrně 

z dostupných materiálů, u kterých se nevede evidence a není ani možnost zjistit vlastníka. 

Pro pachatele je rozhodující také to, že po výbuchu jde výbušný systém velmi složitě identifi-

kovat a rovněž vypátrat původce výbuchu či uživatele systému. Používání výbušných systému 

k zastrašování, vydírání či pomstě je stará a všeobecná metoda, ať už se jedná o jakýkoli mo-

tiv pachatele.  

NVS mohou mít různou formu: nákupní tašky nebo balíčky omotané motouzem a umístěné 

do odpadkového koše nebo popelnice doplněné o různé železné součástky, které zvyšují úči-

nek výbuchu. Mohou mít i specifické tvary, např. videokazety, příručního radiopřijímače, 

kanystru, nádob, telefonu, knihy apod. Navíc se z nich mohou ozývat i zvuky, jako tikot ho-

din. Mohou se vyskytovat v podobě dopisů nebo balíčků, které mohou obsahovat NVS. Ten je 

většinou iniciován příjemcem balíčku. V dopise se může skrývat výbušný systém iniciovaný 

pomocí tzv. hracího dopisu, který po skončení melodie uvede systém k výbuchu. Základní 

konstrukční prvky NVS jsou obal, výbušná (zápalná) látka a iniciační systém. 

Účelem NVS je způsobit účinek, pro který byl zhotoven. Může se jednat o hrozbu bez vzniku 

větších škod a tím ukázat, že mohu a umím pracovat s NVS. Nebo může být vyroben za úče-

lem způsobit materiální škodu, zranění či smrt. 

Účinky  NVS závisí na jeho konstrukci a rozdělují se na: 

• prvotní , vznikají jako přímé působení výbuchu (tlaková vlna, rázová vlna a teplo); 

• druhotné, vznikají po prvotním účinku (střepinový účinek, pád uvolněných před-

mětů, poškození vedení nebo zásobníků, požár, panika). 

Podstatnou roli má také klasifikace NVS, která je umožňuje řadit do skupin se shodnými 

vlastnostmi či zvláštnostmi. Vedle praktičnosti stanovuje i stupeň společenské nebezpečnosti 

pachatele podle toho, jaký druh systému použil a tím určuje rozsah předpokládaných následků 

nebo objekty, proti kterým útok směřoval. Dále může stanovit způsob provedení opatření 

na místě nálezu nebo předpokládaného výskytu NVS. 

Výbušné systémy můžeme rozdělit podle: 
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• způsobu iniciace (časové, citlivé na vnější podněty, dálkově ovládané, kombinova-

né); 

• cílů sledovaných pachatelem (taktické – konkrétní osoby nebo objekty, strategické 

– nejsou cíleně použity na konkrétní objekt nebo osobu, bývají většinou signalizo-

vané dopředu); 

• možnosti rozpoznatelnosti (známé, neznáme, maskované a mají význam z hlediska 

provádění prohlídek místa uložení NVS, odstraňování a likvidace výbušného sys-

tému); 

• způsobu umístění (volně přiložené, volně uložené a vnitřní, které jsou většinou 

součástí nějakého systému např. výpočetní technika, motorové vozidlo apod.) 

• subjektů umístění (uložené v objektech nebo prostorách, uložené v dopravních pro-

středcích, poštovní zásilky a umístěné na osobě); 

• subjektu iniciování výbušného systému (na signál nebo povel pachatele nebo inici-

ované cílovým subjektem); 

• výrobce výbušného systému (průmyslovou výrobou, amatérsky); 

• místa výroby (tuzemská, zahraniční, kombinovaná výroba); 

• druhu použitých výbušnin (třaskaviny, trhaviny, plynné výbušné látky, pyrotech-

nické slože).8 

3.4 Detekce výbušnin a pyrotechnické prohlídky na letištích 

Technické prostředky používané při odborné pyrotechnické činnosti v oblasti NVS jsou roz-

děleny podle účelu, ke kterému jsou určeny. V uvedených skupinách jsou uvedeny jen některé 

charakteristické prostředky. 

• Ochranné prostředky – ochranný oděv, protistřepinové přikrývky, balistické proti-

střepinové štíty, rušiče radiového roznětu. 

•  Prostředky používané k identifikaci NVS – mobilní rentgenové přístroje, detektory 

výbušnin, detektory plynu, detektory ionizujícího záření, endoskopy, stetoskopy. 

• Prostředky používané při manipulaci a přepravě NVS – souprava odstupné mani-

pulace, tyč pro odstupnou manipulaci, kontejnery pro přepravu NVS. 
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• Prostředky používané při zneškodňování NVS – destrukční zařízení, speciální ná-

loživo a iniciátory, brokovnice, zařízení na dopravu tekutého dusíku. 

• Pyrotechnický robot – univerzální dálkově ovládaný prostředek, který lze zařadit 

do všech předchozích kategorií. Používá se k manipulaci případně rozebrání (roz-

střelení) NVS. 

Při vyhledávání NVS Policie České republiky (dále jen „PČR“) používá i speciálně vycvičené 

psy, kteří pomáhají odhalovat výbušniny nebo stopy, které výbušniny zanechávají. 

Při odhalování instalovaných NVS jsou realizována opatření, nazvaná jako pyrotechnické 

prohlídky  (dále jen „prohlídky“). Účelem je prověřování daných objektů nebo prostorů a 

případné nalezení NVS. Prohlídkou bývají kontrolovány budovy a přilehlé prostory (veřejné i 

neveřejné), dopravní prostředky, trasy přepravy zájmových objektů, poštovní a jiné zásilky, 

osoby a zavazadla. Rozlišujeme dva druhy prohlídek: 

• Preventivní prohlídka, která se provádí na základě příkazu policejních orgánů. 

Lze ji i vyžádat u útvarů PČR např. při organizování různých akcí v rámci preven-

ce možné trestné činnosti. Dělí se na periodické, namátkové, nepravidelné a před 

pobytem chráněné osoby. Způsob provedení stanoví velitel akce po dohodě 

s pyrotechnikem. 

• Bezpečnostní prohlídka, která se provádí na základě oznámení o uložení NVS, 

na základě informací poskytnutých jinými útvary PČR a bezpečnostními složkami 

nebo při nálezu podezřelého předmětu či NVS. Způsob provedení stanoví velitel 

zásahu po dohodě s pyrotechnikem.8 

Prohlídka se může týkat jak objektů, tak dopravních prostředků, letadel či osob. 

3.5 Nejčastější cíle útoků 

S terorismem se můžeme potkat poměrně často, díky zpravodajství medií. Nejčastěji jsou to 

právě bombové útoky a únosy letadel. Za minulých 20 let bylo ze všech teroristických útoků 

70% bombových. Tento způsob je lehce dostupný, je snadná i jeho výroba, která je po vý-

buchu obtížně identifikovatelná. Bomby mohou být umísťovány v dopravních prostředcích, 

v zájmových objektech, poštovní bomby apod. K aktivaci dochází dálkově, manipulací nebo 

časově. 
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Mezi nejhorší katastrofy v minulosti způsobené teroristickým bombovým útokem v civilním 

letectví patří z roku 1989 Avianica let 203, na jehož palubě nad Kolumbií došlo k výbuchu 

výbušniny. Nikdo z 107 lidí v letadle nepřežil a byli usmrceni ještě další 3 lidé na zemi. K to-

muto činu se poté přiznal Madelínský kartel, jehož cílem byl tehdejší kandidát kolumbijských 

prezidentských voleb, ten však na palubě letadla nebyl. Další katastrofou byl Let Pan Am 

103, známý jako Aféra Lockerbie. Nad skotským městečkem v roce 1988 došlo k odpálení 

plastické trhaviny Semtex. Počet obětí byl stanoven na 281, z toho 11 zahynulo na zemi v dů-

sledku zřícení letadla. Nejhorší katastrofou se však staly útoky z 11. září 2001 ve Spojených 

státech amerických, kde série koordinovaných teroristických útoků za pomocí civilních leta-

del přinesly přes 3000 obětí. 

Po katastrofě z 11. září byly prokazatelně zpřísněné kontroly všech zavazadel, zda neobsahují 

výbušniny, ale mimo to byl zdokonalen výcvik bezpečnostního personálu na letištích, zpev-

něny vstupní dveře do kokpitů letadel a na palubě vybraných „rizikových“ letů začali působit 

příslušníci ozbrojeného doprovodu, letečtí policisté (sky marshals). Kontrolu kvality bezpeč-

nostních opatření provádí pravidelně Úřad pro civilní letectví a namátkově i Odbor civilního 

letectví Ministerstva dopravy. 

Vyhrožování útokem může být stejně účinné jako akce samotná. Při vyhrožování je zapotřebí 

brát v úvahu možnost, že se jedná o dezinformaci, která má odpoutat pozornost od reálné 

hrozby. Je tedy nutno brát v potaz i podezřelý předmět (v prostorách letiště např. zapomenuté 

zavazadlo), který nemusí být nutně bombou, ale je třeba jej prověřit a odborně řešit, i když se 

ve většině případů jedná o planý poplach. 

Spektrum uložení NVS je široké. Hrozba bombovým útokem na letišti může ohrožovat nej-

častěji místa, kde je soustředěno hodně lidí (veřejné prostory, odbavovací hala, parkoviště 

apod.) nebo tam, kde je cílem poškodit konkrétní část letiště, letadlo nebo osoby. 



 16 

4 Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

Pro konkrétnější představu o letišti, jsou v téhle kapitole uvedeny základní informace vybra-

ného letiště a jeho složky, které se podílejí na jeho chodu nebo jsou jeho součástí. 

4.1 Základní údaje 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava je civilní dopravní letiště pro vnitrostátní i mezinárodní letecký 

provoz s celním a pasovým odbavením. Nachází se 20 km jihozápadně od Ostravy mezi ob-

cemi Mošnov, Albrechtičky a Petřvald (obr. 1). Do roku 2006 byl jeho název Letiště Ostrava - 

Mošnov. Nachází se v nadmořské výšce 257 m. Poloha letiště je 49°41′46" s. š., 18°06′39" 

v. d.. Má jednu vzletovou/přistávací dráhu označenou jako 04/22, její povrh je betonový a má 

rozměry 3500x63 m. ICAO kód letiště je LKMT. Je vybaveno dvěma terminály, jedním pro 

přílety a druhým, novým terminálem, pro odlety. 

 

 

 

Obrázek 1 Letecký snímek areálu letiště a okolí (zdroj: Letiště Ostrava, a.s. 9) 
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Historie letiště sahá až do prvního desetiletí minulého století. Regionální letečtí průkopníci, 

bratři Žurovcové zde prováděli své práce a pokusy v letech 1909 – 1914. V místě současného 

letiště vzniklo nejprve v roce 1939 polní letiště německé Luftwaffe pro útok na Polsko. Vý-

stavba stálého letištního areálu započala v roce 1956 a byla dokončena v říjnu 1959. Ve stejné 

době byl na Mošnov převeden veškerý provoz z nevyhovujícího letiště v Ostravě-Hrabůvce. 

Civilní letový provoz zajišťovala společnost ČSA a část letiště sloužila pro vojenské účely. 

Po revoluci v roce 1989 bylo vojenské využívání letiště ukončeno a provozovatelem se stala 

Česká správa letišť. Dne 1. července 2004 bylo letiště převedeno do vlastnictví Moravsko-

slezského kraje (podle Zákona č. 166/2004 Sb.) a jeho provozovatelem se stala společnost 

Letiště Ostrava, a. s. Za 320 miliónů korun byla vybudována nová odletová hala (obr. 2), ote-

vřená 13. prosince 2006. Toho dne bylo také letiště pokřtěno na Letiště Leoše Janáčka Ostra-

va. 

V současnosti jsou zajišťovány pravidelné nebo nepravidelné komerční lety nebo letecké čin-

nosti, které jsou široké veřejnosti nebo soukromým osobám pronajímány za úplatu a cargo 

lety, což je letecká přeprava kusových zásilek. Mezinárodní letiště Ostrava se stalo důležitým 

partnerem pro rozvoj moravskoslezského regionu.9 

 

 

 

Obrázek 2 Nová odbavovací hala s parkovištěm (zdroj: Letišt ě Ostrava, a.s. 9) 
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4.2 Bezpečnostní složky působící na letišti 

Informace o bezpečnostních složkách vybraného letiště jsou zde popsány za účelem toho, že 

problematika bezpečnosti letiště je sledovaným tématem. Na úvod je uvedeno organizační 

schéma provozovatele Letiště Ostrava, a.s. (obr. 3), kde jsou zobrazeny i bezpečnostní složky, 

mezi něž patří Záchranná požární služba a Ostraha bezpečnosti letiště. 

• Ostraha letiště odpovídá za zajištění úkolů souvisejících s ochranou zdraví osob a 

majetku, 

• Záchranná a požární služba odpovídá za zajištění úkolů souvisejících se záchra-

nou osob a majetku ohrožených provozem letiště, zejména vznikem mimořádných 

událostí (požár, letecká nehoda, ekologická havárie, ohrožení majetku nebo zdraví 

osob, součinnost při řešení organizované protiprávní činnosti, likvidace škod 

na majetku, apod.). 

Organizační schema Letiště Ostrava a.s.

BEZPEČNOST EKONOMIKA

SEKRETARIÁT PERSONALISTIKA

MARKETING A
ROZVOJ OBCHODU

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

PROJEKTY

VEDOUCÍ PROVOZU
LETIŠTĚ

BEZPEČNOST LETIŠTĚ

OSTATNÍ SLUŽBY

PROVOZ LETIŠTĚ

SMĚNA HANDLINGU

ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH

ODBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ
LETADEL

HANDLING

ENERGETIKA,
VODO A EKOLOGIE

SPRÁVA BUDOV

IT A SPRÁVA SÍTĚ

LETECKOPROVOZNÍ
PLOCHY

TECHNICKÝ
DISPEČINK

SPRÁVA MAJETKU

OPERAČNÍ
STŘEDISKO

REPRESE

HASIČSKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

 

Obrázek 3 Organizační schéma Letiště Ostrava, a. s. (zdroj: Interní předpis letiště12) 
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V následném grafickém schématu (obr. 4) jsou uvedeny bezpečnostní složky, které se na letiš-

ti vyskytují. 

 

 

Obrázek 4 Bezpečnostní složky letiště (zdroj: autor) 

 

4.3 Ostatní složky letiště 

Ostatní složky jsou součástí letiště nebo se jich jeho činnost přímo dotýká, ale nejsou složka-

mi bezpečnostními. Jsou zmíněny z důvodu, že se jich případný protiprávní čin může týkat a 

musí být o dané situaci vyrozuměni nebo mohou svou činností přispět při řešení protiprávního 

činu. Jedná se zpravidla o letecké dopravce, kteří zde působí (Job Air, s.r.o., Let’s Fly, s.r.o., 

ČSA, LR Airlines, Aeroklub Ostrava a Silver Air). Také jsou to různé oddělení provozovatele 

letiště, které jsou z hlediska bezpečnosti důležité (Útvar provozu letiště - ÚPL, Řízení letové-

ho provozu – ŘLP). 

Můžeme zde zařadit i různé firmy působící na letišti (DHL Express – spedice, Expand service 

– catering, Gastro Air J + R, s.r.o. – catering, a jiné). 
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5 Letištní pohotovostní plán 

V této kapitole bych chtěla objasnit, co je to letištní pohotovostní plán. Dále pak uvést na kon-

krétním plánu Letiště Ostrava,a.s., co obsahuje a co by měl obsahovat dle předpisů. Následně 

provést porovnání, popř. poukázat, co v něm chybí a navrhnout možné zlepšení. 

Letištní pohotovostní plán je interní předpis letiště, kde jsou stanoveny závazné postupy 

pro jednotlivé organizace a jejich zaměstnance v případě vzniku mimořádných událostí (dále 

jen „MU“). Účelem plánu je popsat a stanovit MU, které mohou ohrožovat bezpečnost provo-

zu letiště a letecké dopravy, jejich řešení popř. postupy k minimalizování škod, způsoby vyro-

zumění mezi všemi zainteresovanými složkami a jejich spolupráci. 

Začala bych obsahem letištního plánu. Nejprve tím, jak je upraven zákony a předpisy. 

5.1 Obsah letištního pohotovostního plánu dle předpisů 

Obsah letištního pohotovostního plánu je dán Leteckým předpisem L - 14 Příloha 1. Konkrét-

ně detaily letištního plánu pro krizové situace, včetně: 

• plánů pro činnost v krizových situacích na letišti nebo v jeho blízkosti, včetně po-

ruch letadel za letu; sabotáží, včetně hrozby bombového útoku (v letadle nebo 

na letišti); nezákonného zmocnění se letadla; výskytu nebezpečného zboží; požárů 

v budovách a přírodních pohrom; a všech závažných událostí na letišti, které mají 

charakter MU; 

• postupů týkajících se nácviku a zkoušení zařízení a vybavení, které má být použito 

v krizových situacích, včetně četnosti takových zkoušek; 

• postupů týkajících se zkušebního nácviku plánů pro krizové situace, včetně četnos-

ti takových nácviků; 

• seznamu organizací, agentur a osob, na letišti i mimo ně, které mají funkce přímo 

na místě, jejich telefonních a faxových čísel, adres elektronické pošty, adres SITA 

a jejich radiové frekvence (v rámci integrovaného záchranného systému); 

• zřízení letištního krizového výboru za účelem organizace výcviku a dalších příprav 

pro krizové situace; 

• jmenování osob(y) za účelem velení přímo na místě, při zásazích v krizových situ-

acích; 
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• seznamu organizací dislokovaných na letišti, kontaktních osob a telefonních čísel, 

na kterých jsou k zastižení během i mimo pracovní dobu. 10 

Dalším dokumentem upravující obsah letištního pohotovostního plánu je Letecký předpis L – 

17, konkrétně jeho Dodatek A - Příloha 2, kde jsou uvedeny zásady pro tvorbu bezpečnostní 

části letištních pohotovostních plánů. 

Zásady pro tvorbu bezpečnostní části letištních pohotovostních plánů 

Provozovatel letiště je povinný v úzké spolupráci s PČR zpracovat a udržovat bezpečnostní 

část letištního pohotovostního plánu, která se zabývá řešením mimořádných bezpečnostních 

situací a dalších MU a která odpovídá charakteru provozu. Provozovatel letiště je dále povi-

nen zajistit následující: 

• Musí být připraveny k okamžitému použití technické prostředky potřebné k reakci 

na protiprávní činy; 

• Ve spolupráci s PČR musí být zajištěno pravidelné procvičování a prověřování po-

stupů letištních pohotovostních plánů k řešení protiprávních činů, mimořádných 

bezpečnostních situací a dalších MU. Toto procvičování a prověřování postupů a 

plánů je významné pro zajištění jejich účinnosti. Musí se provádět minimálně 2x 

ročně s tím, že Letištní výbor pro bezpečnost nebo statutární orgán letiště tam, kde 

Letištní bezpečnostní výbor není zřízen, stanoví obsah, četnost nácviků a způsob 

prověřování účinnosti letištních pohotovostních plánů; 

• Musí být zajištěno, aby oprávnění a vhodně vycvičení pracovníci byli pohotově 

k dispozici pro případ potřeby řešení předpokládaného nebo skutečného protipráv-

ního činu, nebo jiných mimořádných bezpečnostních situací a MU na letišti. 

Letištní pohotovostní plánování spočívá v přípravě opatření pro účinné řešení mimořádných 

bezpečnostních situací a dalších MU, které se mohou vyskytnout na letišti a v jeho okolí. 

Účelem bezpečnostní části letištních pohotovostních plánů je stanovit zásady velení, koordi-

nace a komunikace bezpečnostních a záchranných složek a účinně minimalizovat následky 

mimořádných bezpečnostních situací a dalších MU, zejména z hlediska maximální ochrany 

zdraví a životů osob, zajištění bezpečnosti a plynulosti leteckého provozu a obnovení normál-

ního stavu na letišti. 
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Letištní pohotovostní plán musí mimo jiné stanovit zásady pro koordinaci činností letištních 

pohotovostních a bezpečnostních složek, ostatních letištních složek a mimoletištních složek, 

které by mohly přispět při řešení mimořádné bezpečnostní situace nebo jiné MU. 

V letištních pohotovostních plánech musí být popsané jednotlivé úkoly, oprávnění, působnos-

ti, postupy, způsoby personálního a technického zajištění a standardní informační toky, které 

jsou stanovené pro jednotlivé případy mimořádných bezpečnostních situací a dalších MU. 

V příslušných složkách podílejících se na zajištění úkolů stanovených letištním pohotovost-

ním plánem musí být rozpracovány tak, aby obsahovaly věcnou a časovou posloupnost kroků 

k zajištění organizovaného a koordinovaného postupu při řešení mimořádné bezpečnostní 

situace nebo jiné MU. 

V letištních pohotovostních plánech musí být popsána činnost, koordinace a komunikace jed-

notlivých řídících a krizových štábů, operačních, informačních a koordinačních středisek, 

ve kterých je určenými osobami využívána příslušná dokumentace pro uvedení do pohotovos-

ti, přivolání sil a prostředků, organizování a koordinování jejich činnosti a využití stanovené-

ho informačního a koordinačního systému. 

Musí zde být uvedeny postupy pro oznamování protiprávních činů, mimořádných bezpeč-

nostních situací, dalších MU a závažných porušení ustanovení NBP od zaměstnanců podnika-

jících fyzických a právnických osob působících na letištích. Dále zde musí být uvedeny po-

stupy pro posouzení jednotlivých specifických druhů hrozeb, informování leteckých dopravců 

o zjištěné konkrétní hrozbě, zavedení zvýšené ochrany letadla a dalších bezpečnostních opat-

ření. 

Součástí letištních pohotovostních plánů musí být popis způsobů prověřování jejich celkové 

účinnosti, postup vyhodnocování účinnosti a procvičování jednotlivých postupů. 11  

Další dokumenty, předpisy ani zákony už obsah letištního pohotovostního plánu neupravují. 

Proto je nutné vycházet z těchto dvou Letištních předpisů a zároveň přizpůsobit plán tak, aby 

byl použitelný v praxi a jeho funkce byla splněna. 

V další části bych se chtěla zabývat už konkrétním plánem. Jelikož jsem si vybrala pro svou 

práci Pohotovostní plán Letiště Ostrava,a.s., tak i jeho obsahem. 
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5.2 Obsah stávajícího Pohotovostního plánu vybraného letiště 

V úvodu bych chtěla nastínit i historii Pohotovostního plánu Letiště Ostrava, a.s., jehož starší 

verze byla zpracovaná roku 1993. V tomto roce došlo k ukončení vojenské části letiště Ostra-

va a jeho provoz převzala Česká správa letišť (dále jen „ČSL“). Dalším důležitým rokem byl 

rok 2004, kdy bylo letiště Ostrava převedeno z majetku ČSL do vlastnictví Moravskoslezské-

ho kraje. Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava, a.s., která podle závaz-

ných předpisů zhotovila poslední verzi Letištního pohotovostního plánu, jehož poslední ak-

tualizace proběhla v roce 2006. Celý plán je rozdělen do několika částí: 

• V první části jsou uvedeny úvodní ustanovení jako jsou účel a cíl Letištního poho-

tovostního plánu, aktualizace, závaznost, odpovědnost vyplývající z tohoto doku-

mentu, poskytování informací, definice a zkratky. 

• V druhé části jsou popsány základní údaje o letišti. 

• Třetí část řeší kapitolu - krizový štáb. Způsob svolávání krizového štábu, činnosti a 

oprávnění vedoucího krizového štábu, určuje místnost pro jednání štábu a komuni-

kaci členů v případě mimořádných nebo nestandardních událostí. 

• Čtvrtá část se zabývá pojmem mimořádná událost. Začíná hlášením MU, rozděle-

ním, dále jsou zde uvedeny způsoby záznamů o průběhu MU a řešení na místě zá-

sahu. V kterých případech se velitelem zásahu stává vedoucí směny záchranné po-

žární služby a kdy zásah řídí PČR. 

• V páté části je uvedeno schéma informačních toků pro mimořádné události. Řeší se 

zde pouze protiprávní činny (Bomba „A“ - výbušnina nebo nástražný výbušný sys-

tému na palubě letícího, pojíždějícího nebo stojícího letadla; Bomba „B“ – v areálu 

letiště; Únos - pokus o vniknutí osoby nebo skupiny osob na odbavovací plochu 

s cílem unést letadlo nebo pod pohrůžkou násilí vynutit pobyt (azyl) na území stá-

tu, na němž se letiště nachází; Únos letadla za letu; Hala - pokus o spáchání trest-

ného nebo teroristického činu pod pohrůžkou násilí v prostorech letiště; Průnik - 

vniknutí osoby nebo skupiny osob do prostor letiště s cílem spáchat násilný nebo 

teroristický čin). Podkapitolou jsou také bezpečnostní složky na letišti, kontaktní 

list, kontakty na úřady, seznam důležitých pracovníků letiště a zástupců ostatních 

subjektů působících v prostorách letiště. 
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• V šesté části je uvedeno testování a nácvik řešení jednotlivých typů mimořádných 

událostí. 

• Poslední částí jsou přílohy (např. záznam o seznámení zaměstnanců s letištním po-

hotovostním plánem). 12 

Navázala bych další částí práce, která se bude týkat hodnocení stávajícího plánu v porovnání 

s předpisy a také bych uvedla mé návrhy na zlepšení. Hlavně bych se zaměřila na kapitolu 

Hrozba bombovým útokem, která je v rámci mé práce stěžejní. 

5.3 Zhodnocení stávajícího pohotovostního plánu vybraného letiště 

Na úvod bych uvedla zmínku i o starší verzi Letištního pohotovostního plánu z roku 1993, 

který byl velice obsáhlý a nepříliš vhodný pro plnění své „pohotovostní“ funkce při MU. 

Oproti tomu je poslední verze plánu z roku 2006 příliš stručná, i když je z obsahového hledis-

ka vyhovující . Dle závazných předpisů je po obsahové stránce vše splněno. Pohotovostní 

plán byl schválen ministerstvem dopravy. 

Nepřesnosti se nacházejí v souladu s praxí, tedy provozem letiště, proto je nutná aktualizace. 

Zároveň by mohly být některé části plánu více rozpracované a podrobněji rozepsané např. síly 

a prostředky vyčleněné na řešení MU a chybí časová dostupnost jednotlivých bezpečnostních 

složek. Dále jsou nepřesně definovány a rozlišovány pojmy MU a protiprávní činy, které jsou 

často zaměňovány. 

Jelikož obsah letištních pohotovostních plánů není už jinak upraven zákony či jinými předpi-

sy, je tedy možno vytvořit různé návrhy. Tedy obsah plánu rozšířit či přizpůsobit tak, aby 

usnadňoval řešení situace a minimalizaci škod při MU, což je jeho hlavní funkce. Zároveň by 

však mělo platit, aby tato funkce letištního pohotovostního plánu splňovala požadavky 

v souladu s praxí. 

Kapitola Hrozba  

Dále se zaměřím na kapitolu Hrozba bombovým útokem. V úvodu bych uvedla základní in-

formace o hrozbě a jak je řešena na letišti. Jak už bylo uvedeno, hrozba bombovým útokem je 

protiprávní čin. Pokud by nastala tato možnost ohrožení, situaci řeší v celém svém rozsahu 

PČR, která se řídí podle svých typových plánů, jež jsou pro ostatní složky nepřístupné. Velite-

lem zásahu je tedy vždy vedoucí směny PČR. Ostatní složky postupují dle jeho pokynů. 
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Z toho vyplývá, že je zde informační bariéra mezi PČR a Oddělením bezpečnosti letiště a tím 

pádem vzájemná spolupráce a sjednocení je obtížné. Nelogické tedy je, že letiště jako provo-

zovatel musí mít zpracován dle závazných předpisů pohotovostní plán, ve kterém se zabývá 

protiprávními činy jako je např. hrozba bombovým útokem, přitom jejich řešení ze zákona 

spočívá výhradně na PČR. V tom spatřuji nesoulad požadavků a právní úpravy. 

V pohotovostním plánu jsou v rámci kapitoly Hrozba uvedeny jen informační toky, které ná-

sledují po oznámení hrozby. 

Hrozba bombovým útokem se na letišti rozděluje na dva druhy, lišící se místem umístění: 

• Bomba „A“ - výbušnina nebo nástražný výbušný systému na palubě letícího, po-

jíždějícího nebo stojícího letadla, 

• Bomba „B“ - nacházející se v areálu letiště. 

Informační toky pro uvedené druhy hrozby jsou uvedeny v Příloze č. 1 Schéma informačních 

toků – Bomba „A“ a Příloze č. 2 Schéma informačních toků – Bomba „B“. 

5.4 Návrh úprav 

Mé návrhy na zlepšení se týkají především provozu letiště, konkrétně komunikace mezi jed-

notlivými bezpečnostními složkami a jejich sjednocením ve způsobu vyrozumívání. Tedy 

i usnadnění komunikace při mimořádných událostech, které jsou uvedeny v plánu. Zatím je 

skutečnost taková, že každá bezpečnostní složka má svoje prostředky vyrozumívání, které se 

liší od ostatních popř. pracují na jiné frekvenci. V tom spatřuji nedostatky, které by se do bu-

doucna měly sjednotit. Tím by nastala i změna v pohotovostním plánu letiště, přesněji 

ve zlepšení informačních toků mezi jednotlivými zainteresovanými složkami. 
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Dalším návrhem je zavést jednotný systém vyrozumění s návazností na integrovaný záchran-

ný systém (dále jen „IZS“). Operační středisko, které by zajišťovalo koordinaci mezi všemi 

složkami na letišti a zároveň řídilo činnosti prováděné v průběhu reakce na mimořádné udá-

losti. Vzhledem k tomu, že na Letišti Leoše Janáčka Ostrava se má do roku 2010 vybudovat 

Bezpečnostní centrum, které by mělo zahrnovat komplexní bezpečnostní služby, je možnost 

s touhle variantou návrhu jednotného operačního střediska počítat. I z finančního hlediska je 

tento návrh reálný. Bezpečnostní centrum by mělo vytvářet zázemí pro Řízení letového pro-

vozu ČR, s. p., Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“), Územní 

středisko záchranné služby MSK, Celní úřad Mošnov, Policii ČR - Referát cizinecké a pohra-

niční policie. Uvedené změny by určitě ovlivnily pohotovostní plánování, proto je třeba počí-

tat s další aktualizací letištního pohotovostního plánu. 

Kapitola Hrozba 

Stávající zpracování informačních toků může zůstat beze změn, protože je informačně 

bez chyb. Ve schématech informačních toků bych akorát navrhla používat ke všem zkratkám i 

celé názvy, z důvodů, že zkratky v panice způsobují potíže. Část pohotovostního plánu Hroz-

ba by mohla být rozšířena formou typových karet pro jednotlivé složky letiště nebo o další 

údaje a činnosti následující po oznámení o hrozbě bombovým útokem, ale bylo by zapotřebí 

navázání větší spolupráce a komunikace mezi OBL a PČR.V následující kapitole se budu za-

měřovat jen na její konkrétní rozpracování a možné návrhy činností, které by mohly sloužit 

jako podklady k vypracování typových karet pro letištní složky. 
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6 Návrh činností při obdržení hlášení o hrozbě bombovým 

útokem 

Tato kapitola by mohla fungovat jako jako podklad k tomu, co by se mohlo doplnit 

v pohotovostním plánu letiště v části Hrozba nebo podklad, který by mohl sloužit při řešení 

tohoto protiprávního činu. Jedná se o návrhy činností, které se dějí před i po oznámení o hroz-

bě bombovým útokem. Kapitola je rozdělena na několik částí, které na sebe časově navazují a 

to od možností, jak se bomba může na letiště dostat, přes způsoby hlášení o hrozbě bombo-

vým útokem, až po ukončení činností při nálezu NVS. V každé podkapitole je uvedeno mimo 

jiné i mé zhodnocení, poznatky nebo návrhy na zlepšení. 

6.1 Způsoby dopravení bomby do prostor letiště 

V následujícím grafickém modelu (obr. 5) jsem zpracovala analýzu stromem poruch (FTA – 

Fault tree analysis), jejíž postup je založený na systematickém zpětném rozboru událostí 

za využití řetězce příčin, které vedou k vybrané vrcholové události. V tomto případě ukazuje, 

jaké jsou nejčastější možnosti, jak se bomba může dostat do letištních prostor nebo letadla. 

 

 

 

Obrázek 5 Strom poruch (zdroj: autor) 



 28 

Areál letiště se rozkládá na velkém prostoru, proto má pachatel hodně možností, kde bombu 

umístit. Většinou se jedná o místa, kde je velká koncentrace lidí nebo kde by mohl narušit 

chod provozu či ohrozit konkrétní cíle. Z toho tedy vyplývá, že jedním z nejkritičtějších míst 

může být odbavovací hala i její neveřejná část, příletová hala, parkoviště, budovy kanceláří, 

budovy jiných firem, vyskytujících se v areálu, i samotné letadlo, vzletová a přistávací dráha 

a pohybové plochy. Není však vyloučena ani možnost uložení bomby na neočekávané místo. 

6.2 Možnosti a druhy nahlášení bomby 

Oznámení výhružek mají formu telefonických nebo písemných sdělení, nápisů, audio a video 

záznamů, případně jiných způsobů. Oznámení mohou být podána občanem - náhodným ná-

lezcem nebo pachatelem. Podle jednání pachatele se dělí na oznámení: 

• přímá, kdy o svém úmyslu pachatel informuje přímo útvary policie, 

• nepřímá, nebo-li zprostředkovaná, kdy o svém úmyslu pachatel informuje pro-

střednictvím jiných subjektů (např. využitím telefonních linek tísňového volání), 

nebo informuje zájmový objekt přímo. 

Oznámení přímá jsou zpravidla přijímána telefonicky na operačním středisku policie (dále jen 

„OS PČR“) prostřednictvím telefonní linky tísňového volání. Při přijetí telefonického ozná-

mení policista zejména: 

• navazuje kontakt s volajícím a vhodnou formou prodlužuje hovor s cílem získat 

důležité informace o místu a důvodech uložení nástražného výbušného systému 

(např. upřesnění místa a času výbuchu, druh použité výbušniny, zda pachatel má 

společníky, zda si uvědomuje následky svého jednání, proti komu je útok veden 

apod.); při jednání lze používat zdržovací techniky, 

• provede záznam telefonického oznámení pomocí instalované záznamové techniky 

a v případe dostupného technického vybavení zajistí identifikaci volajícího, 

• vyhodnotí telefonické oznámení podle stanovených taktických hledisek a postupu-

je podle zákonu a interních aktů řízení. 

V případě, že o svém úmyslu pachatel telefonicky informuje objekt, tj. fyzickou nebo práv-

nickou osobu, tak je nezbytné neprodleně případ oznámit policii, nejlépe na tísňové volání 

linky č. 158, nebo č. 112. Pokud je voláno na jiné tísňové linky, např. hasičské nebo záchran-

né zdravotnické služby, tak toto oznámení je stejně předáno PČR. 
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V případě, že o svém úmyslu pachatel informuje jinou než telefonickou formou a nedochází 

tak k aktivní komunikaci s oznamovatelem, policie zejména : 

• vyhodnotí obsahovou stránku oznámení, 

• zajistí předměty a stopy ke znaleckému zkoumání, 

• zpracuje dokumentaci a provede šetření v místě výskytu oznámení.3,8  

Nejčastěji však dochází k oznámením nepřímým. Především prostřednictvím telefonu přímo 

do budovy adresáta nekompetentním osobám, u kterých se nepředpokládá rychlá reakce 

k odezvě. Jedná se zpravidla o sekretářky, asistentky ředitelů, nebo zaměstnance úseku, kteří 

nejsou přímo v kontaktu s bezpečnostním útvarem např. ekonomický úsek apod. Proto je dů-

ležité, aby Oddělení bezpečnosti letiště Ostrava ve spolupráci s Referátem cizinecké a pohra-

niční policie Mošnov provádělo školení všech zaměstnanců pro případ oznámení hrozby 

bombovým útokem. Pokud budou zaměstnanci na takovou událost připraveni, je zde větší 

možnost úspěšně zvládnout situaci a hlavně včas zareagovat. 

Doporučila bych, aby součástí každého telefonního seznamu na pracovištích byl formulář 

o záznamu anonymní hrozby, který je dále uveden jako metodická karta pro příjemce hrozby. 

Příjemce takového telefonátu by měl také pozorně vyslechnout volajícího, nepřerušovat ho, 

provádět poznámky do metodické karty, pokládat doplňující otázky a po ukončení hovoru 

neprodleně informovat Oddělení bezpečnosti letiště nebo přímo Referát cizinecké a pohranič-

ní policie. 

6.3 Metodická karta pro příjemce hrozby 

Zde je uveden návrh metodické karty o záznamu anonymní hrozby. Příslušní zaměstnanci by 

měli být informování o způsobu jejího správného použití a dalších úkonech, které jsou s jejím 

použitím spojené. Měli by mít taky základní informace o NVS. Karta obsahuje údaje o pří-

jemci, volajícím, charakteristice jeho hlasu, mluvě, zvucích v pozadí, přízvuku, chování pa-

chatele, jeho znalostech, dalších okolnostech, textu výhružného telefonátu apod. 
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Tabulka 1 Metodická karta pro příjemce hrozby 

ZÁZNAM ANONYMNÍ HROZBY 

PŘÍJEMCE: 

Datum:                                                                            Čas: 

Text výhružného telefonátu: 

 

VOLAJÍCÍ: 

Pohlaví: M - Ž Věk: Jazyk:   

Charakteristika hlasu: 

hluboký vysoký halasný měkký chraptivý příjemný nepříjemný 

Jiný (popsat): 

Mluva: 

rychlá pomalá přesná zkreslená koktavá nosová přerušovaná 

Jiná (popsat - např. vady): 

Zvuky v pozadí: 

zmatek ticho hudba smíšené hlasy kuchyně vlaky 

letadla zvířata tovární stroje kancelářské stroje    

společnost (oslava,večírek) provoz na ulici (auta, tramvaje)    

Jiné (popsat): 

Přízvuk: 

místní oblastní jiný lidový cizí    

Popř. popsat: 

Ovládání jazyka: 

výborné velmi dobré dobré špatné     

Způsob vystupování a chování: 

hněvivý klidný racionální iracionální souvislý roztěkaný veselý 

důsledný umělecký emocionální ustrašený     

Znalosti pachatele: 

Má odborné znalosti o nástražném výbušném systému.  

Popsal uložení nástražného výbušného systému. 

Má znalost objektu kam uložil nástražný výbušný systém. 

Další okolnosti zjištěné z rozhovoru: 

 

 

 (dané skutečnosti podtrhněte, kde je to nutné dopište) 
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6.4 Činnosti po oznámení hrozby 

Řízení celé akce je v kompetenci PČR, proto je každý povinen dbát jejich příkazů a doporu-

čení. PČR se řídí dle svých typových plánů, které jsou pro ostatní složky nepřístupné. 

• Po přijetí oznámení vyjíždí na místo výjezdová skupina nebo zvláštní skupina ur-

čená k organizaci policejního opatření. 

• Je prováděna příprava k případnému nasazení dalších policistů případně specialistů 

při opatření na místě. 

• Jsou informováni vedoucí pracovníci a příslušné složky, jichž se hrozba dotýká, 

o přijetí oznámení a předpokládaných bezpečnostních opatřeních, například o eva-

kuaci, zajištění přístupu k uzávěrám plynu, vody, elektrické energie a účasti pra-

covníku objektu při tzv. bezpečnostní prohlídce. 

• Jsou vyrozuměny a případně vyžádány podle rozsahu opatření na místě policejního 

opatření k připravenosti a zásahu ostatní služby policie, případně další složky inte-

grovaného záchranného systému, havarijních a servisních služeb. 

Tato opatření jsou prováděna vzhledem k charakteru objektu s cílem maximálního zajištění 

bezpečnosti osob, jejich životů, zdraví a majetku, případně s cílem zmírnění možných násled-

ků. 

V případě, že je oznámení o uložení nástražného výbušného systému obecně formulované, 

není uvedeno konkrétní místo, čas výbuchu nebo požadavek pachatele, nebo se jedná o jeho 

uložení v rozlehlém prostoru, tak se zpravidla vyšle potřebný počet policistů do zájmového 

prostoru a provede bezpečnostní prohlídka, která probíhá zpravidla bez vyklizení a uzavření 

prostoru a bez omezení běžného provozu objektu. 

Pokud je oznámení obecné, ale obsahuje časový údaj výbuchu nebo jiný závažný údaj, muže 

být provedena bezpečnostní prohlídka bez omezení běžného provozu objektu, nebo se provádí 

evakuace, případně uzavření prostoru s oznámením doby předpokládaného výbuchu. 

Velitel zásahu je odpovědný za plnění odpovídajících opatření. V případě nebezpečí 

z prodlení je povinen zajišťovat úkony související s činností velitele zásahu každý policista, 

který se na místo dostavil jako první nebo se jako první o hrozbě dozvěděl a to do té doby, 

než se na místo dostaví odpovědný služební funkcionář nebo jiný určený velitel: 

• Rozhodne nejprve po vyhodnocení oznámení o závažnosti hrozby a tomu zvole-

ných opatřeních. 
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• Rozhodne o počtu sil a prostředků, případně zajištění místně příslušného pyrotech-

nika nebo pyrotechnické výjezdové skupiny (pro Moravu je určena pyrotechnická 

výjezdová skupina s dislokací v Olomouci). 

• Rozhodne o uzavření objektu, případně o evakuaci. Informuje zástupce objektu a 

využívá zpracovaných interních směrnic pro evakuaci a spolupracuje při jejím pro-

váděni s Oddělením bezpečnosti letiště, rozhoduje o vypnutí zdrojů energie a sta-

novuje počty osob k zajištění nejnutnějšího provozu apod. 

• Ověřuje, zda nejsou v objektu uloženy výbušné a hořlavé látky zvyšující účinnost 

NVS a organizuje opatření k minimalizaci následků. 

• Určuje postup prohlídky, osoby odpovědné za prohlídku a způsob vzájemného spo-

jení. Při prohlídce využívá osob s místní znalostí či kvalifikovaného leteckého per-

sonálu (v případě letadla). 

• Zajistí uzavření okolí objektu v případě nutnosti, jeho vyklizení a střežení všech 

vstupů. 

•  Zajistí kontrolu podezřelých osob a vozidel. 

• Zajistí příjezdovou trasu pro vozidla součinnostních služeb. 

• Informuje OS PČR. 

• Organizuje spojení a zabezpečuje z místa zásahu průběžné informování územně 

příslušného OPIS IZS, kterým je OPIS HZS kraje. Dále organizuje spojení v místě 

zásahu. Za tímto účelem zřizuje skupinu pro spojení, do které jmenuje jednoho zá-

stupce z každé na místě přítomné složky IZS, případně z dalších subjektů s potřeb-

nou spojovací technikou. 

• Zabezpečí označení místa v případě nálezu NVS nebo podezřelého předmětu a or-

ganizuje další postup podle doporučení pyrotechnika. Zabezpečí jeho vyrozumění. 

• Zpracovává dokumentaci o průběhu celého případu, o všech opatřeních a výsledku 

zákroku. 

V závislosti na vyhodnocení závažnosti oznámení nebo vyhodnocení závažnosti nálezu zřídí 

velitel zásahu štáb velitele zásahu (dále jen „štáb“) jako svůj výkonný orgán. Na organizač-

ním schéma dole na obrázku je vidět, jaká je možnost organizace řízení zásahu. Do štábu veli-

tel zásahu může povolat následující osoby: 
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• velitele jednotek požární ochrany, 

• příslušníky PČR pro zajištění analýzy zásahové situace a vedení dokumentace zá-

sahu složek IZS a příslušníky PČR od služeb PČR nebo ze specializovaných pra-

covišť, zejména pyrotechniky, 

• vedoucího lékaře nebo delegovaného zástupce ZZS, 

• zástupce bezpečnostních složek letiště nebo jednotlivých úseků provozu (např. ve-

doucího řízení letového provozu apod.), 

• starosty obcí, nacházejících se v okolí letiště, 

• vedoucí výjezdových skupin havarijních služeb právnických osob podnikajících 

v energetických odvětvích, správě komunikací, vodním hospodářství a spojích, 

• další právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou vlastníkem, správcem 

nebo uživatelem zařízení, budov nebo látek v souvislosti s řešením této mimořádné 

události, nebo které na výzvu velitele zásahu poskytují osobní nebo věcnou po-

moc.3,8 

 

VELITEL

ZÁSAHU

ŠTÁB

VELITELE ZÁSAHU

Velitel sektoru č.1

NEBEZPEČNÁ ZÓNA

- pyrotechnická prohlídka

    (průzkum)

- zneškodnění (N)VS

Velitel sektoru č.2

VNĚJŠÍ ZÓNA

- průzkum

- ochrana obyvatel

- příprava záchranných a

    likvidačních prací
 

Obrázek 6 Organizační schéma řízení zásahu (zdroj: STČ-03/IZS 3) 
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6.5 Likvidace nástražného výbušného systému 

Likvidaci má v kompetenci výjezdová pyrotechnická jednotka čili pyrotechnik. Používá 

k tomu technické prostředky již zmíněné v jedné z předešlých kapitol. Pyrotechnická činnost 

při zneškodňování a přepravě NVS je vysoce riziková a nebezpečná, proto je nutné, aby se 

výjezdu na místo zúčastnili minimálně dva pyrotechnici. 

Úkoly pyrotechnika 

• Navrhuje veliteli zásahu opatření ke snížení účinku a možných následků výbuchu 

NVS. 

• Provádí odborné pyrotechnické úkony při nálezu podezřelého předmětu směřující 

k jeho identifikaci. 

• Zajistí zadokumentování nalezeného NVS v případě, že již nehrozí nebezpečí 

z prodlení. 

• Provede opatření při zjištění NVS vedoucí k jeho zneškodnění nebo případnému 

přemístění a předkládá veliteli požadavky na provedení takových opatření, jejichž 

realizace mu umožní tyto úkony provést. 

• Vyžaduje součinnost pyrotechnické výjezdové skupiny při pyrotechnické činnosti 

v souvislosti se zneškodňováním nebo přemisťováním NVS zejména tehdy, kdy 

nemá dostatek odborných znalostí či potřebné technické vybavení.8 

6.6 Činnosti po likvidaci 

Pokud se podařilo již zlikvidovat NVS nebo pyrotechnik stanoví, že se jedná o atrapu NVS, je 

třeba co nejrychleji najet na běžný provoz. Podle závažnosti situace se jednotlivé činnosti 

mohou lišit nebo se nemusí provádět všechny např. pokud nebyla provedena evakuace apod. 

Po likvidaci následuje: 

• průzkum, kontrola prostor a vyloučení dalšího nebezpečí, 

• funguje hlásná služba, která zajišťuje komunikaci mezi OS PČR a dalšími složka-

mi o vývoji situace, 

• pořizuje se dokumentace (záznamy, fotky, grafy, dávají se dohromady identifikač-

ní údaje evakuovaných osob a vozidel apod.), spolupracuje se s orgány činné 

v trestním řízení, 
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• pokud velitel zásahu rozhodne, že nehrozí žádné další nebezpečí, jsou pořízeny 

veškeré potřebné údaje a splněny patřičné úkony, je zásah ukončen a místo zásahu 

se předává provozovateli letiště, který koordinuje další činnost, 

• ruší se zátarasy, je rozpuštěno shromaždiště, jednotlivé složky končí svoji činnost. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce řeší letištní pohotovostní plán se zaměřením na bombové útoky. Zabývá se 

konkrétním letištním pohotovostním plánem Letiště Ostrava, a.s., který v době svého vzniku 

odpovídal předpisům, ale teď je nutná jeho aktualizace a následná optimalizace. 

Práce je rozdělena na dvě části. První část, ve které jsou zahrnuty tři kapitoly, nastiňuje pro-

blematiku bezpečnosti civilního letectví ve spojení s bombovými útoky a podává základní 

informace o vybraném letišti. Druhá část je z hlediska cílů práce stěžejní. Řeší obsahovou 

stránku letištního pohotovostního plánu a v rámci vybraného pohotovostního plánu Letiště 

Ostrava, a.s. se zaměřuje na kapitolu Hrozba bombovým útokem. Nejprve je zde uveden ob-

sah letištního pohotovostního plánu obecně, dle předpisů, a následně řešen obsah vybraného 

pohotovostního plánu Letiště Ostrava, a.s. Po prostudování letištního plánu je provedeno 

zhodnocení a návrh úprav, především v jedné z jeho částí, v kapitole hrozba bombovým úto-

kem, na kterou jsem se zaměřila. 

Z praktického hlediska byla problematika získávání informací a hodnocení složitá. Jedná se 

o citlivé informace, proto zde nebyla možnost porovnání s jinými pohotovostními plány ji-

ných letišť. Vycházela jsem ze zákonů (především Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 

ve znění pozdějších předpisů), předpisů (Letištní předpis L-14 a L-17), interních dokumentů 

letiště, literatury a rozhovorů se zaměstnanci letiště a PČR. 

Došla jsem k závěru, že spatřuji nedostatky mezi právní úpravou a požadavky na provozova-

tele letiště jako zpracovatele letištního plánu. Nelogické je, že letiště jako provozovatel musí 

mít zpracován, dle Zákona č. 49/1997 Sb., letištní pohotovostní plán, ve kterém se má zabývat 

činnostmi při protiprávních činech jako je např. hrozba bombovým útokem, přitom jejich ře-

šení ze zákona (Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpi-

sů) spočívá výhradně na PČR. Co se týká vybraného letištního pohotovostního plánu Letiště 

Ostrava, a.s., dospěla jsem k závěru, že jeho současný stav informačních toků v kapitole 

Hrozba je shledán bez chyb a po obsahové stránce je vše v souladu s Letištními předpisy L-14 

i L-17. 
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Dle vlastního uvážení a získaných informací jsem v poslední kapitole mé práce udělala ná-

vrhy činností při obdržení hrozby bombovým útokem, které by mohly sloužit jako informační 

podklady pro vytvoření typových karet pro jednotlivé složky letiště. Činnosti jsem uvedla 

v časové posloupnosti. V schématech informačních toků bych navrhla používat ke všem 

zkratkám i celé názvy. Dalším mým návrhem je také vytvoření metodické karty pro příjemce 

hrozby, která by měla být součástí každého telefonního seznamu a všichni příslušní zaměst-

nanci by s ní měli být srozuměni. V současnosti bych doporučila, aby se pracovalo na sladění 

pravomocí letištních složek, především Oddělení bezpečnosti letiště s PČR. 

Vybraný letištní pohotovostní plán se zaměřením na kapitolu Hrozba se podařilo zaktualizo-

vat a v rámci možností optimalizovat, cíl práce byl tedy splněn. Přínosem je metodická karta 

pro příjemce hrozby, jejímž začleněním do telefonních seznamů a případné použití, usnadní 

PČR řešení tohoto protiprávního činu. Díky zjištěným informacím a včasné reakci se mohou 

minimalizovat škody. Návrhy činností poslouží provozovateli letiště k lepší orientaci při řeše-

ní hrozby bombovým útokem a zároveň mu mohou pomoci při eventuálním rozšiřování poho-

tovostního plánu v kapitole Hrozba. 
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8 Seznam zkratek 

 

ČSA  – České aerolinie a.s. 

ČSL  – Česká správa letišť  

ECAC  – Evropské sdružení civilního letectví 

HZS  – Hasičský záchranný sbor  

ICAO  – Mezinárodní organizace civilního letectví 

IZS  – Integrovaný záchranný systém 

JAA  – Sdružení leteckých úřadů 

MU   – Mimořádná událost 

NBP – Národní bezpečnostní program 

NVS  – Nástražný výbušný systém 

OBL  – Oddělení bezpečnosti letiště 

OPIS  – Operační a informační středisko 

OS  – Operační středisko 

PČR  – Policie České republiky 

ŘLP/TWR  – Řízení letového provozu / věž 

V / KŠ  – Vedoucí krizového štábu 

VS / OBL  – Vedoucí směny / Oddělení bezpečnosti letiště 

VPL  – Vedoucí provozu letiště 

ZPS  – Záchranná požární služba 

ZZS  – Záchranná zdravotní služba 
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11 Přílohová část 

Příloha č. 1 Schéma informačních toků – Bomba „A“ 12 

 

 

 podává prvotní 
informaci  POSÁDKA  

LETADLA 

 

 - informuje OS ZPS PČR 
- navádí letadlo na 
určené stání 
 

 ŘLP/TWR 

  

   
OS ZPS 

   
DS PČR 

 - příprava vlastních 
složek k zásahu 

- informuje V /KŠ 

 

- přijímá oznámení 
- stanoví bezp. zónu 
- další postup dle 
typových plánů  
- řídí další průběh 
akce 

  

 

 

   
V / KŠ 

 Svolává 
KŠ    

VPL 

   
VS / OBL 

 - řídí se pokyny PČR 
- přijímá opatření  
na vstupech do letiště 
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Příloha č. 2 Schéma informačních toků – Bomba „B“ 12 

  OZNAMOVATEL 
UDÁLOSTI 

 
 PŘÍJEMCE 

OZNÁMENÍ 

   
DS PČR 

 
- přijímá oznámení 
- vysílá hlídku 
- informuje ostatní 
bezp. složky 
- další postupy dle 
typových plánů 
- provádí vyklizení 
prostor ve spolupráci 
s ostatními složkami 
- 

 
 OS ZPS 

 
 Special. složky PČR 

- pyrotechnik 
-  

  

 

 

 
- řídí se pokyny PČR 
- spolupracuje při evakuaci 
osob 
- přijímá opatření na vstupech  
do letiště 
- provádí detekci vytipovaných 
zavazadel ve spolupráci s PČR 
- provádí prohlídku prostor  
ve spolupráci s PČR 

 Svolává 
KŠ 

 V / KŠ  ŘLP/TWR 

 VPL 

 VS OBL 

 

  

  

 

 

 

 


