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Anotace 

ONDRA, J., Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy. Diplomová 

práce. Ostrava: Fakulta bezpečnostního inţenýrství, Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, 2011, 74 stran. Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Ing. Bc. Ščurek 

Radomír, Ph.D.  

Klíčová slova: Bezpečnost letecké dopravy, detekční zařízení, letadlo, letiště. 

V úvodní části diplomové práce je nastíněna problematika kritické infrastruktury, a to 

jak na národní, tak na evropské úrovni. Dále jsou zde shrnuty stěţejní právní předpisy 

v oblasti letecké dopravy a také mezinárodní úmluvy, které se touto oblastí zabývají. 

Následuje výčet hrozeb, které mohou negativně ovlivnit situaci v letecké dopravě. Na základě 

těchto identifikovaných hrozeb je pomocí grafických a výpočtových metod provedena analýza 

rizik. Tímto jsou vybrána neţádoucí rizika, pro která je nutno navrhnout další bezpečnostní 

opatření. Následuje analýza závislosti letecké dopravy na ostatních oblastech kritické 

infrastruktury. V závěru jsou v diplomové práci posouzeny moţnosti současné detekční techniky 

pro zjištění přítomnosti nebezpečných látek a nástraţných výbušných systémů, nové metody 

ochrany objektů a jejich perimetru a jsou zde navrţena inovativní organizační a reţimová opatření 

k eliminaci rizik. 
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pages. Supervisor: doc. Mgr. Ing. Bc. Ščurek Radomír, Ph.D.  
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At the beginning of the thesis deals with the problems of critical infrastructure, both at 

national and european level. There are also summarized important laws for air traffic and the 

other international conventions in aviation. The following part contains a list of threats that 

may negatively affect the situation in air transport. Based on the identified threats, using 

graphical and quantitative methods of risk analysis, the risks of adverse are chosen. Further, 

an analysis of air traffic‘s dependency on the other areas of critical infrastructure is created. In 

the conclusion of this thesis are presented  the modern screening devices which are able to 

detect the hazardous substances and explosives, new methods of objects and their perimeter’s 

protection and proposes an innovative organization and the regime's measures to risks 

elimination. 
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1 Úvod 

V posledních desetiletích pozoruje celý svět nárůst počtu teroristických útoků na různé 

cíle. Motivy k jejich provádění jsou odlišné a zpravidla závislé na charakteru útočníka, ať uţ 

jde o jednotlivce či organizovanou skupinu. Historie a současnost ukazují, ţe moţnosti 

útočníků se neustále rozšiřují. Svět se globalizuje, lidé se mohou v krátké době přemisťovat 

z jednoho místa na jiné. Touto migrací dochází i k mísení kultur, náboţenství, zvyků apod., 

coţ má v takovéto různorodé společnosti často za následek vznik konfliktů. Ty spočívají např. 

v boji o moc, finanční prostředky, prosazení víry, či rovnost práv.  

Mnoho sporů se rozhodli jejich účastníci řešit po svém, a tak se stále častěji setkáváme 

se zprávami o krveprolitích po bombových a jiných útocích. Velký počet útoků je spáchán 

s vyuţitím některého z dopravních prostředků. V řadě zemí světa jsou pouţívány jako zbraň 

automobily naloţené výbušninami. Byli jsme svědky útoků na ţelezniční dopravní prostředky 

v Madridu a metro v Londýně. Váţné útoky se staly v letecké dopravě, kde se původně 

teroristé zaměřovali na únos a ničení letadel. Po 11. září 2001 svět zjistil, ţe i civilní letadlo 

s cestujícími na palubě můţe být pouţito jako zbraň. Z výše uvedeného je patrné, ţe nejde jen 

o určitou část, oblast nebo území, kde k útokům dochází. Problém s terorismem se rozšířil na 

většinu světadílů snad kromě studené Antarktidy. 

11. září 2001 způsobilo, ţe do mnohých při nastupování do letadla vstoupí myšlenky, 

zda se nebude opakovat situace z New Yorku a Washingtonu, a jestli na palubě jejich letadla 

nesedí někdo, jehoţ záměrem není dopravit se do určitého místa, ale spíše ukázat světu moc, 

propagovat své zájmy, víru a zastrašit celý svět. 

Letecká doprava nabízí moţnost v krátké době se přenést z jedné strany planety na 

druhou. Vyuţívají jí miliony lidí denně, coţ je taky důvod, proč si ji teroristé vybírají jako 

cíle svých útoků. Tyto útoky mají okamţitý dopad a přitahují tak pozornost médií a zajišťují 

jim publicitu. Kvůli vysoké přepravní kapacitě je letecká doprava přitaţlivým cílem 

k demonstraci neschopnosti vlád civilizovaných zemí ochránit obyvatelstvo.  

Letecká doprava je ohroţena různorodými způsoby útoku. Nelze stanovit jednotný 

způsob, jak ochránit veškerá letiště, jak zabezpečit všechna letadla proti útoku, a jak celkově 

zajistit ochranu všech cestujících. Jednotlivé prvky letecké dopravní infrastruktury jsou 

individuální. Při jejich ochraně je nutno předem analyzovat moţné zdroje nebezpečí, 
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technické prostředky, které můţeme na ochranu pouţít, nové metody, postupy a technologie, 

které jsou v této oblasti vyuţitelné, a to vše v rámci dostupných finančních prostředků. 

V neposlední řadě je nutná vzájemná spolupráce všech sloţek, podílejících se na ochraně 

letecké dopravy. 

V úvodu této diplomové práce bych rád vymezil národní předpisy a evropské 

směrnice, které upravují problematiku kritické infrastruktury a letecké dopravy v podmínkách 

České republiky. Dále se pokusím vhodnými analytickými metodami nalézt moţná rizika 

kritické infrastruktury v letecké dopravě, tato kategorizovat a navrhnout, zda je moţné 

inovovat případně zefektivnit opatření pro minimalizaci rizik v této oblasti. 
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2 Rešerše pouţitých zdrojů informací 

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

informací. 

2.1 Literární zdroje 

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., ŠENOVSKÝ P., Ochrana kritické infrastruktury, 1. 

Vydání Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 141 stran, ISBN: 978-80-7385-025-8 

Tato publikace v úvodu charakterizuje moţné druhy mimořádných událostí, které 

mohou nastat. V další části je popsán teoretický základ problematiky kritické infrastruktury 

a její postupný vývoj. Následuje seznámení se stavem kritické infrastruktury a její ochrany 

v zahraničí. V závěru publikace jsou popsány způsoby určování kritických prvků, k tomu 

vyuţívané analytické metody a moţnosti eliminace rizik souvisejících se zachováním 

funkčnosti prvků kritické infrastruktury [16]. 

ŠČUREK, R., ŠVEC, P., Ochrana letiště před protiprávními činy, 2009, 978-80-7385-071-5 

Publikace se zabývá zabezpečením civilního dopravního letiště před protiprávními 

činy. Jsou zde uvedeny postupy při analýze a hodnocení rizik, souvisejících s prováděním 

útoků na objekty letiště. Dále publikace rozebírá jednotlivé etapy odbavovacího procesu 

v závislosti na analýze rizika. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny teoretické principy 

jednotlivých útoků a s nimi spojená rizika [15]. 

VOLNER,R., Bezpečnostní management v letectví, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1918-1, 

190 str. 

Tato publikace v úvodu shrnuje základní dokumenty a ustanovení určující bezpečnost 

v letectví. V další části seznamuje s prostředky k zajištění bezpečnosti vnitřních a vnějších 

prostorů letiště a také samotných letadel. Následují kapitoly pojednávající o bezpečnostním 

managementu letiště a zajištění jeho efektivnosti. 

 

2.2 Zákonné normy, vyhlášky a další dokumenty 

Zákon č. 439/2006 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tento právní předpis charakterizuje důleţité pojmy v souvislosti s leteckou dopravou. 

Upravuje podmínky stavby a provozování letadel, dále podmínky vyuţívání vzdušného 

prostoru. Je zde uvedeno, co je nutné pro provozování leteckých společností, způsoby 

ochrany letectví, vytyčení ochranných pásem kolem letišť a výkon státní správy v této oblasti. 

Pro tuto diplomovou práci je významná část osmá tohoto zákona, která upravuje ochranu 

civilního letectví před protiprávními činy. 

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

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 

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

podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška upravuje obsah a strukturu bezpečnostního programu pro ochranu letišť, reţimová 

opatření, způsob provádění kontrol zvyšující ochranu letiště a pohotovostní plánování pro 

případ mimořádné situace na letišti. 

Letecký předpis L 17 Ministerstva dopravy ČR – Bezpečnost a ochrana mezinárodního 

civilního letectví před protiprávními činy. 

Jedná se o předpis, který vychází z Úmluvy o mezinárodním letectví, která byla 

uzavřena 7. 12. 1944 v Chicagu. Podepsáním této úmluvy vznikla Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví (ICAO, International Civil Aviation Organization). Tato Úmluva se stala základem 

pro vytvoření právních norem v oblasti letecké dopravy České republiky. Do českého právního 

řádu byla implementována jako zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání, který byl změněn zákonem č. 439/2006 Sb.  

Obsahem leteckého předpisu L 17 je v první části sjednocení pojmů v oblasti civilního 

letectví a jejich definice. Dále předpis obsahuje cíle, zásady, kterých chtějí signatáři Úmluvy 

v oblasti bezpečnosti civilního letectví dosáhnout. V dalších hlavách tohoto předpisu jsou uvedena 

samotná opatření k zajištění bezpečnosti, a to jak opatření dotýkající se letadel, objektů letišť, tak 

i opatření, která se týkají zejména cestujících. Závěrečná hlava obsahuje hlavní činnosti při 

protiprávním činu. 
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3 Kritická infrastruktura a její ochrana 

Zvyšující se zranitelnost moderní společnosti je předmětem dlouhodobého jednání 

a diskusí, jak na úrovni mezinárodního společenství, tak i České republiky. Otázky související 

s ohroţením obyvatelstva, zachováním základních funkcí státu a zvyšování prevence, 

připravenosti a zvládání následků jakékoliv mimořádné události jsou předmětem snahy všech, 

kteří se touto problematikou zabývají. K tomu se samozřejmě řadí i rychlé zabezpečení fáze 

obnovy po mimořádné události. Česká republika stejně jako ostatní státy mezinárodního 

společenství se začala zabývat mírou zranitelnosti obyvatelstva, hospodářských subjektů, 

stavem zabezpečení základních funkcí státu zejména v krizových situacích a zabezpečením 

základních ţivotních potřeb obyvatelstva v situacích, které se vymykají označení „běţný chod 

a fungování“ [24]. 

V kaţdé společnosti existuje část infrastruktury, která má rozhodující význam pro její 

fungování. Tato infrastruktura se označuje jako ţivotně důleţitá, resp. kritická. Úkolem 

společnosti je takovouto infrastrukturu ochránit tak, aby fungovala za jakékoliv situace, tzn. 

za běţných, mimořádných i kritických podmínek [16]. 

3.1 Historie a vývoj kritické infrastruktury 

Přístupy k ochraně kritické infrastruktury se dlouhodobě vyvíjejí, a to jak v zahraničí, 

tak i u nás. Během posledních několika desítek let se měnily priority v její ochraně. Zatímco 

v polovině minulého století byla prioritou hrozba jaderného napadení, o 30 let později začalo 

převládat ohroţení ţivelními pohromami. Od 80. let minulého století bylo prioritou číslo 

jedna potřeba zvýšení odolnosti objektů národního hospodářství proti účinkům zbraní 

hromadného ničení. Mimo jiné však jiţ tehdy bylo v příslušných pokynech uvedeno, ţe při 

hodnocení zranitelnosti se bere v úvahu i vliv ţivelních pohrom a provozních havárií. Přelom 

tisíciletí s sebou přinesl rozsáhlé povodně a tím i poţadavek na ochranu kritické infrastruktury 

před následky ţivelních pohrom. Zásadním zlomem v přístupu k ochraně subjektů kritické 

infrastruktury se stal teroristický útok z 11. září 2001 v USA. Do popředí se tak dostala 

ochrana kritické infrastruktury před teroristickými útoky [16]. 

Odbornou veřejností je ochrana kritické infrastruktury vnímána jako věc veřejná i věc 

soukromá. Znamená to, ţe musí být nastavena určitá úroveň spolupráce mezi státem 
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a soukromým sektorem. Stát má k podpoře spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem 

pouţít veškeré nástroje, tj. legislativu, výzkum, výchovu a vzdělání, finance apod. 

Za správu územních celků je odpovědná územní správa. Ona má sledovat situaci 

v oblasti kritické infrastruktury a dbát o to, aby bylo dosaţeno přijatelné úrovně její ochrany. 

Zde nutno rovněţ zmínit i to, ţe při rozhodování o ochraně kritických infrastruktur se 

vyskytují i politická rozhodnutí. To je často problém, protoţe cíle politiků jsou zpravidla jiné, 

neţ dlouhodobá funkčnost infrastruktury v území, a to bez ohledu na to, která politická strana 

je u moci [16]. 

3.2 Současný pohled na kritickou infrastrukturu v České 

republice 

Novodobě je filosofie ochrany kritické infrastruktury v ČR zaloţena na zachování 

základních funkcí státu za krizových situací. Tyto jsou deklarovány jako soubor práv, 

povinností a postupů orgánů veřejné správy vymezených zákony, jimiţ stát udrţuje za 

krizových situací kontrolu nad fungováním společnosti a zajišťováním základní potřeb 

obyvatelstva [11]. 

Následně došlo k vypracování analytického dokumentu k zabezpečení základních 

funkcí státu a prvků kritické infrastruktury v ČR za krizových situací [1]. 

Řešení problematiky kritické infrastruktury a její ochrany má přímou souvislost se 

zpracováním krizových plánů a plánů krizové připravenosti. V nich by měla být definována 

opatření pro infrastruktury určené jako ţivotně důleţité (kritické) pro fungování společnosti 

se zaměřením na sníţení moţnosti selhání těchto infrastruktur a na omezení důsledků 

případných selhání. Všechny tyto aspekty souvisejí s krizovým plánováním, aby opatření 

přijatá v krizových plánech za účelem přípravy, ochrany a obnovy narušené nebo zničené 

kritické infrastruktury byla prováděna v duchu krizové legislativy [24]. 

3.2.1 Definice pojmů souvisejících s kritickou infrastrukturou v ČR 

Definice pojmu kritická infrastruktura se stejně jako pohled na tuto problematiku 

vyvíjí a stát od státu se v různých pohledech liší. První definice kritické infrastruktury byla 
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v České republice projednána na 20. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování a byla 

schválena usnesením č. 171 dne 24. června 2003 v tomto znění: 

Kritická infrastruktura jsou vybraná výrobní, nevýrobní, telekomunikační a 

dopravní zařízení a objekty, bez ohledu na vlastnický vztah, pomocí kterých jsou za 

krizových stavů naplňovány základní funkce státu [24]. 

O rok později na 24. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování bylo přijato 

usnesení č. 191/2004, kterým byly schváleny oblasti kritické infrastruktury, viz příloha č. 1. 

Prací odborné skupiny byla 14. března 2007 schválena nová definice kritické 

infrastruktury. Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní a nevýrobní systémy a sluţby, 

jejichţ nefunkčnost by měla závaţný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu 

a zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva [24]. 

Základní funkce státu obsahují zachování veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a 

jejich majetku, státních zájmů a územní celistvosti a nedotknutelnosti [24]. 

V roce 2007 se Výbor pro CNP usnesl na oblastech kritické infrastruktury, které se jen 

v několika bodech liší od těch z roku 2004, viz příloha č. 2. 

Začátkem roku 2011 začala platit novela krizového zákona, která jiţ implementuje 

poţadavky Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur.  

Ochrana kritické infrastruktury je v novém zákoně definována jako prvek kritické 

infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehoţ funkce by mělo 

závaţný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva, 

zdraví osob nebo ekonomiku státu, proces, který při zohlednění všech rizik a hrozeb směřuje 

k zajištění fungování subjektů kritické infrastruktury a vazeb mezi nimi. Prvkem kritické 

infrastruktury se rozumí zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, 

určené podle průřezových a odvětvových kritérií. Je-li prvek kritické infrastruktury součástí 

evropské kritické infrastruktury, povaţuje se za prvek evropské kritické infrastruktury [23].  

Subjektem kritické infrastruktury je provozovatel prvku kritické infrastruktury. 

Jde-li o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, povaţuje se tento za subjekt 

evropské kritické infrastruktury [23].  
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Před vydáním novely krizového zákona se v problematice kritické infrastruktury hovořilo 

o jejích objektech, které byly definovány jako vybrané stavby a zařízení veřejné 

infrastruktury a další prvky, které vlastní nebo provozují subjekty kritické infrastruktury [24]. 

Současná novela krizového zákona, ani výše zmíněná evropská směrnice pojem objekt 

kritické infrastruktury jiţ neobsahují a tento tedy oficiálně jiţ není součástí krizové 

legislativy. Dále novela uvedeného zákona upravuje působnost ministerstev a ústředních 

správních úřadů v oblasti kritické infrastruktury, kdy tyto úřady mimo jiné navrhují 

odvětvová kritéria a předkládají je Ministerstvu vnitra, dále poţadují od právnických 

a podnikajících fyzických osob, jako provozovatele stavby, zařízení, prostředku nebo veřejné 

infrastruktury, o kterých lze oprávněně předpokládat, ţe splňují kritéria pro určení prvku 

kritické infrastruktury (dále KI) nebo prvku evropské kritické infrastruktury (dále EKI), 

informace k určení těchto prvků. Opatřením obecné povahy poté dále určují prvky KI a EKI 

a své návrhy zasílají Ministerstvu vnitra, které dle krizového zákona zpracovává seznam 

těchto prvků z jednotlivých oblastí a taktéţ stanovuje průřezová kritéria pro určení prvků KI 

a EKI. Návrhy musí obsahovat i údaje o počtu členských států, které jsou na prvku EKI 

závislé. 

Z evropské směrnice vyplývá také povinnost zřídit funkci styčného bezpečnostního 

úředníka, který je kontaktním místem pro záleţitosti související s bezpečností mezi vlastníky 

(provozovateli) EKI a příslušným orgánem členského státu. Nový krizový zákon hovoří 

o styčném bezpečnostním zaměstnanci, kterého určí subjekt KI a oznámí jej příslušnému 

ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu. Kaţdý subjekt KI je povinen dle 

krizového zákona vypracovat plán krizové připravenosti subjektu KI, a to do jednoho roku od 

rozhodnutí vlády nebo ode dne nabytí právní moci opatření obecné povahy, kterým byl prvek 

kritické infrastruktury určen. Náleţitosti tohoto plánu stanovuje nové nařízení vlády 

č. 431/2010
1
, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 

odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 

                                                 
1
 § 17a) nařízení vlády č. 431/2010 kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb.  
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3.3 . Kritická infrastruktura a Evropská unie 

Evropská unie se problematikou ochrany kritické infrastruktury začala zabývat 

později, a to aţ v souvislosti s narušením dodávek elektrické energie (black–outs) v některých 

státech Evropy, přírodními katastrofami a v neposlední řadě následky teroristických útoků 

v Madridě a Londýně [24]. 

V roce 2004 zahájila Evropská unie prostřednictvím svých orgánů činnost k vytvoření 

strategie k ochraně kritické infrastruktury. Jedním z prvních dokumentů byla Zelená kniha 

o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (European Programme for Critical 

Infrastructure Protection – EPCIP).  

Hlavním cílem zelené knihy bylo zapojit velké mnoţství subjektů a získat tak od nich 

konkrétní informace o politikách vhodných pro EPCIP. Účinná ochrana kritické infrastruktury 

vyţaduje komunikaci, koordinaci a spolupráci jak na národní, tak na evropské úrovni, a to 

mezi všemi zainteresovanými subjekty – vlastníky a provozovateli infrastruktur, regulačními 

orgány, profesními organizacemi a odvětvovými sdruţeními, stejně jako všech úrovní státní 

a veřejné správy a také veřejnosti. Základem EPCIP by měl být princip subsidiarity, kdy 

ochrana kritické infrastruktury je v odpovědnosti subjektů především na národní úrovni. 

Hlavní odpovědnost za ochranu kritické infrastruktury by spadala pod členské státy 

a vlastníky (případně provozovatele) jednající ve společném rámci. 

Zároveň bylo autorům tohoto dokumentu jasné, ţe selhání infrastruktury v jednom 

státě, můţe negativně ovlivnit i ostatní členské státy. Hovoří se tedy o komunikaci, koordinaci 

a spolupráci na národní, evropské v případě potřeb i mezinárodní úrovni mezi všemi 

zainteresovanými subjekty. Objevuje se potřeba definice pojmu „evropská kritická 

infrastruktura“ a začlenění „národní kritické infrastruktury“ do samotného EPCIP. 

Na konci roku 2006 se objevuje návrh směrnice, která by jasně určila a definovala 

pojmy související s kritickou infrastrukturou na evropské úrovni a dále by celkově řešila 

problematiku určování kritické infrastruktury a její ochranu. V rámci návrhu směrnice byl 

sestaven seznam odvětví kritické infrastruktury v evropských podmínkách, viz příloha č. 3. 

Návrh směrnice byl později přijat, směrnice opravdu vznikla a vstoupila v platnost. 

Jde o Směrnici Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. 
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Touto směrnicí se zavádí postup pro určování a označování evropských kritických 

infrastruktur a společný přístup k posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu s cílem přispět 

k ochraně obyvatel. Tvoří první etapu v oblasti určení a označení evropské kritické 

infrastruktury. Soustředí se na oblast energetiky a dopravy s tím, ţe na začátku roku 2012 

dojde k jejímu přezkoumání s ohledem na její dopad a poté dojde k doplnění o další odvětví. 

Ve směrnici jsou stanovena kritéria pro jednotné určování evropské kritické 

infrastruktury. Kaţdý členský stát je povinen na základě těchto kritérií ohodnotit oblasti 

národní kritické infrastruktury. O těch, které budou splňovat kritéria pro označení za 

evropskou kritickou infrastrukturu, informuje ostatní členské státy, pro které můţe mít 

narušení této kritické infrastruktury závaţný dopad. 

Účinné určení rizik, hrozeb a zranitelnosti v jednotlivých odvětvích však vyţaduje 

komunikaci jak mezi vlastníky nebo provozovateli evropské kritické infrastruktury 

a členskými státy, tak mezi členskými státy a Komisí. Kaţdý členský stát by měl 

shromaţďovat informace o evropské kritické infrastruktuře nacházejících se na jeho území. 

Komise by měla od členských států obdrţet všeobecné informace týkající se zranitelnosti, 

hrozeb a rizik v odvětvích, ve kterých byly určeny a označeny za evropskou kritickou 

infrastrukturu [13]. 

3.3.1 Definice pojmů v oblasti evropské kritické infrastruktury 

Kritická infrastruktura jsou prostředky, systémy a jejich části nacházející se 

v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůleţitějších společenských funkcí, 

zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek 

obyvatel a jejichţ narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závaţný dopad v důsledku 

selhání těchto funkcí;  

Evropská kritická infrastruktura je kritická infrastruktura nacházející se 

v členských státech, jejíţ narušení nebo zničení by mělo závaţný dopad pro nejméně dva 

členské státy. Závaţnost dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií. To se vztahuje i na 

účinky způsobené meziodvětvovými závislostmi na jiných typech infrastruktury;  

Analýza rizik znamená zváţení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit 

zranitelnost a moţný dopad narušení nebo kritické infrastruktury; 
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Citlivé informace týkající se ochrany kritické infrastruktury jsou konkrétní 

skutečnosti o kritické infrastruktuře, které by po zveřejnění mohly být zneuţity k plánování 

a provádění činnosti s cílem narušit nebo zničit zařízení kritické infrastruktury; 

Ochranou se rozumí všechny činnosti zaměřené na zajištění funkčnosti, nepřetrţitosti 

a celistvosti kritické infrastruktury s cílem zabránit hrozbě, riziku nebo zranitelnosti, zmírnit 

je a neutralizovat; 

Vlastníky/provozovateli evropské kritické infrastruktury jsou subjekty 

odpovídající za investice do konkrétního prostředku, systému nebo jeho části, které jsou 

označeny za evropskou kritickou infrastrukturu, nebo za jejich kaţdodenní provoz. 

Tyto definice vycházejí z dokumentu [13], který zároveň upravuje postup při určování, 

zda se jedná o infrastrukturu, která splňuje veškeré parametry, aby mohla být označena za 

evropskou kritickou infrastrukturu. Kritéria a způsob označení evropské kritické 

infrastruktury jsou taktéţ obsahem tohoto dokumentu. 

Česká republika implementovala postup stanovení evropské kritické infrastruktury tak, 

jak jej poţaduje Směrnice Rady 2008/114/ES, do Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích 

pro určení prvku kritické infrastruktury. Průřezovými kritérii jsou tedy dle těchto dokumentů 

kritérium obětí s mezní hodnotou více neţ 250 mrtvých nebo více neţ 2 500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší neţ 24 hodin, kritérium ekonomického dopadu s mezní hodnotou 

hospodářské ztráty státu vyšší neţ 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo, kritérium dopadu 

na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných sluţeb nebo 

jiného závaţného zásahu do kaţdodenního ţivota postihujícího více neţ 125 000 osob [9]. 

Odvětvová kritéria zohledňují vlastnosti jednotlivých odvětví s evropskou kritickou 

infrastrukturou. Konkrétní hodnoty průřezových a odvětvových kritérií stanoví kaţdý členský 

stát samostatně a následně o tomto informuje Komisi. Samotný postup určování EKI je 

znázorněn v příloze č. 4. 
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4 Doprava v podmínkách České republiky 

Doprava je prakticky stejně stará jako lidstvo samo. Vyvíjela se od primitivní přepravy 

nákladů aţ po současnou relativně komfortní a rychlou přepravu osob a nákladů. Doprava 

sama o sobě nic nevyrábí, naopak energii spotřebovává. Lidstvo je však jiţ řadu století závislé 

na její dokonalé funkci. Doprava je podmínkou existence a rozvoje společnosti, výše a kvality 

ţivotního standardu. Výkonnost a rychlost dopravy, její spotřeba energie a vliv na ţivotní 

prostředí bezprostředně působí na rozvoj společnosti a na udrţitelný rozvoj území [38]. 

Doprava je jedním z klíčových faktorů v moderních společnostech, a to jak z hlediska 

hospodářského, tak i sociálního.  

Provozování dopravy je závislé především na dopravní infrastruktuře. Dopravní 

infrastruktura je částí veřejné infrastruktury a jedná se zejména o stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. Dopravní infrastruktura 

je poměrně lehce zranitelná. Nebezpečí, která jí hrozí, se mohou projevit vlivem různých 

mimořádných událostí. 

Jedná se o: 

 vnitřní mimořádné události - vznikají v důsledku provozu dopravních prostředků na 

dopravní infrastruktuře (jedná se především o dopravní nehody) 

 vnější mimořádné událostí - vznikají mimo dopravní systém (jedná se o ţivelní 

pohromy, provozní havárie a terorismus) 

Mimořádné události vzniklé v důsledku provozu dopravních prostředků na dopravní 

infrastruktuře můţou omezit nebo znemoţnit vyuţívání dopravní infrastruktury pro dopravu 

na časově omezenou dobu. Nepředpokládá se však, ţe by dopravní infrastruktura byla 

narušena v takovém rozsahu, aby to mělo zásadní vliv na funkčnost dopravní soustavy. 

Vyřazení části dopravní infrastruktury lze řešit objíţďkami, náhradní přepravou apod. 

a odstraňování následků mimořádné události lze řešit mírovými silami a prostředky (sloţkami 

IZS a silami a prostředky k tomu předurčenými) [18]. 
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5 Letecká doprava  

Předmětem této diplomové práce je ochrana kritické infrastruktury v oblasti letecké 

dopravy. Na úvod je nutné seznámit se s právními normami a leteckými předpisy, které 

problematiku letecké přepravy upravují. Dále je třeba uvést důleţité pojmy z uvedené oblasti, 

popsat jednotlivé druhy letecké dopravy, charakterizovat subjekty a další prvky kritické 

infrastruktury v této oblasti. Nakonec můţe následovat samotný proces analýzy rizik a návrh 

opatření, která povedou k eliminaci jednotlivých rizik v letecké dopravě na společensky 

přijatelnou mez. 

5.1 Právní normy a letecké předpisy  

Oblast letecké dopravy je upravena mnoha normami, a to jak na národní, tak evropské 

úrovni a dále také celou řadou mezinárodních úmluv. 

5.1.1 Nejdůleţitější národní legislativa a předpisy v oblasti letecké dopravy 

Za základní normu ve věcech civilního letectví v českém právním řádu můţeme 

povaţovat zákon č. 439/2006 Sb. o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo 

pouţitelné předpisy Evropských společenství upravuje ve věcech civilního letectví tyto 

oblasti: 

 podmínky stavby a provozování letadla, 

 podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť, 

 podmínky pro letecké stavby, 

 podmínky pro činnost leteckého personálu, 

 podmínky vyuţívání vzdušného prostoru, 

 podmínky poskytování leteckých sluţeb, 

 podmínky provozování leteckých činností, 

 rozsah a podmínky ochrany letectví, 
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 podmínky uţívání sportovního létajícího zařízení, 

 rozsah a podmínky výkonu státní správy. 

Prováděcí vyhláška č. 410/2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy 

stanoví zejména obsah a strukturu bezpečnostních programů, který zpracovávají 

provozovatelé letiště, letecký dopravce, poskytovatel letových provozních sluţeb 

a poskytovatelé sluţeb při odbavovacím procesu na letišti. Dále upravuje podmínky při 

provádění bezpečnostních kontrol. 

5.1.2 Evropské normy, dohody a předpisy 

Základním stavebním kamenem pro oblast civilního letectví se stala Úmluva 

o mezinárodním civilním letectví, která byla sjednána dne 7. prosince 1944 v Chicagu. Do 

tehdejšího československého právního řádu vstoupila jako zákon č. 147/1947 Sb. Z této 

Úmluvy vychází i současný zákon o civilním letectví č. 439/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Touto Úmluvou vznikla Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Mezi další 

úmluvy, které byly vytvořeny za účelem boje proti teroristickým útokům v letectví, patří také 

Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla podepsaná 

14. září 1963 v Tokiu (Tokijská úmluva). Vztahuje se k ochraně integrity letadla, jeho 

posádky a cestujících. Velitel letadla je oprávněn přijmout přiměřená opatření, včetně 

omezení osoby, která spáchala trestný čin na palubě, porušila kázeň nebo pořádek na palubě 

nebo ohrozila bezpečnost letu. Velitel letadla je oprávněn postupovat v souladu s Tokijskou 

úmluvou i tehdy, pokud je závaţný důvod se domnívat, ţe se osoba k výše uvedeným činům 

teprve chystá. Velitel letadla má pravomoc předat osobu státním orgánům země, jeţ je 

signatářem úmluvy. Tokijská úmluva je aplikovatelná pouze v době, kdy je letadlo 

povaţováno za „letadlo za letu“. Jedná se o okamţik od uzavření všech vnějších dveří letadla 

do okamţiku jejich otevření. Výjimkou je nouzové přistání, kdy lze postupovat v souladu s 

touto úmluvou aţ do okamţiku, kdy příslušný státní orgán převezme zodpovědnost za 

cestující, posádku, letadlo a majetek na palubě [29].  

Na vlnu únosů v civilním letectví koncem šedesátých let minulého století reagovala 

Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel podepsaná v Haagu 16. 12. 1970, 

neboli Haagská úmluva. Únos letadla je nutné kvalifikovat jako trestný čin a zavazuje smluvní 

státy, aby pro tyto zločiny byly vynášeny nejpřísnější tresty.  
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Velmi významná je Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti civilního 

letectví označovaná jako Montrealská úmluva sjednaná v Montrealu 23. 9. 1971. Zde se 

všechny smluvní strany zavázaly, ţe učiní vše pro potlačení protiprávních jednání v úmluvě 

označených jako trestné činy. Tato Úmluva byla doplněna Dodatkovým protokolem o 

potlačování násilných činů na mezinárodních letištích. Tento dokument byl přijat 

v Montrealu ve dnech 9. – 24. 2. 1988 [27]. Na základě Montrealské dohody byly do českého 

trestního práva zakomponovány specializované skutkové podstaty trestných činů, a to Získání 

kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou
2
, 

Ohroţení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla
3
 a Zavlečení 

vzdušného dopravního prostředku do ciziny
4
. 

Dále existuje celá řada prováděcích právních předpisů. Mezi nejdůleţitější předpis týkající se 

ochrany civilního letectví patří Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2320/2002 ze 

dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního 

letectví. Důvodem přijetí tohoto předpisu se staly teroristické událostí ze dne 11. září 2001 v 

USA. K tomuto nařízení byly postupně vydávány další předpisy upravující realizaci 

bezpečnostních opatření a vynucování jejich dodrţování. Brzy však jiţ toto nařízení nebude 

platit a bude nahrazeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 300/2008, ze dne 11. 

března 2008. Jeho cílem je zjednodušit, harmonizovat a vyjasnit stávající pravidla a zvýšit 

úrovně ochrany. Vzhledem k potřebě větší pruţnosti při přijímání bezpečnostních opatření a 

postupů s cílem zohlednit měnící se posouzení rizik a umoţnit zavádění nových technologií 

by mělo toto nařízení stanovit základní zásady toho, co je třeba učinit k ochraně civilního 

letectví před protiprávními činy, aniţ by zacházelo do technických a procedurálních 

podrobností týkajících se způsobu provádění těchto opatření [8]. 

Mezi další důleţité předpisy patří doplňky Chicagské úmluvy, které jsou vlastně 

prováděcími předpisy pro jednotlivé činnosti v oblasti civilního letectví. Jde o základní řadu 

dodatků označených ICAO Annex 1 aţ Annex 18. Tyto annexy jsou jakýmisi standardy a zároveň 

                                                 
2
 Ust. § 290 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

3
 Ust. § 291 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

4
 Ust. § 292 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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minimálními poţadavky. Signatářské země Chicagské úmluvy se zavázaly implementovat tyto 

předpisy do svých národních norem, přičemţ jim bylo doporučeno, aby byly jejich normy 

přísnější, neţ minimální technické a organizační poţadavky obsaţené v jednotlivých annexech. 

V České republice kopírují jednotlivé annexy národní předpisy řady „L“, vydané 

Ministerstvem dopravy České republiky. Došlo k dokonalému překrytí, kdy annex 1 – annex 

18 přesně korespondují s předpisem L 1 – L 18. V příloze č. 5 je uveden výčet předpisů řady 

L. Součástí předpisu L 17 jsou i tři dodatky vytvořené Ministerstvem dopravy České 

republiky. Jde o dodatek A s názvem Národní bezpečnostní program ochrany civilního 

letectví České republiky před protiprávními činy (NBP), dodatek B s názvem Národní 

program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky (NPBV) a dodatek C, 

který je označen jako Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně 

civilního letectví České republiky před protiprávními činy (NPŘK). V příloze č. 6 jsou 

uvedeny důleţité pojmy z letecké dopravy. 

5.2 Subjekty kritické infrastruktury v letecké dopravě 

Na základě definice subjektů kritické infrastruktury je nutné stanovit, které organizace 

v letecké dopravě definici, vycházející z krizového zákona, naplňují. 

5.2.1 Úřad pro civilní letectví 

Vznik a činnost tohoto úřadu jsou dány zákonem o civilním letectví [22]. Úřad 

spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA), která tvoří základní pilíř 

strategie Evropské unie pro bezpečnost civilního letectví. Dále úřad mimo jiné provádí 

kontroly letové způsobilosti, schvaluje, uznává a kontroluje způsobilost letadlových částí 

a zařízení a leteckých pozemních zařízení k jejich pouţití v civilním letectví, vydává povolení 

k provozování letiště a rozhoduje o jeho zrušení. Je také speciálním stavebním úřadem pro 

letecké stavby, a uděluje např. souhlas ke zřízení ochranného pásma kolem letiště. 

Zabezpečuje i koordinaci civilního letového provozu s vojenským letovým provozem. 

5.2.2 Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod 

Jeho vznik je dán zákonem o civilním letectví [22]. Ústav shromaţďuje a analyzuje 

informace o leteckých nehodách a incidentech, určuje jejich příčiny a vypracovává závěry 

a bezpečnostní doporučení k jejich předcházení. Dále shromaţďuje, zpracovává, vyhodnocuje 
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a uchovává údaje o hlášených událostech. Zjišťování stavu a jeho závěry, bezpečnostní 

doporučení, ani hlášení událostí se nesmějí zabývat hodnocením či posuzováním viny nebo 

odpovědnosti. 

Inspektoři Ústavu jsou oprávněni vstupovat na místo letecké nehody nebo incidentu, 

k letadlu, k jeho obsahu a k troskám letadla. Zajišťovat okamţité vypracování seznamu 

důkazů a kontroly odstraňování trosek letadla pro účely zkoumání. Je jim taktéţ umoţněn 

přístup a následné vyuţití letových zapisovačů a veškerých ostatních záznam. Mimo jiné mají 

k dispozici veškeré informace týkající se letecké nehody nebo incidentu u vlastníka či 

provozovatele letadla nebo výrobce letadla a u orgánů odpovídajících za provoz civilního 

letectví nebo letiště. 

Ústav spolupracuje se stálými orgány pro koordinaci sloţek integrovaného 

záchranného systému
5
 při zjišťování příčin leteckých nehod a odstraňování jejich následků. 

V místě letecké nehody inspektoři Ústavu spolupracují s velitelem zásahu
6 

v průběhu 

provádění záchranných a likvidačních prací [22].  

5.2.3 Řízení letového provozu České republiky 

Jedná se o státní podnik, mezi jehoţ hlavní úkoly patří řízení toku letového provozu, 

poskytování letových provozních sluţeb ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích 

Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov, Karlovy Vary, organizace a řízení 

vyuţívání vzdušného prostoru, poskytování pátrací a záchranné sluţby, poskytování letecké 

informační sluţby a zajištění provozu a údrţby infrastruktury pro poskytování sluţeb. 

Hlavním cílem je zabránění sráţek mezi letadly, mezi letadly a překáţkami na provozní ploše 

a udrţování rychlého a spořádaného toku letového provozu.   

Řídící letového provozu napomáhají pilotům letadel provést let tak, aby při něm 

nedošlo k výraznějším problémům a cestující se v pořádku dostali do cíle své cesty. Pilot 

                                                 
5
 § 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb. 

6
 § 19 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb. 
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letadla, které vstoupí do vzdušného prostoru ČR, je ihned kontaktován hlasem řídícího 

oblastního střediska řízení letového provozu ACC Praha (ACC – Area Control Centre). Při 

odletu z Prahy nebo některého z letišť Karlovy Vary, Ostrava či Brno se zase pilot řídí 

pokyny řídícího letového provozu, jehoţ stanovištěm je řídící věţ na konkrétním letišti. 

Pracovníci na věţi odpovídají za provoz na provozní ploše letiště a ve vzdušném prostoru 

v jeho nejbliţším okolí. Udělují mimo jiné povolení k přistání a ke vzletu.  

Řízení letového provozu České republiky (dále jen ŘLP ČR) dále nabízí kurzy pro 

výcvik personálu letových navigačních sluţeb a létajícího personálu a také kurzy na zakázku 

podle poţadavků zákazníků.  

Organizační sloţkou ŘLP ČR je také letecká informační sluţba, která zajišťuje tok 

informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního 

a vnitrostátního letového provozu. Zároveň nese odpovědnost za shromaţďování a rozšiřování 

informací z celého území České republiky a vzdušného prostoru nad tímto územím. 

5.2.4 Letiště Praha, a.s. 

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště 

v České republice a největšího mezi novými členskými státy EU. Ročně odbaví mezi 11 – 12 

milióny cestujících. Své sluţby zde nabízí okolo 50 leteckých společností spojujících Prahu 

přímou linkou se zhruba 130 destinacemi po celém světě. Letiště Praha přímo zaměstnává asi 

2200 zaměstnanců, dalších okolo 15000 lidí zaměstnávají firmy, které na letišti působí.  

Akcionářem Letiště Praha, a.s. je Ministerstvo financí České republiky. 

5.2.5 Letečtí dopravci 

Jedná se o poskytovatele sluţeb letecké dopravy s licencí vydanou k provozování 

obchodní letecké dopravy v České republice. Patří sem např. tyto společnosti: ABS Jets, a. s., 

AEROTAXI, s. r. o., Aero-taxi OKR, a. s., Air Prague s.r.o., ALFA-HELICOPTER, spol. 

s r.o., Central Charter Airlines a. s., CTR flight services, s.r.o., ČSA a. s., DSA a.s., 

GROSSMANNJET SERVICE, s.r.o., HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., JOB AIR - CCA, 

s.r.o., LR Airlines s.r.o. - letiště Mošnov, Silesia air s.r.o., Silver Air s. r. o., Time Air s.r.o., 

Travel Service a. s., Van Air Europe, atd. 

http://www.absjets.cz/
http://www.aerotaxisro.cz/
http://www.aero-taxi.cz/
http://www.airprague.eu/
http://www.alfahelicopter.cz/
http://www.alfahelicopter.cz/
http://flycca.eu/chartery-boeing-737.htm
http://www.csa.cz/
http://www.dsa.cz/
http://www.grossmannjet.com/
http://www.holidayscsa.cz/
http://www.flycca.cz/
http://www.flycca.cz/
http://www.silesiaair.cz/
http://www.silverair.cz/
http://www.timeair.cz/
http://www.travelservice.aero/
http://www.vanair.org/
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5.3 Důleţité prvky kritické infrastruktury v letecké dopravě 

Z definice pojmu uvedené výše vyplývá, ţe se jedná o prvky, které se zásadním 

způsobem podílejí na zajištění fungování celé kritické infrastruktury. 

5.3.1 Letecké stavby 

Leteckou stavbou je: 

a)   stavba letiště a stavba v prostoru letiště, 

b)   stavba slouţící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště. 

Stavbami slouţícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí 

stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační sluţby, 

leteckou meteorologickou a leteckou informační sluţbu, pro sluţbu pátrání a záchrany 

a denní, světelná a rádiová návěstidla. 

Letiště 

Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru 

leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům 

letadel s tím souvisejícím [22]. 

Letiště se rozdělují podle několika kritérií.  

a) podle základního účelu: 

 civilní - k civilním účelům, tedy k přepravě osob, zboţí, pošty apod. 

 vojenské - pro potřeby ozbrojených sil České republiky a jiných oprávněných 

uţivatelů pověřených Ministerstvem obrany 

b) podle charakteru letiště: 

 veřejné - přijímající v mezích své technické způsobilosti všechna letadla,  

 neveřejné - přijímající letadla pouze na základě předchozí dohody 

s provozovatelem letiště; 
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c) podle rozsahu určení letiště: 

 vnitrostátní - určená a vybavená k uskutečňování letů, při nichţ není překročena 

státní hranice ČR a letů, při nichţ není překročená hranice schengenského 

prostoru, 

 mezinárodní - určená a vybavená k uskutečňování letů vnitrostátních a letů, při 

nichţ je překročena státní hranice 

V České Republice je dle seznamu Ministerstva dopravy ČR aktuálního ke dni 21. 9. 

2010 100 civilních letišť, z toho je 8 mezinárodních veřejných letišť, 14 mezinárodních 

neveřejných, 12 neveřejných vnitrostátních a 66 vnitrostátních veřejných letišť. Mezi 

nejvýznamnější letiště v dopravní síti České republiky patří letiště Praha – Ruzyně, Ostrava - 

Mošnov, Brno – Tuřany, Karlovy Vary a Pardubice. Specifikem pardubického letiště je, ţe 

má statut veřejného mezinárodního letiště, a to jak s civilním, tak i vojenským provozem.  

Jednotlivá letiště na území České republiky se tedy liší v mnoha ohledech. Základním 

rozdílem je tedy statut letiště, dále jeho velikost, objem uskutečněných vzletů a přistání, 

sluţby, které jsou na něm poskytovány a v neposlední řadě úroveň bezpečnostních opatření. 

Praţské letiště jistě vyţaduje vyšší úroveň bezpečnosti, neţ například letiště některého 

z regionálních aeroklubů. Zákon o civilním letectví však nerozlišuje mezi „malými“ 

a „velkými“ letišti ve vztahu k bezpečnostním pravidlům, a proto by měla být „malá“ letiště 

dozorována ze strany státu, tak jako je tomu u „velkých“ letišť. Kaţdý provozovatel letiště 

musí mít Ministerstvem dopravy schválený bezpečnostní program.  

V bezpečnostním programu provozovatele malého letiště, kde by zavedení všech 

bezpečnostních opatření stanovených zákonem o civilním letectví nebo přímo pouţitelným 

předpisem Evropských společenství bylo vzhledem k charakteru provozu nepřiměřené, můţe 

Ministerstvo dopravy při jeho schvalování a při schvalování jeho změn, za podmínky zajištění 

dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před protiprávními činy na tomto letišti, stanovit 

zvláštní bezpečnostní opatření, která zohlední specifické podmínky tohoto letiště [22].  

Obsah a strukturu bezpečnostního programu předepisuje prováděcí vyhláška
7
 k zákonu 

o civilním letectví. Bezpečnostní program musí mimo jiné obsahovat údaje o provozovateli 

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

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DB78B46D-BCCB-4456-B60B-AD37FCA7B20C/0/vyhl_410_2006_sb13206.pdf
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letiště, popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení na letišti, bezpečnostní opatření, 

postupy a bezpečnostní kontroly, opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu, 

okolnosti a typy bezpečnostních školení a pohotovostní plánování na letišti. 

Dozor nad dodrţováním bezpečnostních programů zajišťuje Ministerstvo Dopravy 

České republiky a Úřad pro civilní letectví prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Zjistí-li kontrolní pracovník při výkonu státního dozoru porušení povinností 

stanovených právními předpisy v civilním letectví, podle potřeby a povahy zjištěných 

nedostatků uloţí způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.  

Můţe-li být bezprostředně ohroţen ţivot nebo zdraví osob nebo bezpečnost leteckého 

provozu, je kontrolní pracovník oprávněn okamţitě zastavit činnost a zadrţet doklady 

vztahující se k této činnosti. Neprodleně o tom vyrozumí Úřad pro civilní letectví nebo 

Ministerstvo dopravy. Příslušný správní úřad poté zahájí správní řízení ve věci odejmutí 

příslušných dokladů nebo zákazu činnosti [22]. 

O tom jak skutečně vypadají bezpečnostní kontroly na malých vnitrostátních 

veřejných letištích v České republice lze skutečně jen spekulovat. Stejně tak o provádění 

kontrol na těchto typech letišť ze strany dozorčích orgánů. 

Stavby slouţící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště 

Do kategorie těchto staveb patří zejména stavby pro radiolokační, radionavigační, 

telekomunikační a radiokomunikační sluţby, leteckou meteorologickou a leteckou informační 

sluţbu. 

Jedná se o stavby, jejichţ prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby, po 

předchozím souhlasu úřadu pro civilní letectví, poskytují uvedené sluţby. Úřad udělí souhlas 

za předpokladu, ţe právnická nebo fyzická osoba prokáţe, ţe má technické zařízení potřebné 

k poskytování těchto sluţeb. 

Obsahem leteckého předpisu L14 je mimo jiné i stanovení ochranných pásem kolem 

staveb, které spadají do této kategorie. Jedná se zejména o ochranná pásma leteckých 

zabezpečovacích zařízení, která jsou nezbytná pro zajištění funkce radiových a leteckých 

zabezpečovacích zařízení. Tato pásma musí být respektována při výběru poloh situování 

nových zařízení. Ochranná pásma leteckých staveb se zřizují vydáním rozhodnutí 
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o ochranných pásmech územně příslušným stavebním úřadem na základě zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), ve znění pozdějších předpisů 

[5]. 

Kaţdá fyzická nebo právnická osoba provozující výše uvedené stavby a zařízení je 

povinna zpracovat jejich kompletní seznam a určit ve svém bezpečnostním programu 

bezpečnostní opatření k jejich ochraně minimálně na úrovni dané Národním bezpečnostním 

programem. 

5.4 Určování prvků evropské kritické infrastruktury v letecké 

dopravě 

Směrnice Rady 2008/114/ES vyţaduje, aby kaţdý členský stát určil kritickou 

infrastrukturu, kterou je moţné označit za evropskou kritickou infrastrukturu. K tomuto 

Směrnice upravuje i postup a stanovuje tzv. průřezová a odvětvová kritéria. Tato si však 

určuje kaţdý členský stát zvlášť, na základě závaţnosti dopadů narušení nebo zničení 

konkrétní infrastruktury. 

Vláda České republiky ve svém Nařízení č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury stanovuje průřezová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury 

a také odvětvová kritéria pro jednotlivé obory. 

V oblasti letecké dopravy je odvětvovým kritériem pro zařazení mezi prvek kritické 

infrastruktury mezinárodní veřejné letiště způsobilé přijetí letu podle přístrojů, u kterého není 

moţné leteckou obchodní dopravu zajistit alternativním letištěm nebo alternativní zajištění je 

příliš nákladné, nehospodárné nebo velmi těţko proveditelné. Alternativním letištěm se 

rozumí veřejné mezinárodní letiště, které  

 je schopno zajistit nejméně 80 % letecké obchodní dopravy letiště, pro které je určeno 

jako alternativní,  

 je v čase 2 hodin dosaţitelné jiným druhem dopravy,  

 má dostatečnou kapacitu pohybových ploch a kapacitu terminálu,  

 má stejnou nebo podobnou kategorii jako letiště, pro které je určeno jako alternativní,  
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 je způsobilé přijmout let vykonaný podle přístrojů.  

Dalším prvkem je řízení letového provozu, konkrétně tedy přibliţovací sluţba řízení 

a letištní sluţba řízení letiště určeného jako kritická infrastruktura, nebo oblastní sluţba řízení 

poskytující letové provozní sluţby včetně řízení letového provozu ve vzdušném prostoru 

České republiky.  

Odvětvové kritérium pro zařazení mezi prvek kritické infrastruktury splňuje dle výše 

uvedených poţadavků Letiště Praha – Ruzyně. Ostatní mezinárodní veřejná letiště v České 

republice mohou být zastoupena alternativním letištěm dle kritérií vycházejících z uvedeného 

Nařízení. Pro mezinárodní veřejné letiště Leoše Janáčka v Ostravě můţe roli alternativního 

letiště plnit mezinárodní letiště v Katovicích. Letiště v Brně – Tuřanech můţe být dočasně 

suplováno vídeňským letištěm (německým názvem Flughafen Wien). Mezinárodní letiště 

v Pardubicích a Karlových Varech mohou být zastoupena praţským letištěm v Ruzyni. 
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6 Bezpečnost letecké dopravy 

Ochrana letecké infrastruktury nepatří jen k činnosti bezpečnostních sloţek státu či 

provozovatelům letišť přímo v letištních terminálech. Důleţitou úlohu právě v oblasti ochrany 

letecké dopravy musí hrát zpravodajské sluţby dané země a hodnocení aktuálních hrozeb. 

Ministerstvo dopravy v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra a Policií České 

republiky, provozovatelé letišť, letečtí dopravci a ostatní určené fyzické a právnické osoby 

zúčastněné na civilním letectví v České republice jsou povinni provádět vyhodnocování 

hrozeb, dále pak dle posouzení rizika vytvářet a zavádět metody a postupy tak, aby 

bezpečnostní situace a míra ohroţení civilního letectví byly pod neustálou kontrolou [6]. 

Zástupci zpravodajských sluţeb, Ministerstva vnitra ČR, Policie České republiky 

a bezpečnostní sekce Úřadu vlády ČR se pravidelně setkávají v rámci jednání Společné 

zpravodajské skupiny. Předmětem jednání bývá vyhodnocování a koordinace rizik a také 

problematika ochrany civilního letectví před protiprávními činy [15]. 

Také samotné subjekty, které v letecké dopravě působí, částečně vyhodnocují rizika, 

kterým také přizpůsobují svá bezpečnostní opatření, a ty se samozřejmě odrazí 

v bezpečnostním programu daného subjektu. 

6.1 Bezpečnost letiště 

Následující text se bude dotýkat převáţně velkých letišť s významnější úlohou pro 

leteckou dopravu v dané zemi. Stručně charakterizuji jednotlivé procesy, které musí cestující 

vyuţívající sluţeb letecké dopravy absolvovat a bezpečnostní opatření, která jsou s nimi 

spojena. Bezpečnost osob před protiprávními činy je zajišťována především prostřednictvím 

bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a zásilek, prostřednictvím technických zařízení 

a bezpečnostních sluţeb. 

Bezpečnost letištních budov a infrastruktury má především charakter 

architektonického řešení a přístupových zón do jednotlivých objektů na letišti. Na kaţdém 

letišti jsou stanoveny a bezpečnostními a stavebními prvky odděleny zóny, na které mají 

přístup jen autorizované a proškolené osoby. Mezi stavebně bezpečnostní prvky patří 

například přepáţky, dveře na kódy, hlídané vjezdy, závory a brány. Zaměstnancům jsou 
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vystavovány identifikační karty podle úrovně přístupu do letištních budov a na odbavovací 

plochu, či na vzletovou a přistávací dráhu [14]. 

Na kaţdém letišti musí být stanoven veřejný a neveřejný prostor. Tyto musí být od 

sebe odděleny technickými zábranami, které jsou jasně označeny a udrţovány v náleţitém 

stavu a jejich konstrukce a rozměry musí zajišťovat dostatečný stupeň ochrany před 

neoprávněným vniknutím do neveřejného prostoru. Průchody v těchto technických zábranách 

jsou střeţeny, uzamčeny nebo zajištěny systémem automatizované kontroly vstupu 

v kombinaci s nepravidelnou kontrolou hlídkami. V neveřejném prostoru musí být dále určen 

vyhrazený bezpečnostní prostor (SRA) a v něm jeho kritická část. Jedná-li se o letiště 

mezinárodní, je nutné určit a vyznačit ve spolupráci s celními úřady celní prostor [15]. 

6.1.1 Veřejný prostor letiště 

Prvním kontaktním místem, které člověk po příjezdu na letiště vyuţije, je zpravidla 

parkoviště. Tyto prostory jsou veřejné. Do styku zde spolu přicházejí jak cestující, kteří 

přiletěli, a byli jiţ odbaveni, tak i cestující, které let teprve čeká. Zároveň se zde nachází 

i rodinní příslušníci cestujících či jiný doprovod, který sluţeb letecké dopravy nevyuţije. 

V prostorách parkoviště neprobíhají ţádná bezpečnostní opatření a kontroly. Běţně zde 

dochází pouze ke kamerovému monitoringu, popř. k fyzické ostraze. 

Z parkoviště se cestující dostává do terminálu, nebo téţ odbavovací budovy. Ta tvoří 

spojovací článek mezi přistávacími a vzletovými drahami a veřejným prostorem letiště. 

Probíhají zde veškeré procesy důleţité k odbavení cestujících. Součástí terminálů jsou veřejné 

haly. Jejich velikost se odvíjí od velikosti letiště. Přístup do této části terminálu je stále ještě 

umoţněn i doprovodu cestujících. Není zde proto vyloučen ani pohyb závadové osoby, která 

můţe mít úmysl spáchat zde nějaký protiprávní čin. Na velkých mezinárodních letištích je 

přesně vymezen veřejný prostor, od míst, kde jiţ dochází k odbavení cestujících a zavazadel. 

Na menších, převáţně regionálních letištích, tomu tak není.  

6.1.2 Proces odbavení cestujících 

Odbavovací přepáţky musí být odděleny pro cestující na příletu a cestující na odletu. 

Z bezpečnostních důvodů není moţné jejich promísení. Řešením je oddělení v jedné – 

horizontální úrovni, nebo ve více – vertikálních úrovních. Vertikální oddělení proudů 

cestujících jsou typická pro velká mezinárodní letiště.  
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Odbavovací přepáţka na odletu je jedno z kritických míst letiště, jelikoţ zde dochází 

ke kumulaci cestujících, jejich zavazadel a případně doprovodu. Rychlost odbavení a čas 

strávený ve frontě závisí na počtu odbavovacích přepáţek a obsluhujícího personálu. Na 

některých letištích jsou zvlášť odbavování cestující mířící do zemí ohroţených konflikty nebo 

ti, kteří cestují u letecké společnosti, které jsou bezpečnostními orgány vytipovány jako 

ohroţené. Zde je poté na místě provádět kontrolu s vyšší pozorností. Proces odbavení probíhá 

tak, ţe cestující předloţí letenku, popř. rezervační kód, doklad totoţnosti a víza pokud se jedná 

o let do země, kde jsou vyţadována. Poté je mu vystaven palubní lístek. Fotografie 

odbavovacích přepáţek na letišti Leoše Janáčka je uvedena v příloze č. 7 na obr. č. 12.  

Mnohé společnosti dnes nabízejí moţnost elektronického odbavení. Přes internet si tak 

koupíte letenku a vyberete si místo v letadle. Letenku si poté vytisknete a cestujete-li pouze 

s příručními zavazadly, dostavíte se před odletem rovnou k odletové přepáţce. Pokud máte 

větší zavazadla, odbavíte je před odletem u přepáţky s označením „Drop off“. Letecké 

společnosti tento způsob preferují, jelikoţ zrychluje odbavení cestujících a nese s sebou 

i ušetření nákladů. Zároveň je tento způsob nákupu letenky a odbavení i cenově zvýhodněn. 

Nelze však většinou uplatnit při cestě do rizikových zemí, cestujete-li s batoletem, nebo 

pokud vaše letiště nemá dostatečné vybavení pro tento způsob odbavení.  

Na odbavovací přepáţce cestující odevzdá své zavazadlo, které je zaevidováno, 

opatřeno zavazadlovým lístkem a připraveno k detekční kontrole, po které je připraveno 

k naloţení do nákladního prostoru letadla. V tomto případě se jedná o zapsané doprovázené 

zavazadlo. Cestující k němu nemá po dobu letu přístup.  

V případě cesty invalidního cestujícího nahlásí cestující tuto skutečnost při koupi 

letenky cestovní kanceláři, se kterou cestuje. Pokud se jedná o let pravidelnou linkou, je 

nezbytné upozornit dopravce. Oba mají za povinnost zajistit vše potřebné na letišti. Imobilní 

cestující si můţe ponechat svůj invalidní vozík aţ po nástup do letadla, kdy bude přesazen na 

speciální kolečkovou ţidli, se kterou je usazen na své místo na palubě letounu. Vlastní vozík 

cestuje v zavazadlovém prostoru. Pokud je vozík elektrický a má tzv. mokrou baterii, je nutné 

upozornit na to předem uţ při koupi letenky. Baterie takového vozíku se odpojuje a ukládá do 

speciální schránky v zavazadlovém prostoru letadla [28]. 
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Zdroj: Autor 

6.1.3 Pasová a bezpečnostní kontrola 

Po procesu odbavení následuje proces pasové a bezpečnostní kontroly. Pořadí pasové 

a bezpečnostní kontroly se na jednotlivých letištích liší. Podmínky se také liší v závislosti na 

původu cestujícího, zda je či není příslušníkem státu ze schengenského tranzitního prostoru. 

Na začátku roku 2008 se Česká republika připojila do tzv. schengenské spolupráce a připojila 

se ke státům, které neprovádějí kontroly na svých společných hranicích. Podstatou je, ţe 

kontrola hranic se zaměřuje na ochranu vnější schengenské hranice. Státní příslušníci třetích 

zemí jsou na hranicích členských států podrobeni důkladné kontrole, která ověřuje splnění 

všech podmínek pro vstup do schengenského prostoru. 

Na letištích v Česku tedy dne 30. 3. 2008 pro cestující v rámci schengenského prostoru 

pasové kontroly odpadly. Po tomto datu uţ pasovou kontrolou procházejí pouze cestující ze 

zemí mimo schengenský prostor, případně ti, kteří mimo tento prostor cestují. Na 

mezinárodních letištích v Praze - Ruzyni, Brně - Tuřanech, Ostravě - Mošnově, v Pardubicích 

a Karlových Varech byly provedeny i stavební úpravy, které oba proudy cestujících oddělily. 

V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru se dokonce na praţském letišti 

přesunuly veškeré lety v rámci tohoto systému na Terminál 2. Lety vně schengenský prostor 

jsou odbavovány na Terminálu 1, kde také nadále zůstala pasová a celní kontrola. Na malých 

letištích lze nahradit stavební úpravy eskortou, resp. doprovázením cestujících mimo 

schengenský prostor při odbavení. Policie ČR ve spolupráci s celní správou provádí 

namátkové kontroly i v tzv. zeleném pásmu, tj. v schengenském prostoru. Situaci popisuje 

obr. č. 1. 

Obrázek 1: Schéma schengenského prostoru na 

letišti 
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Cílem bezpečnostní kontroly na letišti je, aby během ní byly odhaleny všechny potenciálně 

nebezpečné předměty, které by mohly být zneuţity k vykonání protiprávního činu. Dále je 

nutné vyloučit předměty, které jsou z letecké přepravy obecně vyloučeny, např. 

propanbutanová lahev. Nevyhovující předměty, které jsou při bezpečnostní prohlídce 

nalezeny, musí cestující buď odbavit jako doprovázené zapsané zavazadlo, v případě, ţe 

předmět spadá do kategorie obecně vyloučených z letecké přepravy, je tento bez náhrady 

ponechán na letišti a personál bezpečnostní prohlídky zajistí jeho následné znehodnocení. 

Za bezpečnostní prohlídkou je tedy jiţ „sterilní prostor“ tzv. SRA (Security restricted area). 

Zde se jiţ nesmí ocitnout ţádné neţádoucí předměty.  

Všichni cestující v tomto prostoru musí mít za sebou bezpečnostní prohlídku. Stejně 

tak i posádka letadla, personál a další zaměstnanci letiště včetně jejich zavazadel musí být 

taktéţ zkontrolování, buď pracovníky bezpečnostní kontroly, nebo ostrahy letiště. V případě, 

ţe je do prostoru SRA moţné vstoupit i jinými místy, neţ přes bezpečnostní kontrolu, je nutné 

taková místa zabezpečit proti neoprávněnému vstupu. Děje se tak např. pouţitím dveří na 

kódy či čipové karty, hlídanými vchody nebo bránami.  

Provozovatel letiště je povinen zajistit podmínky k provádění bezpečnostních opatření 

a vybavit letiště pro obchodní leteckou dopravu zařízeními, potřebnými k provádění 

bezpečnostních kontrol, včetně zajištění moţnosti detekční kontroly zapsaných zavazadel. 

Provozovatel letiště je povinen zajistit, aby všechna zavazadla, podléhající bezpečnostní 

kontrole byla předloţena fyzické nebo právnické osobě, provádějící bezpečnostní kontrolu 

v souladu s postupem uvedeným v bezpečnostním programu letiště. Provozovatel letiště je 

povinen zajistit, aby všechna doprovázená zapsaná zavazadla s výjimkou zapsaných 

zavazadel transferových cestujících, byly před naloţením do letadla podrobeny bezpečnostní 

kontrole (pokud nebyla jiţ dříve podrobena bezpečnostní kontrole v některé z členských zemí 

EU) [21]. Bezpečnostní kontrola kabinových zavazadel je vţdy prováděna současně 

s bezpečnostní kontrolou jeho majitele. 

Bezpečnostní kontrola se skládá z detekční a fyzické kontroly. Detekční prohlídka osob 

je započata průchozím detektorem kovů, a je doplněna namátkovou fyzickou prohlídkou 

nejméně u 10% z celkového počtu kontrolovaných osob. Tyto fyzické prohlídky jsou 

prováděny u všech osob, u nichţ kontrola vyvolá poplašný signál. Prakticky je cestující před 

bezpečnostní kontrolou vyzván k předloţení palubního lístku (kontrola správnosti letu) 
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a předloţení všech vnášených tekutin k provedení detekční kontroly; dále k odloţení svrchní 

části oděvu (bunda, kabát či sako), která bude podrobena detekční kontrole samostatně přes 

detektor kovu. Dále je cestující vyzván k odloţení všech kovových předmětů (klíče, mince, 

mobilního telefonu, propisovací tuţky, hodinky, atd.), odepnutí opasku. Pracovník ostrahy 

zkontroluje, zda obsah vyjmutých předmětů odpovídá poţadavkům.  

Detekční prohlídka kabinových zavazadel je prováděna kontrolou rentgenovým (RTG) 

zařízením a je doplněna o namátkově prováděnou fyzickou prohlídku u nejméně 10 % 

ze všech kontrolovaných zavazadel. Příruční zavazadlo je kontrolováno RTG operátorem 

vybaveném pomocným systémem detekce výbušnin, a to opakovaně z různých úhlů podle 

potřeby. Zařízení umí rozlišit organické, anorganické a kovové předměty a kaţdý typ 

znázornit jinou barvou. Dokonalá automatická detekci výbušnin ale s pásovým rentgenem 

moţná není. Nejmodernější zařízení sice určují hustotu a protonové číslo materiálů 

v zavazadlech a snaţí se označit výbušninám odpovídající látky, často však můţe docházet 

k falešným poplachům. Zjištěné parametry mnoha látek se totiţ mohou shodovat 

s výbušninami, i kdyţ o ně nejde. Cestující dále prochází detekčním rámem. Je-li na některém 

přístroji zavazadlo, nebo cestující detekován jako podezřelý následuje provedení fyzické 

kontroly. Tyto fyzické prohlídky jsou prováděny u všech zavazadel a vnášených předmětů, 

u kterých obsluha rentgenového zařízení není schopna bezpečně rozpoznat, zda neobsahují 

předměty, které lze pouţít pro spáchání protiprávního činu.  

Za fyzickou kontrolu je povaţována kontrola za pomoci ručního detektoru kovů, 

těsnými dotyky detektorem na oblečeném těle kontrolované osoby, hmatem ruky na 

oblečeném těle na volných částech oděvů i na odloţených částech oděvů tak, aby takováto 

kontrola vedla k odhalení ukrytých předmětů v místech, kde je moţné takové předměty 

zejména pod oděvem, v kapsách a v záhybech oděvu ukrýt. Fyzickou kontrolu osob provádí 

osoba stejného pohlaví. Fyzickou kontrolu vnášených věcí se rozumí kontrola všech 

vloţených předmětů, jejich částí, vnitřního prostoru a obsahu zavazadel, včetně jejich balení 

a pomocných konstrukcí tak, aby mohla být zjištěna přítomnost všech nebezpečných 

předmětů, kterých lze pouţít ke spáchání protiprávního činu. Fyzická kontrola osob a fyzická 

kontrola věcí se provádí s pouţitím ochranných rukavic. Pokud po provedené kontrole 

přetrvává pochybnost o tom, zda cestující i nadále nemá u sebe zakázané předměty, je 

cestujícímu odmítnut vstup do SRA a jsou přivoláni příslušníci policie k provedení důkladné 
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bezpečnostní prohlídky (osobní prohlídka) [14]. Cestující, který odmítne podrobit sebe nebo 

své zavazadlo bezpečnostní prohlídce, musí být vyloučen z přepravy. 

V kabinové zavazadle cestujících nesmí být přepravovány zejména veškeré tekutiny, 

jejichţ objem je větší neţ 100 ml, noţe, jejichţ čepel je delší neţ 6 cm, nůţky, jejichţ ostří je 

delší neţ 6 cm, skalpely, holicí břity kromě bezpečnostních mechanických holicích strojků 

nebo holících sad na jedno pouţití se zakrytou čepelí, výbušniny a jejich součásti, střelné 

zbraně a jejich součásti, bodné, sečné a řezné zbraně, vrhací hvězdice, kuše, harpuny, hračky 

napodobující zbraně všech druhů, lyţařské a turistické hole, chemické nebo toxické látky 

(kyseliny, ţíraviny, jedy), tlakové nádoby (propanbutanové a potápěčské lahve), slzné a jiné 

paralyzující látky (slzné a pepřové spreje), obušky, baseballové pálky, golfové hole, hokejky, 

pádla, skateboardy, kulečníková a jiná tága, rybářské pruty a udice, samozápalné materiály 

a látky, infekčně nebo biologicky nebezpečné předměty a látky, zábavnou pyrotechniku 

či pletařské jehlice [28]. Rozměry a váha kabinového zavazadla je omezena (55 x 40 x 20 

cm, max. 5 kg). Je nutné, aby toto cestující před svým letem zohlednil. 

Zvlášť musí být kontrolování cestující, kteří vyţadují zvláštní přístup. Tito by měli být 

kontrolování odděleně od ostatních cestujících. Jedná se zejména o imobilní cestující, 

cestující s kardiostimulátory, osoby přepravující vysoce cenný materiál, nebo osoby 

deportované, osoby poţívající diplomatických výsad, či osoby ve vyšetřovací vazbě. 

U zdravotně postiţených osob se kontroluje samozřejmě i jejich invalidní vozík či nosítka. Po 

provedení kontroly musí být tyto osoby odvedeny přímo do prostoru SRA, aby nedošlo 

k jejich promísení s cestujícími, u kterých ještě nebyla provedena prohlídka.  

Po bezpečnostní a pasové kontrole přichází cestující do odletového rezervoáru, tedy 

jakési čekárny, kde jiţ vyčká, aţ do samotného nastoupení do letadla. Zde můţe být 

prováděna namátková kontrola na chemické látky pomocí sluţebního psa Policie ČR. Před 

nástupem do letadla je cestujícímu zkontrolována palubní vstupenka, jsou mu odebrány 

poslední neţádoucí předměty jako např. dětské kočáry, či invalidní vozík zdravotně 

postiţeného cestujícího, který je přesazen na speciální křeslo. Bezpečnost v letadle částečně 

zvyšují bezpečnostní uzamykatelné dveře, které brání únosci v proniknutí do řídící kabiny. 

Úkolem palubního personálu je pozorovat a poslouchat cestující a v případě podezřelého chování 

informovat kapitána letadla. 
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V případě opačného postupu, tedy po příletu letadla a jeho dosednutí na dráhu se 

cestující dostane nejprve do příletové haly, kde mu jsou vydána zavazadla a cestující poté 

letiště opouští. V případě, ţe se jedná o cestujícího z mimoschengenského prostoru, podrobí 

se tento ještě pasové a celní kontrole. U transferových cestujících je nutné, aby tito znovu 

prošli detekční kontrolou včetně jejich kabinových zavazadel, aby se předešlo vnesení 

zakázaných předmětů na palubu letadla. Za splnění tohoto poţadavku odpovídá letecký 

dopravce [6]. Ostatní cestující na příletu jiţ nejsou podrobování ţádné bezpečnostní prohlídce 

či kontrole, stejná je i situace s jejich zavazadly. Obecně se spoléhá na provedení všech 

nutných kontrol jiţ na původním letišti. Vzhledem k různé úrovni provádění bezpečnostních 

kontrol však toto můţe představovat určité bezpečnostní riziko. Příletová bezpečnostní 

kontrola však není ţádným předpisem přikázána, proto ji většinou letečtí dopravci 

neuskutečňují, a to hlavně z ekonomických důvodů. 

6.1.4 Proces bezpečnostní kontroly zapsaných zavazadel 

Zapsaná zavazadla jsou ta, která cestující odevzdal u příslušné přepáţky. Toto 

zavazadlo je po bezpečnostní kontrole naloţeno do nákladního prostoru letadla a v cílové 

destinaci si jej cestující opět vyzvedne. 

Proces kontroly zapsaného zavazadla začíná tedy jeho zaevidováním, kdy je na něj 

nalepen štítek s čárovým kódem. Cestujícímu je předán zavazadlový lístek, který předloţí 

v cílové destinaci při odběru zavazadla. Zavazadlo je dále zváţeno a poté jiţ projde 

několikastupňovou bezpečnostní kontrolou. Nakonec je naloţeno do určeného letadla. 

K bezpečnostní kontrole zapsaných zavazadel jsou vyuţívány detekční a fyzická kontrola. 

V příloze č. 7 na obr. č. 13 je vlevo zachycena bezpečnostní kontrola zavazadel, vpravo vidíme 

část třídírny zavazadel se skluzem na letišti v praţské Ruzyni. 

Ke kontrole zavazadel jsou převáţně vyuţívány rentgenové pásy. Nejdříve je 

provedena automatická detekce výbušnin rentgenovým zařízením, toto je 1. stupeň detekční 

kontroly. V praxi kolem 80 % zavazadel projde pouze tímto stupněm prohlídky. Zbylý podíl 

zavazadel je podroben 2. stupni prohlídky, kdy operátor rentgenového zařízení zkoumá 

fotografii zavazadla pořízené v 1 fázi detekční prohlídky. 2. fází projde většina ze zbylých 

zavazadel. Pouze asi 1% zavazadel se podrobuje 3. fázi, která spočívá v kontrole s vyuţitím 

detektoru výbušnin a nebezpečných chemických látek, popřípadě s moţností vyuţití sluţebních 

psů Policie ČR. Posledním stupněm je prohlídka za přítomnosti cestujícího.  
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Nelze otevřít zavazadlo bez přítomnosti cestujícího. Pokud se nepodaří cestujícího 

vypátrat, zavazadlo se umístí do bezpečného prostoru na letišti, který je tvořen třemi mezikruţími 

v dostatečné vzdálenosti od ostatních objektů letiště a po 24 hodinách je otevřeno pyrotechnikem 

[19]. 

6.1.5 Organizace bezpečnostního systému letiště 

Pro provoz letiště je ţivotně důleţité, aby byl zajištěn pravidelný provoz na něm. Mezi 

klíčové činnosti letiště patří zajištění denní provozuschopnosti letiště, tedy pozemní kontrola 

pohybových ploch; kontrola provozní způsobilosti světelných zabezpečovacích zařízení; měření 

brzdných účinků povrchu přistávací a vzletové dráhy, měření vrstvy sněhu, ledu a vody, zajištění 

provozu za podmínek nízké dohlednosti; záchranná a protipoţární sluţba; ochrana proti 

nezákonným činům na letišti, letištní policie; odstraňování pohybu neschopného letadla; 

biologická ochrana letiště [15]. K tomuto jsou na letišti zřízeny organizace s vyškoleným 

personálem, který plní výše uvedené úkoly. 

 Ostraha letiště - zajišťuje úkoly související s ochranou majetku a zdraví osob na 

letišti, zajišťují kontrolu v hlídaných vstupech, ve veřejném a neveřejném prostoru 

letiště. Ostrahu provádějí přímo její pracovníci, případně prostory snímá bezpečnostní 

kamera; 

 Bezpečnostní kontrola - odpovídá za zajištění bezpečnostní kontroly cestujících 

a jejich zavazadel před nástupem do odlétajících letadel. Na některých letištích je tento 

útvar sloučen s ostrahou letiště a spolu tedy mimo jiné zajišťují řízení a koordinaci 

bezpečnostních sluţeb na letišti s ostatními sluţbami letiště, 

 Policie České republiky – sluţbu na letištích plní policisté příslušného inspektorátu 

cizinecké policie. Mezi jejich hlavní úkoly patří ochrana bezpečnosti osob a majetku, 

ochrana státních hranic, ochrana bezpečnosti civilního leteckého provozu, hraniční 

kontrola osob, pobytové kontroly cizinců, plnění úkolů v trestním, přestupkovém 

a správním řízení, provádění prvotních úkonů s ţadateli o azyl, kontrola stavu 

vyznačení a zabezpečení bezpečnostního prostoru letiště, vyhledávání a odhalování 

výbušnin a nástraţných výbušných systémů, kontrola dovozu, vývozu a průvozu 

zbraní a střeliva, rozhodování o odepření vstupu či vycestování z území ČR 
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a rozhodování o správním vyhoštění. Poskytují součinnost bezpečnostnímu personálu 

letiště; 

 Hasičská záchranná sluţba letiště - hlavním cílem záchranné a poţární sluţby je 

záchrana ţivotů při letecké nehodě nebo incidentu na letišti nebo v jeho blízkém okolí. 

Záchranná a poţární sluţba je poskytována za účelem vytvořit a udrţovat podmínky 

pro přeţití, zajistit únikové cesty pro cestující a zahájit záchranu těch cestujících, kteří 

nejsou schopni bez další pomoci sami vystoupit. Úroveň poţárního zabezpečení letišť je 

stanovena v předpisu L-14. Jsou zde uvedeny i počty nutných zásahových vozidel, 

zásahový čas, komunikační a varovné systémy a další podrobnosti týkající se zásahu 

záchranné sluţby; 

 Letištní výbor pro bezpečnost – musí být provozovatelem letiště zřízen na kaţdém 

mezinárodním letišti nebo letišti určeném pro obchodní leteckou dopravu. 

Na ostatních letištích s civilním provozem musí být zřízen, pokud tak určí 

ministerstvo dopravy nebo pokud je tak stanoveno v bezpečnostním programu 

provozovatele letiště. Letištní výbor pro bezpečnost je základní sloţkou 

v organizování, určování a koordinaci bezpečnostních opatření pro ochranu civilního 

letectví před protiprávními činy zejména v oblasti prevence. Opatření a postupy 

v případech vzniku mimořádných bezpečnostních situací a dalších mimořádných 

událostí jsou upraveny letištními pohotovostními plány provozovatele letiště 

a související dokumentací zúčastněných sloţek. Výbor mimo jiné projednává 

bezpečnostní opatření a postupy spojené s ochranou civilního letectví před 

protiprávními činy na daném letišti, včetně vybavení letiště technickými prostředky 

a bezpečnostními zařízeními. 

Pro účinné zajištění bezpečnosti na letišti je nutné mít zaveden kvalitní systém 

povolení ke vstupu. Tato povolení je nutné opatřit některými z ochranných prvků z důvodů 

falšování, a taktéţ by z něj měl být patrný prostor působnosti [19]. Většina osob nepotřebuje 

mít přístup do veškerých prostor letiště. Proto je vhodné prostor letiště rozdělit na sektory, 

a tyto zohlednit při vydávání povolení ke vstupu. Na letištích se nejčastěji pouţívá systém 

vstupních karet. Vyuţívají se karty bez informací, nebo čipové či magnetické karty, 

ve kterých jsou zaneseny informace k osobě a k sektoru, do nějţ je umoţněn přístup. 

Do nejrizikovějších prostorů letiště je nutné systém vstupních karet zkombinovat s dalším 
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stupněm zabezpečení, např. doplňkové zadání vstupního kódu, nebo vyuţití identifikace dle 

biometrických údajů. 

Fungování letiště jako celku je závislé na fungování všech jednotlivých subjektů, které 

se na jeho provozu podílejí. Nutností je stoprocentní nasazení výše uvedených sloţek, ale 

samozřejmě také sloţek podpůrných. Mezi ty patří mimo jiné útvary provozovatele letiště, 

bezpečnostní kontrola, ornitologická ochrana letiště, pozemní provoz, zejména údrţba ploch 

a řízení provozu letiště a další provozní sluţby letiště obstarávající např. odstraňování letadel 

neschopných pohybu, řízení provozu na odbavovací ploše či provoz letištních mobilních 

prostředků. 

6.2 Bezpečnost letadel 

Aby byla bezpečnost letecké dopravy řešena komplexně je nutné se mimo kvalitního 

zabezpečení leteckých staveb, zaměřit také na zabezpečení samotných letadel, které často 

přepravují velké počty osob či nákladu. 

6.2.1 Bezpečnost letadel na ploše letiště 

K zajištění ochrany letadla na letištní ploše slouţí dva základní procesy, jejich definice 

byla uvedena jiţ výše v kapitole pojmů z letecké dopravy. Jedná se o provádění bezpečnostní 

prohlídky a bezpečnostní kontroly letadla. 

Letadlo, které není v provozu, je podrobováno bezpečnostní prohlídce letadla 

bezprostředně před nebo bezprostředně po přemístění do SRA před letem. Letadlo můţe být 

také prohlédnuto, aniţ by bezprostředně poté bylo přemístěno do SRA, ale v tomto případě 

musí být jiţ od zahájení prohlídky aţ do odletu střeţeno. Od okamţiku zahájení prohlídky 

v SRA nebo od okamţiku přemístění do SRA po provedené prohlídce musí být letadlo 

střeţeno aţ do odletu. Letadlo, které je v provozu, je během průletového odbavení nebo 

mezipřistání podrobováno bezpečnostní kontrole bezprostředně po výstupu cestujících nebo 

co nejpozději před nástupem cestujících a naloţením zavazadel nebo nákladu do letadla. Toto 

bezpečnostní opatření má za účel zjistit, zda se na palubě nenacházejí zbraně, nástraţná 

výbušná zařízení, výbušniny nebo jiné zakázané předměty. Bezpečnostní prohlídka letadla 

i bezpečnostní kontrola letadla musí být prováděna aţ poté, kdy veškerý personál jiţ opustil 

kontrolovanou část paluby letadla a kdy jsou přijata bezpečnostní opatření k tomu, aby do 

letadla nemohly být vneseny zakázané nebo nebezpečné předměty a látky, bezpečnostní 
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opatření musí být zajišťována nepřetrţitě aţ do odletu letadla. Policie ČR má při provádění 

kontrolní činnosti právo poţadovat potvrzení o provedení bezpečnostní prohlídky letadla nebo 

bezpečnostní kontroly letadla, stejně jako provést následnou bezpečnostní kontrolu nebo 

prohlídku letadla [14]. 

Bezpečnostní prohlídka letadla musí obsahovat všechna opatření bezpečnostní 

kontroly letadla a k tomu musí obsahovat kontrolu prostor přístupných z vnějšku letadla. Jde 

o kontrolu servisních panelů, prostor pro podvozek, servisních prostor, nákladových 

a ostatních z vnějšku přístupných prostor, zásoby a předměty obsaţené v nákladovém 

prostoru. Bezpečnostní prohlídka letadla musí být provedena v okamţiku, kdy se jiţ 

v kontrované části paluby letadla nenachází ţádné osoby, kdykoli, kdy letadlo není v provozu, 

v jakékoli části letiště. Bezpečnostní opatření poté musí být zajišťována nepřetrţitě aţ do 

odletu letadla [14]. 

Vysoká bezpečnostní opatření musí letiště v souvislosti s obslouţením letadla přijmout 

i v případě zajištění úklidových sluţeb a cateringu. Poskytovatelé těchto sluţeb jsou povinni 

mít zpracován bezpečnostní program, který následně předkládají ke schválení Úřadu pro 

civilní letectví. Ten posoudí bezpečnostní opatření uvedeného poskytovatele. V případě 

splnění všech nutných podmínek stanoví poskytovatele jako bezpečnostně způsobilého. 

Kaţdý z uvedených subjektů musí stanovit odpovědného pracovníka, který bude odpovídat za 

dodrţování všech bezpečnostních opatření. V případě dovozu potravin či nápojů z externích 

zdrojů, musí být zboţí dopravováno v zapečetěných obalech, které jsou poté předány posádce 

letadla, která zkontroluje neporušenost pečetí. Stejně tak úklidové prostředky musí být 

podrobeny namátkové bezpečnostní kontrole. 

6.2.2 Bezpečnost letadel za letu 

Před událostmi, které se udály v USA dne 11. září 2001 se lidé i experti domnívali, ţe 

v případě únosu letadla hrozí riziko zejména posádce letadla a ostatním cestujícím v něm. Po 

uvedeném datu, kdy byla letadla unesena fanatickými sebevraţednými atentátníky, 

se ukázalo, ţe situace je horší. Bylo nutné hledat způsoby a moţnosti pro zvýšení ochrany 

letadla a pro zabránění tomu, aby se dostalo do nepovolaných rukou. Neštěstí z 11. září 2001 

by se totiţ mohlo stát vzorem pro další radikální skupiny, které by mohly zatouţit po 

demonstraci síly podobným způsobem. 
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Při plánování zabezpečení ochrany letadla za letu je nutné vzít v potaz některé zásady 

a předpoklady. Není moţné zajistit stoprocentní bezpečnost. Vţdy bude existovat určité 

zbytkové riziko. Dále je nutné brát ohled na to, ţe existuje mnoho typů letadel a kaţdé 

pouţívá různá zařízení. Nejdůleţitější roli samozřejmě hraje důsledná kontrola cestujících 

a nákladu jiţ na zemi. Ve vzduchu je škála bezpečnostních opatření značně omezena. 

Návrh interiéru letadla   

Letecký předpis L-6 stanovuje mimo jiné podmínky týkající se bezpečnostní pilotního 

prostoru. Ve všech letounech vybavených oddělovacími dveřmi pilotního prostoru musí být 

tyto dveře uzamykatelné a musí být poskytnuty prostředky, kterými palubní průvodčí 

v případě podezřelé činnosti nebo porušení bezpečnosti v kabině cestujících poskytnou letové 

posádce diskrétní znamení. Od 1. listopadu 2003 všechny letouny pro přepravu cestujících, 

jejichţ maximální vzletová hmotnost je větší neţ 45 500 kg, nebo s počtem sedadel větších 

neţ 60, musí být vybaveny schválenými oddělovacími dveřmi pilotního prostoru, které musí 

být navrţeny tak, aby zajistily neprůstřelnost malou palnou zbraní a střepinami granátu. Dále 

musí být odolné proti násilnému vniknutí neoprávněných osob. Také musí být zavřeny 

a uzamčeny od doby uzavření všech vnějších dveří po nástupu aţ do doby, neţ jsou jakékoliv 

vnější dveře znovu otevřeny pro výstup. Výjimku tvoří pouze umoţnění vstupu a výstupu 

oprávněných osob v nezbytných případech. Dále musí mít oba piloti moţnost monitorovat 

prostor vně pilotního prostoru a identifikovat osoby doţadující se vstupu a rozpoznat 

podezřelé chování nebo hrozbu [19]. 

Určité riziko s těmito dveřmi vidím v případě nehody, kdy bude zásadně ztíţen vstup 

záchranných sloţek do pilotní kabiny. Stejně tak vyvstává otázka, zda by piloti pod nátlakem 

neotevřeli tyto dveře s vědomím, ţe nechtějí mít „na svědomí“ ţivoty cestujících a dalších 

členů posádky.  

U výše uvedeného druhu letounu se musí na základě leteckého předpisu L-8 věnovat 

pozornost vlastnostem návrhu, které brání snadnému ukrytí zbraní, výbušnin a jiných 

nebezpečných předmětů na palubě letadla, a které budou usnadňovat postupy pátrání po 

takových předmětech. Dále musí být zajištěn prostor pro nejméně nebezpečné umístění 

bomby, aby se zmírnily účinky případného výbuchu na letoun a osoby na jeho palubě. 

Provozovatel musí zajistit, aby na palubě byl kontrolní seznam postupů, které musí být 
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dodrţeny při pátrání po bombě při podezření na sabotáţ a pro podrobnou prohlídku letadla na 

ukryté zbraně, výbušniny nebo nebezpečné prostředky v případě, ţe existuje odůvodněné 

podezření, ţe letoun můţe být předmětem protiprávních činů. Tento kontrolní seznam musí 

být doplněn odpovídající směrnicí o postupech, které musí být dodrţeny v případě, ţe se 

najde bomba nebo podezřelý předmět a o informaci, které místo v daném letounu je nejméně 

nebezpečné pro uloţení bomby [3]. Tímto místem je většinou ocas letadla. Na palubě letadla 

musí z tohoto důvodu být uloţeny prostředky k tlumení a usměrnění případného výbuchu 

(deky či pytlíky napuštěné vodou). 

Zbraně na palubě  

Kongres USA povolil americkým pilotům vzít si na palubu střelnou zbraň (revolvery 

Taurus). Některé společnosti se však na toto dívají skepticky a pro své piloty raději nakoupili 

tasery (zbraň vystřelující dvě elektrody, které dají zasaţenému elektrický impuls, a tímto jej 

paralyzují). Problémem je, ţe tyto mohou být vystřeleny jednou, k další střelbě musí být po 

delší manipulaci znovu připraveny. Další nevýhodou je jejich pouţití ve stísněném prostoru. 

Problém by patrně nastal, kdyby vodiče s vysokým napětím místo cíle zasáhly např. některý 

z palubních přístrojů. Při pouţití střelných zbraní je na palubě riziko poškození pláště letadla, 

coţ můţe mít katastrofální následky. V České republice je přeprava zbraní na palubě letadla 

zakázána. Ozbrojeni mohou být pouze příslušníci Policie České republiky, kteří zde 

vykonávají svoji sluţební povinnost. V takovém případě musí pouţívat zbraně a střelivo, 

speciálně určené pro tyto účely. Za dodrţení této zásady dle předpisu L-17 odpovídá letecký 

dopravce. 

Bezpečnostní doprovody letadel 

V této oblasti se vyuţívají dva typy doprovodu. Jedním z nich je eskorta, jejíţ členové 

jsou vyuţíváni např. při přepravě osob, které byly vytipovány jako závadové, při přepravě 

deportovaných osob, nebo těch, které jsou přepravovány do země, kde je čeká postih za 

protiprávní čin. Členové eskorty jsou zpravidla vyzbrojeni pouze donucovacími prostředky. 

Další skupinou doprovodu jsou příslušníci jednotek skymarshalls (airmarshalls). Před 

událostmi z 11. září 2001 byla bezpečnost na letišti většinou organizována bezpečnostními 

agenturami. Po těchto událostech vznikl ve spojených státech program FAM (Federal air 

marshall), který cvičí specialisty, kteří po absolvování náročného výcviku plní úkoly 
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skymarshalls. Výcvik spočívá v náročné fyzické a střelecké přípravě. Samozřejmostí je 

znalost rozpoznat lidské chování a pruţná reakce na vznik konfliktu. V Americe jsou tyto 

jednotky zařazeny pod speciální policejní sloţku federálního úřadu pro letectví. Skutečné 

počty těchto policistů jsou utajeny. Hovoří se o stovkách členů. O tom, na který let tito 

specialisté budou nasazeni, rozhoduje analýza moţného teroristického útoku na letišti. 

V České republice plní úkoly skymarshalls policisté specializovaného útvaru, kteří 

samozřejmě také absolvují náročný výcvik. O jejich nasazení na konkrétním letu opět 

rozhodují dostupné informace o moţném nebezpečí a také i cílové destinaci, do níţ je let 

uskutečňován. 

Vybavení letadel zabezpečovacími systémy  

Takovým systémem by mohl být ten, který zablokuje celý systém proti případné 

změně letu, na něj by však měla navázat instalace systému pro dálkové řízení letadla, bez 

nutnosti vstupu na palubu. 

Bezpečnostní prověrky a evidence osob výrobců a dodavatelů  

Všichni zaměstnanci společností podílejících se na stavbě letadel, případně 

poskytování různých nezbytných softwarových zařízení, navigačních map apod. by měli být 

prověřování a evidování např. Úřadem pro civilní letectví. V opačném případě je zde moţná 

sabotáţ ze strany některého ze zaměstnanců uvedených společností. 
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7 Přeprava nebezpečného zboţí vzduchem 

Mimo cestujících se vzduchem kaţdodenně přepravuje samozřejmě i náklad, a to 

nejen v nákladních letadlech, ale i v letadlech určených pro běţnou obchodní dopravu. 

Potenciální nebezpečí hrozí v případě přepravy nebezpečných látek a či jiného nebezpečného 

zboţí. Jejich přeprava se řídí předpisy organizací IATA (Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců) a ICAO. Touto problematikou se zabývá letecký předpis L-18. Z něj také pochází 

definice nebezpečného zboţí, kterým jsou předměty nebo látky, které mohou ohroţovat 

zdraví, bezpečnost, majetek nebo ţivotní prostředí a které jsou uvedeny na seznamu 

nebezpečného zboţí v technických instrukcích nebo které jsou takto v těchto instrukcích 

klasifikovány [7]. Nebezpečné zboţí přepravované vzduchem má obdobnou klasifikaci, 

principy balení a průvodní dokumentaci jako zboţí přepravované po silnici či ţeleznici, má 

však ze všech nejpřísnější reţim přepravy. Předpisy pro leteckou přepravu nebezpečných 

nákladů stanovila pod záštitou OSN organizace ICAO, a to v dokumentu „Technical 

Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air“, kterým se řídí odesílatelé, 

letečtí dopravci, výrobci obalů a také dozorující orgány. Předpis vychází kaţdé dva roky. 

Dalšími neméně důleţitými předpisy jsou předpisy DGR (Dangerous Goods Regulations), 

vydávány kaţdoročně organizací IATA. Tyto tedy stanovují podmínky letecké přepravy 

nebezpečného nákladu. Jsou rozděleny do devíti hlavních tematických částí. Z nich 

nejdůleţitější jsou: 

 členění nebezpečného nákladu, 

 abecední seznam zboţí, které má nebezpečné vlastnosti (anglické chemické názvy), 

 postupy pro balení nebezpečného zboţí, včetně druhů obalů a testovacích zkoušek 

obalů, 

 označování nebezpečného nákladu bezpečnostními štítky, 

 vyplňování formuláře Shipper´s Declaration for Dangerous Goods, 

 postupy pro odbavování nebezpečného nákladu, včetně vyplňování mezinárodního 

leteckého nákladního listu. 
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Vyuţívá-li odesílatel letecké dopravy některého z nebezpečného zboţí, je povinen 

vyplnit formulář tzv. prohlášení o nebezpečném zboţí (Shipper´s Declaration for Dangerous 

Goods), v němţ zaručuje, ţe veškeré údaje o zboţí jsou pravdivé. Odesílatel je povinen ve 

zmíněném formuláři uvést přesnou deklaraci zboţí (chemický název zboţí) resp. UN kód 

(charakteristické čtyřčíslí, které látku jednoznačně identifikuje), mnoţství na jednu obalovou 

jednotku, číslo typu obalu, název bezpečnostního štítku, kterým bude kaţdý kus zásilky 

označen, teplotu vzplanutí (u hořlavých látek). Rovněţ přesnou adresu odesílatele a příjemce, 

s udáním čísla mezinárodního leteckého nákladního listu a se zaškrtnutím příslušných rubrik 

formuláře, zda je zboţí nebezpečné povahy posíláno ve výhradně nákladním letadle (tj. bez 

cestujících) nebo v letadle s cestujícími (kde se v nákladních prostorech posílá i zboţí). Do 

zbývajících rubrik se zaškrtává, zda se jedná o zboţí nebezpečné povahy nebo zboţí 

radioaktivního charakteru [2]. Údaje, které musí být vyplněny, se však mohou i lišit, jelikoţ 

některé státy které jsou součástí úmluvy IATA, mohou poţadovat zpřísňující opatření. Např. 

letečtí dopravci v USA vyţadují uvádění telefonního čísla, na němţ je odesílatel dostupný 24 

hodin denně. 

Nebezpečné zboţí je rovněţ rozděleno do devíti tříd nebezpečnosti. Tabulka 

s přehledem zmíněných tříd je součástí přílohy č. 8.  

Odesílatel je odpovědný za správné zařazení zboţí do třídy nebezpečnosti. I balení 

zboţí je rozděleno do tří kategorií, kdy číslem 1 je označeno velmi nebezpečné zboţí, číslem 

2 středně nebezpečné zboţí a číslem 3 méně nebezpečné zboţí. O nebezpečnosti kaţdé 

chemické látky rozhoduje její charakter. 

Součástí manuálu DGR IATA je také informace o tom, zda je moţno poslat zboţí jako 

normální zásilku, která nespadá do kategorie nebezpečného nákladu (Not restricted) nebo jako 

zásilku, která spadá do kategorie nebezpečného nákladu a lze ji letecky přepravovat jen za 

určitých přepravních podmínek. Rovněţ je uvedeno, zda se jedná o zásilku, kterou v ţádném 

případě nelze letecky přepravit (Forbidden) a v tomto případě odesílatel musí pouţít jiný druh 

dopravy. Dále předpis ukládá přesnou maximální hmotnost látky, která můţe být umístěna 

v jedné obalové jednotce. Kolik jednotek však lze přepravovat předpis nestanovuje, jelikoţ 

toto závisí na přepravní kapacitě letadla dopravce. 
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Kromě bezpečnostních štítků, které přímo označují nebezpečnost, se pouţívají 

i manipulační značky, např. značka zakazující nakládat zásilku do blízkosti potravin nebo 

značka vyţadující opatrnou manipulaci a uloţení zásilky (neklopit, tímto směrem nahoru). 

Některé zboţí má kromě primárního (hlavního) nebezpečí také nebezpečí sekundární 

(vedlejší). Např. hořlavá látka je zároveň toxická (nebezpečí toxicity je proti hořlavosti 

sekundárním nebezpečím). Předpisy IATA pamatují na tuto skutečnost zavedením štítků pro 

obě situace: primární a sekundární nebezpečí. Štítky mající ve své dolní části pod symbolem 

nebezpečí číslici (charakterizující určitý druh nebezpečí) jsou štítky pro primární nebezpečí. 

Na obr. č. 14 v příloze č. 8 vidíme příklad značení 35% roztoku formaldehydu. Naproti tomu 

štítky, které ve své dolní části nemají číslici, se přidávají ke štítkům primárního nebezpečí 

jako bezpečnostní označení sekundárního nebezpečí [2]. 

Při přepravě nebezpečného zboţí je nutná zejména odpovědnost odesílatele přiznat 

skutečné zboţí, které ţádá přepravit. Dopravci často nemají podmínky k tomu, aby zjistili, ţe 

se jedná skutečně o deklarovanou látku. Chybné určení povahy zboţí můţe vést v lepším 

případě „pouze“ k předčasnému přistání letadla [12]. Samozřejmě to můţe mít i katastrofální 

následek. Dopravce musí mít na základě předpisu organizace IATA ve firmě minimálně dva 

vyškolené zaměstnance s certifikátem na odbavování a přepravu nebezpečných věcí. Bylo by 

zajisté vhodné, aby se tento předpis týkal i zaměstnanců odesílatele těchto věcí. 

Mezi zboţí, které nelze ve vzduchu přepravovat patří zejména výbušniny, které se 

vznítí nebo rozkládají při teplotě 75 °C po dobu 48 hodin, výbušniny obsahující 

chlorečnanové a amoniové soli, výbušniny obsahující směsi chlorečnanů s fosforem, pevné 

výbušniny, které jsou klasifikovány jako krajně citlivé na mechanický náraz, tekuté 

výbušniny, které jsou klasifikovány jako mírně citlivé na mechanický náraz, hořlavé pevné 

látky a organické peroxidy mající podle testů výbušné vlastnosti a jsou balen y takovým 

způsobem, ţe postup pro určené klasifikace vyţaduje pouţití označení pro výbušniny 

a chemické kyslíkové látky – vyvíječe obsahující chemikálie, které při aktivaci propouštějí 

kyslík jako produkt chemické reakce [19]. 

7.1 Kontrola a evidence přepravovaného nákladu 

Veškeré zásilky určené k letecké přepravě jsou po svezení na letiště zaevidovány. 

Přidělí se jim tzv. letecký list (airwaybill) s čárovým kódem, kde jsou všechny důleţité 
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informace o dané zásilce. Takto připravená zásilka se zváţí a změří na speciálních přístrojích 

tzv. cargoscanech. Poté veškeré zásilky procházejí RTG kontrolou, kdy pracovník ostrahy 

letiště dohlíţí, zda v některé zásilce není zboţí, které nesplňuje podmínky pro přepravu 

v letadle. RTG snímek je vyhodnocován také automaticky na základě barevného rozlišení 

organických látek, anorganických látek či kovů. Pokud je po kontrole zboţí v pořádku, označí 

jej ostraha letiště razítkem a takové zásilky je moţno naloţit do letadla. 

7.2 Přeprava tekutin v letadle 

Pravidla pro převoz tekutin v rámci EU stanovuje Nařízení Komise (ES) 1546/2006. 

Tekutiny do objemu 100 ml, které si cestující berou s sebou v zavazadle na palubu letadla 

(tzv. kabinové zavazadlo) musí být uloţeny v opakovatelně uzavíratelném sáčku o objemu 

max. 1 litr (sáček je k dostání na letišti). Jedna osoba smí převáţet pouze 1 sáček.  

Tekutiny, obsaţené v opakovatelně uzavíratelném sáčku smí obsahovat pouze 

nádobky o maximálním objemu 100 ml. Kaţdý opakovatelně uzavíratelný sáček musí být 

vyjmut z kabinového zavazadla a předloţen ke kontrole bezpečnostním pracovníkům.  

Tekutiny ve větším balení neţ 100 ml je moţné převáţet v zavazadle, které cestující 

odevzdá u odbavovací check-in přepáţky. Tato zavazadla budou po dobu letu uloţena 

v nákladovém prostoru letadla (jsou to ta zavazadla, která si cestující nebere na palubu 

letadla).  

Na palubu je moţné s sebou vzít tekutiny, jeţ jsou nutné pro léčebné účely, nebo 

z důvodu zvláštního poţadavku na stravování, včetně kojenecké výţivy. V těchto případech je 

nutné, aby cestující nepřeváţel větší mnoţství, neţli je nutné pro cestu. Cestující můţe být 

vyzván pracovníkem bezpečnostní kontroly o kontrolu ochutnávkou (např. kojenecká strava), 

nebo o předloţení dokladu o původu tekutiny (např. v případě převozu insulinu potvrzení od 

lékaře či recept na jméno cestujícího). 

Za tekutiny je povaţováno: voda a ostatní nápoje, polévky, sirupy, parfémy, gely 

včetně vlasových a sprchových, pasty, včetně zubní, krémy, pleťové krémy a oleje, spreje 

a deodoranty, nádoby se zvýšeným tlakem, holicí a jiné pěny, směsi kapalných a pevných 

látek a všechny ostatní věci podobné konzistence.  
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8 Management rizik v letecké dopravě 

Letecká doprava je ohroţena celou řadou rizik. Ta můţeme rozdělit do pěti základních 

skupin: 

 rizika environmentální - záplavy, blesky, zemětřesení, sněhové kalamity, silné větry 

a vichřice a jiné ţivelní pohromy, průmyslové a dopravní havárie,  

 rizika způsobená závadou technického charakteru - únik nebezpečných látek, 

nebezpečné předměty, přerušení dodávky vody nebo pohonných hmot, elektrické 

energie, poškození klimatizace, poškození technických zařízení, ztráta dat, poruchy 

komunikační sítě, technologické havárie, selhání bezpečnostních prostředků, 

 rizika související s protiprávními činy, jejichţ původcem je člověk - bombový útok 

a hrozba tímto útokem, útok spojený s pouţitím chemických, biologických, 

radiačních, nukleárních a explozivních látek (dále jen CBRNE), ţhářství, vloupání, 

ekonomickou špionáţ, přepadení, únosy a braní rukojmí, vydírání, krádeţe 

dokumentů, selhání fyzické ochrany, sabotáţ či nedodrţení ochrany utajovaných 

skutečností, 

 rizika sociální - selhání lidského faktoru, úrazy, stávky personálu, shluky lidí, 

občanské nepokoje, migrační vlny v důsledku regionálního konfliktu apod., 

 rizika systémově procesní - nedostatky v řízení a plánování, slabé kontrolní 

mechanismy, neefektivní vyuţití nových technologií, špatná personální politika, 

závislost na třetích stranách, lidské a systémové chyby, ztráta důvěry, ztráta klíčových 

zaměstnanců, únik informací a další [14]. 

K předcházení jejich vzniku a včasné minimalizaci následků rizika je nutné rozpoznat 

příčiny spojené se zdroji rizik a definovat moţnosti a druhy zneuţití lidského i technického 

potenciálu nebo mezery v organizaci a reţimové ochraně. V příloze č. 9 je uveden přehled 

protiprávních činů v letecké dopravě a jejich počet od roku 1990 do roku 2009. 

8.1 Analýzy rizik v letecké dopravě 

Nejprve je třeba identifikovat charakteristické nebezpečí a ohroţení. K tomuto účelu je 

moţné pouţití screeningových metod k identifikaci charakteristických prvků. Dále následuje 
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výběr vhodné metody s ohledem na pracovní postup a určení hranice akceptovatelnosti 

a ohledem na provázanost jednotlivých rizik, stanovení charakteristických důsledků, 

pravděpodobnosti a jejich výpočet, synergičnost (moţnost „domino“ efektu). V závěru 

samotné analýzy navrhnu opatření pro sníţení rizika na akceptovatelnou hranici. Riziko je 

nutné sniţovat, aţ na úroveň, kdy se stávají výdaje na jeho sníţení neúměrnými ve srovnání s 

příslušným omezením rizika. Riziko se tedy poţaduje sníţit na úroveň tak nízkou, jak je 

rozumně dosaţitelné. 

Jako první vstupní analýzu k identifikaci rizika v této diplomové práci budu provádět 

modelování pomocí Ishikawova diagramu, který přesně a podrobně moţná ukazuje ohroţení 

celého systému. Tento typ analýzy je velice přehledný a srozumitelný. Rizika pro leteckou 

dopravu jsou metodou rybí kostry znázorněny na obrázku č. 2. 
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Obrázek 2: Ishikawův diagram Zdroj: Autor 
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8.2 Hodnocení rizik 

K samotnému hodnocení rizik jsem zvolil kombinaci analýzy moţností poruch a jejich 

následků (Failure Modes And Effects Analysis - FMEA) a analytické metody slouţící 

k identifikaci a porovnání rizik (Risiken erkennen undvergleichen) [30]. Výsledkem je 

poměrně jednoduchá a přehledná tabulková metoda. 

V tabulce nejdříve ohodnotím jednotlivá rizika podle šesti parametrů. Následně spolu 

sečteme parametr A a B, D a E, G a H. Výpočtem aritmetického průměru jednotlivých součtů 

a případným zaokrouhlením získáme pro kaţdý druh ohroţení parametry C – Míra ohroţení, 

F – Zranitelnost a I – Potenciál pro zdolání. Dosazením do vzorce R = C x F x I získáme 

hodnotu celkové míry rizika. Ta je stanovena v intervalu (0,125>. Nakonec je nutné stanovit 

přijatelné hranice míry rizika a dosadit výsledné hodnoty do matice rizik obr. 3.  

Hodnoty jednotlivých indexů jsou voleny reálně aţ lehce nadsazeně, pro zpřísnění rizik 

a zvýšení bezpečnosti. Hranici akceptovatelnosti je moţné stanovit např. z tzv. míry tolerance. 

Výpočet je proveden pomocí Paretova principu 80/20, kdy je z tabulky sestavena závaţnost 

jednotlivých rizik právě formou Paterova diagramu viz obr. 4 a Lorentzovy křivky na obr. 5. Pro 

dosaţení bezpečnosti aţ z 80 % poţadovaného efektu, je vyjádřena sumou všech hodnot míry 

rizika R u jednotlivých identifikovaných hrozeb. Jednotlivá rizika jsou vyjádřena v procentech 

a je uvedena kumulativní četnost. Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí jsou postupně 

sčítána od nejvyšších hodnot, aţ do celkového součtu 80%. Identifikovaná nebezpečí, která 

spadají do stanoveného limitu 80%, jsem tedy identifikoval jako rizika neakceptovatelná 

(nepřijatelná). Ostatní rizika jsou vyhodnocena jako akceptovatelná (přijatelná), jejich stávající 

opatření jsou dostačující a není nutné je dále řešit. 

Tabulka 1: Kritéria ohroţení 

Pravděpodobnost - A  Následek - B 

5 Časté  5 Katastrofický  

4 Pravděpodobné  4 Kritický  

3 Příleţitostně moţné  3 Váţný  
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2 Výjimečně moţné  2 Mírný  

1 Nepravděpodobné  1 Bezvýznamný  

 

Tabulka 2: Kritéria zranitelnosti 

Materiální škody  

D 

 Dopad na zdraví  

E 

5 Škoda ≥100 milionů Kč  5 Stovky mrtvých, více neţ sto těţce raněných 

4 
Škoda 10 – 100 milionů 

Kč 

 
4 

Desítky mrtvých, desítky těţce raněných, stovky 

lehce zraněných osob 

3 Škoda 5 – 10 milionů Kč 
 

3 
Mrtví jednotlivci, desítky těţce raněných, desítky 

lehce raněných  

2 Škoda 1 – 5 milionů Kč 
 

2 
Ţádní mrtví, jednotlivci těţce ranění, desítky lehce 

raněných 

1 Škoda 0 – 1 milion Kč  1 Nikdo nezraněn, lehce zranění jednotlivci 

 

Tabulka 3: Kritéria pro zdolání ohroţení 

Plánovaná opatření ze strany 

subjektů letecké dopravy - G 

 
Odhalitelnost rizika - H 

5 
Ţádná plánovaná opatření, ţádná 

plánovaná reakce 

 
5 Neodhalitelné riziko  

4 Nedostatečná opatření 
 

4 
Nesnadno odhalitelné riziko, těţko 

předvídatelné 

3 Pouze částečná opatření  3 Odhalitelní riziko během jednoho dne, 
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nepřesně předvídatelné 

2 Opatření s drobnými nedostatky 
 

2 
Snadno odhalitelné riziko během pár minut, 

přesně předvídatelné  

1 Výborně plánovaná opatření  1 Riziko odhalitelné v době jeho aktivizace 

 

Tabulka 4: Hodnocení rizika 

Ohroţení 

Míra 

ohroţení 
Zranitelnost 

Potenciál 

pro zdolání 

Velikost 

rizika 

A B C D E F G H I R 

A
n

tr
o
p

o
g
en

n
í 

1 Zemětřesení 1 3 2 3 4 4 4 4 4 32 

2 Záplavy a povodně 1 2 2 2 1 2 4 2 3 12 

3 Silné větry, vichřice 4 2 3 2 1 2 1 3 2 12 

4 Lesní poţáry 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 

5 Sněhové kalamity 4 2 3 2 1 2 1 1 1 6 

6 Silné bouře 3 2 3 1 1 1 2 2 2 6 

7 Sopečná činnost 1 5 3 5 1 3 4 3 4 36 

T
ec

h
n

ic
k

é 
p

o
ru

ch
y

 

8 Kritická porucha na 

letadle za letu 
1 5 3 5 5 5 1 2 2 30 

9 Porucha na letadle 

zjištěná na zemi 
2 1 2 1 1 1 2 1 2 4 

10 Přerušení dodávek el. 

energie na letišti 
3 2 3 1 2 2 1 4 3 18 
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11 Přerušení dodávek el. 

energie do objektů 

mimo letiště 

3 2 3 1 1 1 1 4 3 9 

12 Přerušení dodávek 

paliva nebo provozních 

tekutin 

1 3 2 4 1 3 3 3 3 18 

L
id

sk
ý
 f

a
k

to
r 

13 Únos letadla 2 5 4 3 3 3 1 4 3 36 

14 NVS na palubě letadla 4 4 4 4 5 5 3 4 4 80 

15 NVS v prostoru letiště 4 4 4 4 5 5 3 4 4 80 

16 NVS v objektu či 

zařízení letových 

provozních sluţeb 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 64 

17 CBRN látky 

v prostorách letiště 
4 4 4 4 5 5 3 4 4 80 

18 Sestřelení letadla ze 

země 
3 5 4 4 5 5 4 4 4 80 

19 Odcizení letadla 2 3 3 2 2 2 3 3 3 18 

20 Poţár v objektu letiště 

– lokální 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 

21 Poţár v objektu letiště 

– velkého rozsahu 
2 3 3 3 2 3 1 2 2 18 
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Obrázek 3: Matice rizik 

  

  

Obrázek 4: Graf Paretova principu 80/20 

Zdroj: Autor 

Zdroj: Autor 

Zdroj: Autor 
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 Z výše uvedené tabulky č. 4 a z matice rizik na obr. 3 vyplývá, ţe do skupiny 

neţádoucího rizika patří zejména nebezpečí uloţení NVS, a to jak v letadle, tak i v prostoru 

letiště, případně v zařízení či objektu letových provozních sluţeb, dále ohroţení cestujících 

a zaměstnanců pouţitím CBRN látek a sestřelení letadla ze země. Návrhy vhodných opatření 

k eliminaci rizik budou uvedeny v samostatné kapitole v další kapitole této práce. 

Na základě výsledků vycházejících z Paretova principu 80/20 se do nepřijatelných 

rizik zařadí i ohroţení zemětřesením, sopečnou činností a neodhalená kritická chyba na 

samotném letadle. 

8.3 Analýza závislosti letecké dopravy na ostatních oblastech 

kritické infrastruktury 

Stabilita systému letecké dopravy je závislá i na správném fungování ostatních oblastí 

kritické infrastruktury, tedy těch, které schválil Výbor pro civilní nouzové plánování v roce 

2007 svým usnesením. Pokusil jsem se stanovit míru závislosti letecké dopravy na 

jednotlivých oblastech kritické infrastruktury a její citlivost na vyřazení jednotlivých 

infrastruktur z provozu. Podstatou hodnocení je ocenění závaţnosti ztráty funkce kaţdého 

segmentu v závislosti na čase a vliv této ztráty na omezení letecké dopravy. Pro hodnocení 

závaţnosti ztráty funkce kaţdého ze sektorů jsem stanovil stupnici v rozmezí 0 – 10. 

Obrázek 5: Graf Lorentzovy křivky Zdroj: Autor 
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V tabulce č. 5 je uveden příklad komplexního posouzení vyhodnocení citlivosti segmentu 

letecké dopravy na narušení funkce ostatních segmentů kritické infrastruktury. 
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Tabulka 5: Hodnocení závislosti letecké dopravy na oblastech kritické infrastruktury 

Doba ztráty 

funkce [hod.] 
S

il
n

ič
n

í 
d

o
p

ra
v
a
 

Ţ
el

ez
n

ič
n

í 
d

o
p

ra
v
a
 

V
o
d

n
í 

d
o
p

ra
v
a

 

D
o
d

á
v
k

y
 e

l.
 e

n
er

g
ie

 

D
o
d

á
v
k

y
 p

ly
n

u
 

D
o
d

á
v
k

y
 t

ep
la

 

D
o
d

á
v
k

y
 r

o
p

n
ý
ch

 

p
ro

d
u

k
tů

 

V
o
d

n
í 

h
o
sp

o
d

á
řs

tv
í 

P
o
tr

a
v
in

á
řs

tv
í 

a
 

ze
m

ěd
ěl

st
v
í 

Z
d

ra
v
o
tn

í 
p

éč
e
 

K
o
m

u
n

ik
a
čn

í 
a
 i

n
fo

rm
a
čn

í 

sy
st

ém
y

 

B
a
n

k
o
v
n

í 
a
 f

in
a
n

čn
í 

se
k

to
r
 

N
o
u

zo
v
é 

sl
u

ţb
y

 

V
eř

e
jn

á
 s

p
rá

v
a

 

S
ta

b
il

it
a

 v
 č

a
se

 

0,1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 

10 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 5 1 2 1 19 

100 2 2 0 10 0 1 3 3 2 0 10 8 3 8 52 

1000 5 5 0 10 0 4 8 4 5 0 10 10 5 10 76 

Důleţitost 

sektorů 

7 7 0 32 0 6 11 8 7 0 28 19 10 19 

154 

Procentuální 

hodnocení 

[%] 

4,5 4,5 0,0 23,7 0,0 3,2 7,1 5,1 4,5 0,0 17,9 12,2 7,1 10,3 
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Součtem hodnot vyjadřujících důleţitost jednotlivých sektorů získáme míru 

nezávislosti letecké dopravy na ostatních oblastech kritické infrastruktury. Stejným způsobem 

by bylo moţné stanovit vzájemné míry nezávislosti i ostatních sektorů kritické infrastruktury 

a tyto poté porovnat.  

Stabilita letecké dopravy v čase je dána součtem bodového hodnocení v jednotlivých 

oblastech KI v jednom společném časovém okamţiku. Čím niţší je hodnota, tím stabilnější 

a nezávislejší by měl posuzovaný systém být. Součtem bodového hodnocení v jednotlivých 

oblastech KI zjistíme důleţitost a význam tohoto sektoru pro leteckou dopravu. V tomto 

případě je vyšší hodnota důkazem toho, ţe tento sektor KI je pro leteckou dopravu významný 

a případný výpadek by znamenal problémy. Na obr. 6 je graficky znázorněna závislost letecké 

dopravy na ostatních oblastech KI. Oblasti, jejich důleţitost je pro leteckou dopravu ve všech 

časových úsecích nulová, nejsou z důvodu přehlednosti do grafu zaneseny. 

 

Obrázek 6: Závislost letecké dopravy na ostatních oblastech KI 

Kritéria bodového hodnocení jsou zobrazena v tabulce č. 6. Pro opravdu stoprocentně 

relevantní data získaná z této analýzy by bylo vhodné kritéria projednat s odborníky 

i z dalších oblastí. Diskutabilní můţe být také stanovení hodnot na časové ose, které jsem 

v analýze pouţil. Tyto mohou být po poradě s odbornou veřejností také upraveny. Z analýzy 

vyplývá, ţe nejvíce je letecká doprava závislá na dodávkách elektrické energie a poskytování 

Zdroj: Autor 
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komunikačních a informačních systémů. V pořadí za nimi se nachází potřeba správně 

fungujícího bankovního sektoru a státní správy. 

Tabulka 6: Kritéria bodového hodnocení 

0 Ţádný vliv na leteckou dopravu 

1 
Snadno překonatelné problémy, krátkodobě sníţen komfort pro některé zaměstnance 

v letecké dopravě 

2 
Krátkodobě nutné vyuţití náhradních poskytovatelů některých sluţeb, moţná mírná 

zpoţdění letů 

3 
Omezování v poskytování vedlejších sluţeb letiště, počátek aplikace postupů dle 

pohotovostních plánů 

4 
Déle trvající vyuţívání náhradních zdrojů a poskytovatelů sluţeb letecké dopravy, 

krátkodobě sníţen komfort cestujících 

5 
Začátek nutné regulace leteckého provozu nad ČR, omezení v přijímání některých 

charterových letů, dlouhodobě sníţený komfort pro cestující a zaměstnance 

6 
Odbavovány lety jen velkých leteckých společností, zrušeny všechny charterové lety, 

nutná vzájemná spolupráce ostatních veřejných mezinárodních letišť v ČR, 

7 Dlouhodobá zpoţdění pravidelných letů, začíná rušení letů 

8 
Výrazně omezené sluţby na letišti, nejsou odbavovány všechny lety, nutný urychlený 

zásah či výpomoc sousedních států, zasedají krizové štáby letišť 

9 
Letecká doprava na hranici zhroucení, přepravováni jen představitelé státu a nejnutnější 

zboţí, moţné svolání Ústředního krizového štábu 

10 
Letecká doprava přestala plnit svou funkci, nutný zásah Vlády ČR a orgánů státní 

správy, nutná výrazná spolupráce s členskými státy EU 
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9 Návrh opatření ke sníţení míry rizika  

Lze konstatovat, ţe úroveň bezpečnosti na letištích a ochrana důleţitých systémů, 

které jsou pro leteckou dopravu ţivotně důleţité, je v České republice na vysoké úrovni. 

Ţádné opatření však není univerzální a vše zabezpečující. Pro sníţení míry rizika je nutné 

zavést kvalitní bezpečnostní systém, který bude kombinovat vyuţití přístrojů a moderních 

technologií s dalšími organizačními a reţimovými opatřeními. 

Tato kapitola shrnuje a přináší moţná opatření k minimalizaci rizik v letecké dopravě. 

Také zde bude naznačen popřípadě vývoj bezpečnostní techniky, které by bylo moţné pro 

bezpečnost letecké dopravy implementovat. Z provedené analýzy rizik, jejíţ výsledek je 

přehledně obsaţen v tabulce č. 4, je patrné, ţe nejvýznamnějšími ohroţeními letecké dopravy je 

sestřelení letadla ze země, pouţití NVS, pouţití CBRN látek a kritická porucha letadla za letu. 

Neţádoucí jsou také enviromentální rizika spojená se zemětřesením a sopečnou činností. Rizika 

spojená s přírodními vlivy je však nutné řešit jiţ na národní úrovni. Česká republika má pro tyto 

případy zpracovány typové plány, které řeší mimo jiné i odezvu na tyto druhy rizik. Návrhy na 

eliminaci enviromentálních rizik nejsou součástí této práce. 

V současné době, zmítané útoky teroristů, je nutné brát v úvahu i ty nejhorší moţné 

scénáře událostí. Moţnost sestřelení letadla ze země se můţe zdát nereálná, ovšem myslím se, 

ţe opak je pravdou. Z minulosti víme, ţe letecká doprava je vhodným cílem pro řadu 

teroristických organizací, nebo jiné nelegální organizované skupiny, které chtějí násilím 

prosadit své zájmy, nebo na sebe upozornit. Ke svým činům vyuţívají stále rafinovanější 

a kvalitnější vybavení a výzbroj. K samotnému sestřelení letadla mohou útočníci pouţít tzv. 

MANPADS (Man-Portable Air Defense System). Jde o přenosné protiletadlové raketové 

komplety, které jsou neobyčejně efektivní, a v moderních válkách si připisují značné procento 

ze všech sestřelených letadel. Dnes uţ jsou tyto zbraně zcela běţnou součástí výzbroje 

pozemních sil a disponují jimi právě i mnohé nestátní ozbrojené skupiny. Vzhledem ke svým 

malým rozměrům jsou vysoce mobilní a velice obtíţně zjistitelné. A v nepovolaných rukou 

samozřejmě znamenají smrtící zbraň proti civilním dopravním strojům, které postrádají 

manévrovací schopnosti nebo ochranné prostředky vůči tomuto nebezpečí. Následkem 

sestřelení letadla by nebyly jen přímé ztráty na ţivotech a škoda na letadle. Strach, který by 

tento čin v lidech vyvolal, by se jistě podepsal na dočasném omezení ve vyuţívání sluţeb 

letecké dopravy a přinesl by další obrovské finanční ztráty a sníţení důvěry obyvatelstva 
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ve vlastní vládu. Letadlo je těmito zbraněmi zranitelné zejména ve fázi letu a přistání. 

V příloze č. 10 jsou uvedeny příklady, sestřelení civilního letounu nebo pokusu o něj. 

V souvislosti s protiopatřeními se stále více hovoří o vyuţití systémů, které by ztíţily 

moţnost takového zničení letadel. Britská společnost BAE Systems vytvořila a otestovala 

systém protiraketové bezpečnosti pro civilní letadla. Při odpálení rakety proti letadlu systém 

detekuje teplo sálající z rakety. Následně vyhodnotí, zda se opravdu jedná o raketu, v kladném 

případě vyšle systém laserový paprsek, který raketu svede mimo trup letadla. Zatím jsou tímto 

systémem vybavena civilní letadla izraelských leteckých společností. Překáţkou pro masové 

vyuţívání je cena, která se pohybuje okolo 0,5 mil. amerických dolarů na jedno letadlo. 

Hovoří se i o instalaci těchto systémů přímo v prostoru letiště obr. č. 7 

Obrázek 7: Znázornění ochrany letiště a letadla před MANPADS 

Levnějším protiopatřením je řádné zabezpečení perimetru letiště proti vstupu 

neoprávněných osob. Základem je kvalitní „inteligentní“ systém ochrany perimetru. Tyto 

produkty, jsou dnes nabízeny řadou firem. Při své činnosti vyuţívají senzorových kabelů 

umístěných pod úrovní terénu, které vyzařují neviditelné vysokofrekvenční elektromagnetické 

pole. Senzorový modul dodává energii pro vytvoření elektromagnetického pole okolo 

senzorových kabelů. Je-li pole narušeno, modul tuto změnu vyhodnotí a signalizuje alarm. 

Vytvořením sítě těchto senzorových kabelů a jejich napojením např. na dispečink ostrahy 

letiště by byly informace průběţně vyhodnocovány. Takto lze vytvořit ochranný systém 

neomezené délky, který je schopen vytvářet detekční zónu vysokou aţ 1,5 m a širokou 3 m. 

Systém spolehlivě ignoruje malou zvěř, ptáky i vlivy počasí jako je déšť nebo sníh. Dále lze 

doporučit také zavedení obvodové signalizace perimetru koaxiálními (mikrofonní) kabely, 

registrujícími vibrace při přelézání, stříhání nebo jiné manipulaci s tělesem plotu [25]. Svou 

Zdroj: www.wired.com 
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roli však musí řádně plnit i zaměstnanci určení k ostraze perimetru letiště, kteří musí 

pravidelnými pochůzkami kontrolovat neporušenost oplocení a řádné uzamknutí všech bran 

u vstupních míst do prostoru letiště. Standardem je kvalitní kamerový systém s dostatečným 

rozlišením a nočním viděním.  

Samozřejmostí je řádné provádění bezpečnostních prohlídek a kontrol všech osob 

a vozidel, které do prostoru letiště vcházejí nebo vjíţdějí. 

Svou roli při ochraně před spácháním teroristického útoku v tomto případě 

samozřejmě hrají i zpravodajské sluţby ČR, jejichţ úkolem je mimo jiné včas upozornit na 

zvýšenou hrozbu útoku. 

V příloze č. 11 je znázorněna analýza stromem poruch, která přehledně upozorňuje na 

moţné způsoby zneuţití NVS v některém objektu letecké dopravy. V případě ochrany před 

tímto druhem ohroţení hraje nejdůleţitější roli úroveň bezpečnostních kontrol a prohlídek. To 

je spojeno se správně fungující detekční technikou a s řádným plněním úkolů ze strany 

personálu. Nepostradatelnou roli hraje reţimové opatření spočívající v regulaci a řízeném 

pohybu personálu do jednotlivých částí letiště. Kaţdý zaměstnanec nemusí mít umoţněn 

přístup do všech prostorů letiště. Pro tento účel by měl bezpečnostní management na kaţdém 

letišti svým zaměstnancům a zaměstnancům ostatních společností, které na letišti působí, 

vystavit identifikační průkazy či jiné identifikační prvky, které by zaměstnance opravňovaly 

ke vstupu do prostorů, kde vykonává svou práci. Doporučuji vyuţít tyto prvky v kombinaci 

s biometrickou identifikací. Biometrická čidla vyuţívají neopakovatelnosti lidského jedince 

a předcházejí tak problémům např. při ztrátě ID karty. Moţností biometrické identifikace jiţ 

specializované společnosti nabízejí celou řadu. Ve velké míře jsou vyuţívány čtečky otisků 

prstů, očních duhovek či krevního řečiště na končetině apod.  

9.1 Moderní bezpečnostní systém 

Další doporučení bude směrováno k vyuţívání moderního bezpečnostního systému. 

Příkladem můţe být systém, vytvořený společností Siemens, který je jiţ instalován na 

některých evropských letištích. Jedná se o inteligentní systém, který zajišťuje dohled nad 

velmi rozlehlými plochami při pouţití jediného displeje. Jako plocha, na níţ se na displeji 

zobrazují pohyblivé objekty v podobě ikon reprezentujících osoby, osobní auta, nákladní auta 
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a letadla, je pouţit letecký snímek letiště viz obr. 8. Celý prostor letiště je pro přehlednost 

rozdělen do barevných sektorů, které odráţejí míru rizika, které v daném prostoru hrozí [32]. 

 

Obrázek 8: Ukázka systému společnosti Siemens 

Před instalací systému se ve spolupráci s managementem letiště určí kritické zóny 

z hlediska zabezpečení - při výskytu poplachového signálu se příslušný obrazový záznam 

objeví jednak na displeji jako vloţený obraz ("obraz v obrazu") a jednak na určených 

poplachových monitorech. Systém umoţňuje pouţívat různé typy zásuvných modulů pro 

analýzu obsahu videa, jako např. Queue (fronta), Crowd (dav) nebo Baggage (zavazadla). 

Systém je schopen detekovat zapomenutá nebo volně odloţená zavazadla, která by mohla 

znamenat potenciální ohroţení, viz obr. 9. 

Obrázek 9: Schopnost systému upozornit na podezřelý předmět 

Zdroj: [26] 

Zdroj: [26] 
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Výhodou systému je, ţe je moţné jej ve většině případů, instalovat ke stávajícímu 

kamerovému systému. Je však třeba doinstalovat mnoţství senzorů, čidel a vše připojit do 

řídicího centra. Kromě výše uvedených činností umí systém předávat statistické informace 

o frontě cestujících, kteří čekají na bezpečnostní přepáţce, coţ pomáhá optimálně vyuţívat 

obsluhu tohoto pracoviště. Dále je moţné do něj implementovat funkci sledování 

zaměstnanců, kdy dojde k okamţitému upozornění na to, ţe některý pracovník letiště vstoupil 

do části areálu, kam nemá oprávnění. Jedná se o funkci označovanou jako virtuální plot. 

9.2 Systém pro odhalení nebezpečných osob 

Dalším systémem, který by mohl do budoucna pomoci ke sníţení míry rizika 

protiprávních činů na letišti, je systém izraelské společnosti WeCu Technologies. Tento 

systém promítá na letištní obrazovky například symboly spojované s určitou teroristickou 

skupinou nebo jiné obrázky, které by rozpoznal jen případný terorista. Poté identifikuje 

asociativní reakci moţného podezřelého a instalované biometrické senzory zaznamenají 

změnu v jeho fyziologických procesech. Reakcí mohou být pohyby očí, zrychlený tep 

a dýchání nebo třeba nervové škubnutí. Tento screening můţe trvat 15 - 30 sekund a osoba 

nemá absolutně ponětí, ţe je právě podrobována určité kontrole. Nainstalovaný systém 

zahrnuje různorodý balíček podnětů, které odpovídají poţadavkům a charakteru místa, které 

má být chráněno. Na základě vyhodnocení aktuálních hrozeb, jsou tyto podněty vybírány 

systémem automaticky v nahodilém pořadí [33]. 

9.3 Systém evidence a prověřování cestujících 

Asociace leteckých dopravců (IATA) v současné době testuje nový systém na letišti 

v Singapuru. Spočívá v tom, ţe cestující vyuţívající leteckou dopravu budou rozděleni do tří 

skupin: cestující, vyţívající leteckou dopravu velmi často, dále pravidelní cestující 

a konečně podezřelí cestující. Podle IATA by tak mělo zcela zmizet dosud klasické 

odbavování a toto by mělo být nahrazeno bezpečnostními tunely, coţ by mělo zkrátit fronty 

a zbylo by více času a prostředků na kontrolu podezřelých cestujících viz obr. 10. 
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Obrázek 10: Návrh tří bezpečnostních tunelů pro cestující 

Důvěryhodní cestující by podle IATA podstoupili pouze lehčí screening, spočívající 

např. v průchodu detektorem kovů, zatímco cestující ve skupině „podezřelých“ by byl 

podroben intenzivní bezpečnostní kontrole doplněné např. o rozhovory s pracovníky ostrahy 

vyškolenými v psychologii. Cestující by byli identifikování na základě biometrických údajů. 

K tomuto je však nutná výrazná spolupráce leteckých společností s vládami všech zemí, 

policií, soudy a zpravodajskými sluţbami, aby bylo moţné osoby opravdu objektivně do 

jednotlivých skupin zařadit. 

Dle mého názoru není tento systém příliš bezpečný. Riziko vidím zejména v moţném 

mylném zařazení osoby mezi potenciálně bezpečné cestující, kteří vyuţívají leteckou dopravu 

často. Přestoţe člověk, před samotným zařazením do jedné ze tří skupin cestujících, projde 

sítem navrhovaných bezpečnostních prověrek, není zaručeno, ţe jej některá z teroristických 

organizací nezneuţije k pronesení NVS či jiné nebezpečné látky do prostoru letiště, popř. 

přímo do letadla. Navíc pracovníci bezpečnostní kontroly častých cestujících by mohli snadno 

nabýt dojmu, ţe kontrolují pouze „bezpečné, jiţ prověřené cestující“ a z alespoň minimální 

prohlídky, by se nakonec mohla vyvinout „ţádná“ prohlídka. Další určitou nevýhodou by 

bylo zařazení „obyčejných“ cestujících, kteří vyuţijí leteckou dopravu jedenkrát za rok při 

cestě na dovolenou, do kategorie podezřelých, jelikoţ by nebyli prověřeni. Tito by tak mohli 

Zdroj: [34] 
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být od cesty letadlem odrazeni ve strachu před důkladnými prohlídkami a představou 

případného pohovoru s pracovníkem ostrahy. 

9.4 Detekční zařízení 

Rozhodující roli v tom, zda se do prostoru letiště, nebo přímo do letadla, dostane 

nebezpečná látka nebo NVS, hrají detekční zařízení v kombinaci s řádnou činností jejich 

obsluhy. Soukromé společnosti neustále vyvíjejí nová, výkonnější zařízení se stále širším 

výčtem detekovaných látek. Zejména z finančních důvodů si však jednotlivá letiště nemohou 

dovolit tato zařízení neustále obměňovat. Pro sníţení míry rizika pronesení nebezpečné látky 

na letiště, nebo do letadla je tedy nutná správně zkombinovat dostupná detekční zařízení 

a tyto efektivně seřadit do jednotlivých stupňů bezpečnostních prohlídek. Nutností je nechat 

tato zařízení obsluhovat řádně vybranými a schopnými odborníky. Jednotlivá detekční 

zařízení s jejich charakteristikou jsou uvedeny v příloze č. 12. 

9.5 Opatření ke zvýšení ochrany objektů letecké dopravy 

V případě, ţe selţou veškerá bezpečnostní opatření týkající se ochrany objektů 

v letecké dopravě, je vhodné chránit tyto objekty proti následkům výbuchu, či rozptýlení 

nebezpečných látek, nebo alespoň tyto následky mírnit. 

Doporučuji zabezpečit vstup na střechu budov, kde je moţné do klimatizačních 

průduchů vypustit nebezpečnou látku. Takovým opatřením je například nedostupnost, 

případně mechanické zabezpečení ţebříků a také udrţování stálého přetlaku uvnitř budov. 

Stěny a podpěrné sloupy prostorů s velkou kumulací osob doporučuji opatřit 

speciálními obkladovými materiály
8
, které jsou dostupné na trhu a slouţí k absorpci 

případného výbuchu a k jeho částečnému řízení. Jedná se o funkční materiály, které 

vzhledově nenapovídají, jakou úlohu skutečně plní. 

Dále by bylo vhodné minimalizovat v prostorách terminálů a ostatních důleţitých 

budov pro letecký provoz místa, kde je moţné uschovat nebezpečný předmět. Tato místa by 

měla být alespoň nepřetrţitě střeţena ostrahou, nebo být pod dohledem kamerového systému. 

                                                 
8
 Např. výrobky společnosti Aigis blast protection, www.aigis.co.uk 
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Zvláštní pozornost by měla být věnována místům, kudy je moţné proniknout do prostorů 

systémových kolektorů a sdruţených tras, která tvoří páteřní systém objektů letiště.  

S tímto souvisí např. i eliminace běţných neprůhledných odpadkových košů, které se 

mohou stát snadným úkrytem nebezpečného předmětu. Na trhu jsou dnes jiţ dostupné např. 

odpadkové koše, které se v případě výbuchu nerozdělí na mnoho fragmentů, a přesto, ţe 

výbuch neabsorbují, alespoň nezpůsobí zhoršení jeho následků. Takové koše jsou zhotoveny 

ze sítě tvořené dráty a při pouţití průhledného odpadkového pytle je moţné i rychlé odhalení 

podezřelého předmětu. Existují však i odpadkové koše odolné proti výbuchu a nenáročné ke 

kaţdodennímu vyprazdňování. Otázkou je zda jsou provozovatelé letišť ochotni investovat do 

tohoto způsobu „ochrany“. 

Z analýzy závislosti letecké dopravy na ostatních oblastech kritické infrastruktury 

vyplývá, ţe letecký provoz je velmi závislý na dodávkách elektrické energie. Z tohoto důvodu 

jsou mezinárodní veřejná letiště napojena minimálně na dva nezávislé zdroje elektrické 

energie a zálohu tvoří výkonné dieselagregáty. Z tohoto důvodu bych doporučoval v závislosti 

na velikosti a spotřebě těchto náhradních zdrojů energie, uchovávat v podzemních 

zásobnících dostatečné mnoţství nafty pro zajištění náhradního provozu při výpadku všech 

zdrojů energie na dobu minimálně 2 hodiny, aby bylo moţné odbavit letadla na odletu, a aby 

přilétající letadla mohla bez problému přistát. Doporučením je instalace solárních panelů 

s dostatečným výkonem pro zajištění provozu důleţitých informačních a komunikačních 

systémů, signalizačních světel na ploše letiště a zařízení řízení letového provozu. 

9.6 Reţimová a organizační opatření 

Navrhuji, aby ve veřejných prostorech terminálů letišť byly osoby, které do nich 

vstupují, častěji namátkově kontrolovány příslušníky policie nebo ostrahou letiště. Zaměřit by 

se měli zejména na osoby s podezřelými zavazadly. Ve vchodu do těchto prostorů by bylo 

vhodné instalovat alespoň detektor kovů, u kterého by dohlíţeli minimálně dva příslušníci 

ostrahy letiště. Kontroly veřejných prostorů jsou dnes ve většině případů, zajišťovány pouze 

dohledem kamerového systému, případně pasivní přítomností několika členů ostrahy či 

policie. S touto problematikou však souvisí i to, ţe letecké předpisy obsahují pouze minimální 

poţadavky na ochranu objektů, které musí provozovatelé letišť plnit. Dále jiţ záleţí na 

samotném provozovateli, zda do ochrany svých objektů, zařízení a cestujících investuje více 
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prostředků, nebo dodrţí pouze uvedené minimální poţadavky dané současnými předpisy. 

Bylo by jistě vhodné, kdyby se tyto letecké normy zpřísnily a bylo by přísně kontrolováno 

jejich dodrţování. 

Do těchto veřejných terminálů bych doporučoval instalovat zařízení tzv. milivize, 

které je uvedeno v příloze č. 12 na obr. 18, kdy toto dokáţe monitorovat osoby v dosahu čidel 

a upozornit tak alespoň na běţné zbraně ukryté pod oděvem. Dalším vhodným opatřením je 

uzamykat prostory terminálů, které nejsou zrovna vyuţívány. 

Doporučeným opatřením pro ochranu letadel na letištní ploše je zajištění fyzické 

ostrahy letadla od okamţiku, kdy jej opustí poslední cestující a člen posádky do okamţiku, 

kdy je letadlo připraveno k odletu. 

Diskutabilní se můţe zdát doporučení týkající se převozu tekutin v kabinovém 

zavazadle cestujícího. Otázkou je, zda by nebylo vhodnější úplné omezení tekutin na palubě, 

vyjma schválených léků, bez kterých se cestující po dobu letu neobejde. Jelikoţ současný 

stav, kdy je cestující povinen mít tekutiny v nádobách o max. objemu 100 ml, ve speciálním 

sáčku a tyto následně předkládá ke kontrole, dle mého názoru prodluţuje délku bezpečnostní 

kontroly a sami pracovníci kontroly přestávají být při kontrolování mnoţství sáčků s různými 

tekutinami, v různých nádobách obezřetní a mohou snadněji přehlédnout neţádoucí předmět. 

Nikdo také nezkoumá, zda se v nádobce od šamponu, nachází skutečně šampon. Dokud 

nebudou na všech letištích zařízení, která stoprocentně odhalí nebezpečnou tekutou látku, 

bylo by vhodné toto opatření zavést. 

Dalším vhodným opatření je stanovení určitých „ochranných pásem“ v blízkosti 

terminálů letiště a opatření těchto míst např. betonovými svodidly, které by bránily parkování 

vozidel v blízkosti budov. Hlavním důvodem je moţnost naplnění vozidla výbušninou, jeho 

přistavení do blízkosti terminálu a následné odpálení na dálku, např. mobilním telefonem. 

Doporučením zejména pro malá letiště je, aby standardem v jejich zabezpečení bylo 

celkové oplocení perimetru s řízeným a evidovaným vstupem. U vstupu do areálu letiště by 

měl být 24 hodin denně přítomen minimálně jeden vyškolený pracovník. Ten by 

zaznamenával veškeré příchody do prostoru letiště a taktéţ by evidoval uskutečněné vzlety 

a přistání. Nutné by bylo napojení objektů uvnitř těchto letišť (zejména hangárů) na PCO 

případně na místně příslušné obvodní oddělení policie ČR. Z vlastní zkušenosti vím, ţe na 
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některých menších regionálních letištích nejsou přijata téměř ţádná bezpečnostní opatření. 

Takováto nezabezpečená letiště mohou být snadno zneuţita k protiprávní činnosti, kdy z něj 

např. můţe vzlétnout malé letadlo naplněné výbušninou, chemickými či biologickými 

otravnými látkami, které tak mohou být v krátkém čase rozptýleny po okolí.  

9.7 Personální obsazení 

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně nejmodernějších bezpečnostních zařízení 

a systémů se jeví jako důleţité, mít vyškolený profesionální personál, který v maximální míře 

vyuţije současné zařízení a techniku. V této souvislosti je nutné mít nastaven vhodný způsob 

přijímání a školení všech zaměstnanců, kteří pracují přímo v civilním letectví, nebo pro tento 

sektor poskytují určité sluţby. 

U zaměstnanců ostrahy letiště, bezpečnostní kontroly nebo jiných civilních 

bezpečnostních agentur by měla být při výběru vyhodnocována fyzická zdatnost a důvod 

zájmu o tuto práci. Navrhuji, aby uvedení zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními 

např. s policejními instruktory, a to v oblasti sebeobrany, seznámení s opatřeními a postupy 

policie, způsoby a principy kontroly osob, princip fungování bezpečnostních zařízení, činnost 

při mimořádných událostech v letecké dopravě apod. 

Samotní pracovníci bezpečnostní kontroly by měli být na svých stanovištích střídáni 

v pravidelných intervalech, které by mohly být upravovány v závislosti na aktuálním provozu 

na letišti. Cílem je zamezit únavě a z ní vyplývající nepozornosti a nepřesnosti pracovníků. 

Všichni zaměstnanci civilního letectví by měli být seznámeni s přesným postupem a tokem 

informací v případě zjištění podezřelého cestujícího nebo předmětu v prostorách letiště, 

v objektu leteckých provozních sluţeb nebo v letadle. 

Důleţitou roli hraje samozřejmě i motivace zaměstnanců. Jiţ při samotném přijímání, 

by tito měli být seznámeni s moţným kariérním postupem a jeho kritérii. Všichni by měli být 

vedeni k vlastní odpovědnosti. S tímto by však mělo být spojeno i dostatečné finanční 

ohodnocení. 
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10 Závěr 

V diplomové práci jsem zpracoval problematiku bezpečnosti letecké dopravy v ČR.  

V úvodu jsou shrnuty zákony a právní normy, které se problematikou letecké dopravy 

zabývají. Následuje přehled mezinárodních dohod a leteckých směrnic, které byly postupně 

implementovány do českého právního řádu. 

V další části je popsán vývoj problematiky kritické infrastruktury v České republice 

a její současný stav. Dále je zde také nastíněn pohled Evropské unie na oblasti kritické 

infrastruktury a její snahu vymezit evropskou kritickou infrastrukturu, jejíţ narušení by mělo 

vliv minimálně na dva členské státy.  

Následuje seznámení s oblastí letecké dopravy v České republice. Charakterizoval 

jsem subjekty důleţité pro letecký provoz a další důleţité prvky, které se významnou měrou 

na letecké dopravě podílejí. Samostatnou kapitolu tvoří problematika bezpečnosti letecké 

dopravy. S tímto souvisí popis jednotlivých procesů na letišti, ať uţ se jedná o odbavení 

cestujících nebo odbavení a naloţení nákladu, problematika zásobování letiště a prostředky 

a opatření k zajištění bezpečnosti letadel, jak na zemi, tak i ve vzduchu.  

Poté následuje kapitola zabývající se analýzou rizik v letecké dopravě. V ní jsem se 

snaţil vytyčit hlavní směry, kam je nutné se v procesu zvyšování bezpečnosti letecké dopravy, 

vydat a na co se zejména zaměřit. Výsledkem analýzy je skutečnost, ţe hlavními riziky je 

podle očekávání ohroţení nebezpečnými látkami, ať uţ jde o výbušniny, chemické, 

biologické nebo radioaktivní látky. Významným nebezpečím je sestřelení letadla ze země, 

proti kterému jsou současná civilní letadla nedostatečně chráněna. Další analýza zjišťovala na 

jakých dalších oblastech kritické infrastruktury je letecká doprava výrazně závislá. Jako 

nejdůleţitější z analýzy vzešla potřeba elektrické energie a zachování funkčnosti 

informačních a komunikačních systémů. Důleţitou roli však hraje i fungující státní správa 

a soukromý bankovní sektor. 

V další části jsem se pokusil navrhnout opatření vhodná ke sníţení míry rizika 

v letecké dopravě a seznámit s novými technologiemi, které k tomuto cíli mohou výraznou 

měrou přispět. Jedná se zejména o nové informační technologie, nové technologie pouţívané 
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při detekci neţádoucích látek. Dále jsem navrhl i několik reţimových a organizačních 

opatření, která by mohla přispět ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti.  

Problematika letecké dopravy a její bezpečnosti je téma, kterým se zabývá řada 

odborníků i veřejnosti. Odborníci se neustále snaţí přicházet s novými technologiemi ochrany 

prvků letecké dopravy, cestující jsou však často jiţ znechuceni veškerými bezpečnostními 

prohlídkami a kontrolami, které musejí před nasednutím do letadla absolvovat. Nechtějí se 

nechat omezovat kvůli teroristickým skupinám, které se snaţí v lidech neustále vzbuzovat 

strach a nejistotu. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je nutné stanovit určitý 

kompromis, který se stane standardem v úrovni bezpečnostních opatření souvisejících 

s leteckou dopravou. 
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12 Seznam pouţitých zkratek 

Zkratka Anglický výraz Český výraz 

ACC Area Control Centre 
Oblastní středisko řízení letového 

provozu 

CBRNE 
Chemical, Biological, Radiation, 

Nuclear, Explosive substances 

Chemické, Biologické, Radiační, 

Nukleární a Explozivní látky 

ČNB Czech National Bank Česká národní banka 

ČR Czech republic Česká republika 

ČTÚ Czech Telecommunications Office Český telekomunikační úřad 

DGR Dangerous Goods Regulations Regulace nebezpečného zboţí 

EASA European Aviation Safety Agency 
Evropskou agenturou pro 

bezpečnost letectví 

EKI European critical infrastructura Evropská kritická infrastruktura 

EPCIP 
European Programme for 

Critical Infrastructure Protection 

Evropský program pro ochranu 

kritické infrastruktury 

ERÚ Energy Regulatory Office Energetický regulační úřad 

EU European Union Evropská unie 

FAM Federal air marshall 
Příslušníci leteckých 

protiteroristických jednotek 

FMEA Failure Modes And Effects Analysis 
Analýza moţností poruch a jejich 

následků 

ICAO International Civil Aviation Organization 
Mezinárodní organizace civilního 

letectví 

IATA International Air Transport Association 
Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců 

IZS Integrated Rescue System Integrovaný záchranný systém 

KI Critical infrastructure Kritická infrastruktura 

MANPADS Man-Portable Air Defense System 
Přenosný systém protivzdušné 

obrany 

MD Ministry of Transport Ministerstvo dopravy 
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MF Ministry of Finance Ministerstvo financí 

MI Ministry of Information techologies Ministerstvo informatiky 

MO Ministry of Defence Ministerstvo obrany 

MPO Ministry of Industry and Trade Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MS Ministry of Justice Ministerstvo spravedlnosti 

MV Interior Ministry Ministerstvo vnitra 

MZ Ministry of Health Ministerstvo zdravotnictví 

Mze Ministry of Agriculture Ministerstvo zemědělství 

MZV Ministry of Foreign Affairs Ministerstvo zahraničních věcí 

MŢP Ministry of Environment Ministerstvo ţivotního prostředí 

NVS Dimensional explosive system Nástraţný výbušný systém 
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