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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 1: Oblasti kritické infrastruktury schválené Výborem pro CNP v roce 2004 

Tabulka 1: Oblasti KI schválené Výborem pro CNP v roce 2004 

Poř. 

č. 
Sektor Produkt nebo služba Gestor 

1 Energetika 

Elektřina MPO/ERÚ 

Plyn MPO/ERÚ 

Tepelná energie MPO/ERÚ 

Ropa a ropné produkty SSHR/MPO 

2 Vodní hospodářství 

Zásobování pitnou a užitkovou 

vodou 
MZe 

Zabezpečení a správa povrchových 

vod a podzemních zdrojů vody 
Mze/MŽP 

Systém odpadních vod MZe 

3 
Potravinářství a 

zemědělství 

Produkce potravin 

MZe Péče o potraviny 

Zemědělská výroba 

4 Zdravotní péče 

Přednemocniční neodkladná péče 

MZ 

Nemocniční péče 

Ochrana veřejného zdraví 

Distribuce léčiv 
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5 Doprava 

Silniční 

MD 

Železniční 

Letecká  

Vnitrozemská vodní 

6 
Komunikační a 

informační systémy 

Služby pevných telekomunikačních 

sítí 

MI/ČTÚ 

Služby mobilních telekomunikačních 

sítí 

Radiová komunikace a navigace 

Satelitní komunikace 

Televizní a rádiové vysílání 

Přístup k internetu a k datovým 

službám 

Poštovní a kurýrní služby 

7 
Bankovní a 

finanční sektor 

Správa veřejných financí MF 

Bankovnictví ČNB 

Pojišťovnictví MF 

Kapitálový trh MF/KCP 

8 Nouzové služby 

Policie (vnitřní bezpečnost a veřejný 

pořádek) 
MV 

Hasičské záchranné sbory  MV 

Zdravotnické záchranné služby MZ 
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Letecká zdravotnická záchranná 

služba 
MZ 

Armáda ČR MO 

Radiační monitorování vč. 

doporučení ochranných opatření 
SÚJB 

Předpovědní, varovná a hlásná 

služba 
MŽP 

9 Veřejná správa 

Sociální ochrana a zaměstnanost 

(sociální zabezpečení, státní sociální 

podpora, sociální pomoc) 

MPSV 

Diplomacie MZV 

Výkon justice a vězeňství MS 

Státní správa a samospráva MV/ÚSÚ 

10 
Odpadové 

hospodářství 

Nakládání s odpady MŽP 

Radioaktivní odpady MPO/SÚRAO 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 2: Oblasti kritické infrastruktury schválené Výborem pro CNP v roce 2007 

Tabulka 2: Oblasti KI schválené v roce 2007 

Poř. 

č. 
Sektor Produkt nebo služba Gestor 

1 Energetika 

Elektřina MPO/ERÚ 

Plyn MPO/ERÚ 

Tepelná energie MPO/ERÚ 

Ropa a ropné produkty SSHR/MPO 

2 Vodní hospodářství 

Zásobování pitnou a užitkovou 

vodou 
MZe 

Zabezpečení a správa povrchových 

vod a podzemních zdrojů vody 
MZe/MŽP 

Systém odpadních vod MZe 

3 
Potravinářství a 

zemědělství 

Produkce potravin 

MZe Péče o potraviny 

Zemědělská výroba 

4 Zdravotní péče 

Přednemocniční neodkladná péče 

MZ 

Nemocniční péče 

Ochrana veřejného zdraví 

Výroba, skladování a distribuce léčiv 

a zdravotnických prostředků 



2 

 

5 Doprava 

Silniční 

MD 

Železniční 

Letecká  

Vnitrozemská vodní 

6 
Komunikační a 

informační systémy 

Služby pevných telekomunikačních 

sítí 

MPO/MI/ČTÚ 

Služby mobilních telekomunikačních 

sítí 

Radiová komunikace a navigace 

Satelitní komunikace 

Televizní a rádiové vysílání 

Přístup k internetu a k datovým 

službám 

Poštovní a kurýrní služby 

7 
Bankovní a 

finanční sektor 

Správa veřejných financí MF 

Bankovnictví ČNB 

Pojišťovnictví MF 

Kapitálový trh MF/ČNB 

8 Nouzové služby 

Policie (vnitřní bezpečnost a veřejný 

pořádek) 
MV 

Hasičské záchranné sbory  MV 

Zdravotnické záchranné služby MZ 
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Letecká zdravotnická záchranná 

služba 
MZ 

Armáda ČR MO 

Radiační monitorování vč. podkladů 

pro rozhodování o opatřeních vedoucích 

ke snížení nebo odvrácení  

SÚJB 

Předpovědní, varovná a hlásná 

služba 
MŽP 

9 Veřejná správa 

Státní správa a samospráva  MPSV 

Sociální ochrana a zaměstnanost 

(sociální zabezpečení, státní sociální 

podpora, sociální pomoc) 

MZV 

Výkon justice a vězeňství MS 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha 3: Odvětví kritické infrastruktury v evropských podmínkách 

Tabulka 3: Odvětví KI v evropských podmínkách 

Odvětví Pododvětví 

I Energetika 

1 
Produkce ropy a plynu, rafinování, zpracování, skladování a 

distribuce potrubím 

2 Výroba a rozvod elektřiny 

II Jaderný průmysl 3 Produkce a skladování/zpracování jaderných látek 

III 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

(I.C.T) 

4 Ochrana informačních systémů a sítí 

5 Automatizace přístrojů a kontrolních systémů (SCADA atd.) 

6 Internet 

7 Poskytování pevných telekomunikačních sítí 

8 Poskytování mobilních telekomunikačních sítí 

9 Radiová komunikace a navigace 

10 Satelitní komunikace 

11 Vysílání 

IV Voda 

12 Zásobování pitnou vodou 

13 Kontrola kvality vody 

14 Těsnění a kontrola množství vody 

V Potraviny 15 Zásobování potravinami a zajištění bezpečnosti potravin 

VI Ochrana zdraví 16 Lékařská a nemocniční péče 
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17 Léky, séra, očkovací látky a léčiva 

18 Biologické laboratoře a biologičtí činitelé 

VII Finanční 

19 
Infrastruktury a systémy zúčtování a vypořádání obchodů s 

cennými papíry 

20 Regulované trhy 

VIII Doprava 

21 Silniční doprava 

22 Železniční doprava 

23 Letecká doprava 

24 Vnitrozemská vodní doprava 

25 Zámořská a příbřežní námořní doprava 

IX 
Chemický 

průmysl 

26 Produkce a skladování/zpracování chemických látek 

27 
Potrubí pro přepravu nebezpečných látek (chemických 

látek) 

X Vesmír 28 Vesmír 

XI 
Výzkumná 

zařízení 
29 Výzkumná zařízení 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 4 Určování evropské kritické infrastruktury dle Směrnice Směrnice Rady 

2008/114/ES  

Obrázek 1: Postup určování evropské kritické infrastruktury Zdroj: Autor 

Jsou splněna odvětvová 

kritéria 

Je infrastruktura kritická? 

(dle čl. 2 písm. a) Směrnice 

Rady 2008/114/ES) 

Jsou splněna průřezová 

kritéria? 

Existuje zde možnost 

příhraničního účinku? (dle čl. 

2 písm. b) Směrnice Rady 

2008/114/ES) 

 

KI se považuje za EKI, pokud ji 

členský stát, v němž je EKI umístěna 

přijme a schválí 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 5 Přehled předpisů řady L 

Tabulka 4: Přehled leteckých předpisů řady L 

Číslo 

předpisu 
Problematika, které se týká 

L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví 

L 2 Pravidla létání 

L 3 Meteorologie 

L 4 Letecké mapy 

L 5 Předpis pro používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu 

L 6 Provoz letadel 

L 7 Poznávací značky letadel 

L 8 Předpis o letové způsobilosti letadel - Mezinárodní požadavky ICAO 

L 9 Zjednodušení formalit 

L 10 

Předpis o civilní letecké telekomunikační službě  

(Radionavigační prostředky, spojovací přístupy, komunikační systémy, 

Přehledový radar a protisrážkový systém, Použití leteckých rádiových 

kmitočtů) 

L 11 Předpis o letových provozních službách 

L 12 Předpis o pátrání a záchraně v civilním letectví 

L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

L 14 Letiště  
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 Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení 

 Vrtulníková letiště 

 Letiště pro letecké práce v zemědělství, lesním a vodním 

hospodářství 

L 15 Předpis o letecké informační službě 

L 16 Ochrana životního prostředí 

L 17 
Bezpečnost - ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními 

činy 

L 18 Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 6 Důležité pojmy z letecké dopravy 

Základní pojmy 

Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice 

civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti 

provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely 

a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky. 

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí 

vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely zákona o civilním letectví 

se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 

kg. 

Letadlovými částmi a zařízeními se rozumí jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, 

aparatura, příslušenství nebo agregát včetně komunikačního vybavení, které je využíváno 

nebo určeno k použití při provozu nebo řízení letadla za letu a je vestavěné v letadle nebo 

k němu upevněné. 

Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je umístěné na 

zemi a slouží k zajištění leteckého provozu. 

Vzdušným prostorem České republiky je prostor nad územím České republiky do 

výšky, kterou lze využít pro letecký provoz. 

Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru 

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

s tím souvisejícím [22]. 

Leteckým dopravcem podnik zabývající se leteckou dopravou s platnou provozní 

licencí nebo rovnocenným dokladem. 

Provozovatelem osoba, organizace či podnik provozující leteckou dopravu nebo 

nabízející provoz letecké dopravy. 
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Terminál je hlavní budova nebo skupina budov, kde probíhá odbavování obchodních 

cestujících a nákladu a nástup a nakládání do letadla [8]. 

Letecké práce (Aerial work) - provoz letadla, při kterém se letadlo používá pro 

zvláštní služby, jako pro zemědělství, stavebnictví, letecké snímkování, zeměměřičství, 

leteckou reklamu, pozorování a hlídkování, pátrání a záchranu atd. 

Náklad (Cargo) - letecká zásilka, přepravovaná na základě zvláštní přepravní 

smlouvy, Leteckého nákladního listu AWB. 

Obchodní letecká doprava (Commercial air transport operation) - provoz letadla, 

zahrnující dopravu cestujících, nákladu nebo pošty za náhradu nebo poplatek za pronájem. 

Podnikové letectví (Corporate Aviation) - provoz neobchodní povahy nebo použití 

letadla podnikem pro přepravu cestujících nebo zboží za účelem provedení služebního letu, 

pilotovaného profesionálním pilotem zaměstnaným za účelem řízení letadla [6]. 

Tranzitní cestující, zavazadla, náklad nebo pošta - cestující, zavazadla, náklad nebo 

pošta odlétající týmž letadlem, kterým přiletěli. 

Kabinové zavazadlo - zavazadlo určené k přepravě v kabině letadla, 

Zapsané zavazadlo - zavazadlo určené k přepravě v nákladovém prostoru letadla,  

Doprovázené zapsané zavazadlo - zavazadlo přepravované v nákladovém prostoru 

letadla a odbavené pro let cestujícím, který cestuje stejným letem, 

Nedoprovázené zapsané zavazadlo – RUSH jsou taková zavazadla, která jsou 

přepravována v jiném letadle než cestující, kterému zavazadlo patří. 

Odbavovací proces. Rozumí se tím obor činností, úkonů, postupů a opatření 

leteckých a odbavovacích společností a ostatních subjektů podílejících se na přepravě 

cestujících, zavazadel, zboží, pošty a činností před příletem a po odletu letadla [14]. 

Pojmy související s bezpečností letecké dopravy 

K dosažení bezpečnosti a účinné ochrany před protiprávními činy v letecké dopravě 

lze dospět kombinací bezpečnostních opatření, lidských a materiálních prostředků. Letecký 
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předpis L 17 vydaný Ministerstvem dopravy České republiky upravuje důležité pojmy v této 

problematice. 

Ochranou letectví se rozumí kombinace opatření a lidských a hmotných zdrojů 

určených k zabezpečení civilního letectví před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost 

civilního letectví [8] 

Bezpečnostní audit (Security audit) - důkladná komplexní kontrola a vyhodnocení 

zavádění a dodržování národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy.  

Bezpečnostní kontrola (Security check) - soubor opatření (opatření zahrnují detekční 

kontrolu, fyzickou kontrolu a osobní prohlídku dle zvláštních pravidel), jimi lze předejít tomu, 

aby byly použity zbraně, výbušniny a jiné předměty ke spáchání protiprávního činu. 

V rozsahu těchto pravidel se touto kontrolou rozumí bezpečnostní kontrola cestujících, 

kabinových zavazedel, zapsaných zavazadel, zboží, pošty, palubního vybavení, atd.  

Bezpečnostní kontrola letadla (Aircraft security check) - kontrola interiéru letadla, 

do kterého měli přístup cestující a kontrola nákladního prostoru za účelem odhalení 

ponechaných zakázaných, nebezpečných a podezřelých předmětů, jako jsou zbraně, 

výbušniny a jiné zakázané předměty a látky. 

Bezpečnostní prohlídka letadla (Aircraft security search) - důkladná kompletní 

prohlídka interiéru i exteriéru letadla za účelem odhalení v něm umístěných zakázaných 

a nebezpečných předmětů. 

Bezpečnostní průzkum (Security Survey) - průzkum, sloužící k vyhodnocení 

zranitelných míst, která by mohla být zneužita k provedení protiprávního činu a stanovení 

bezpečnostních opatření, nezbytných ke splnění povinností, spojených s ochranou civilního 

letectví před protiprávními činy. 

Bezpečnostní test (Security test) - tajná nebo veřejná zkouška dodržování 

bezpečnostních opatření, která je realizována simulací pokusu o provedení protiprávního činu  

Detekční kontrola (Security test) - aplikace technických nebo jiných prostředků, 

které mají za úkol odhalit zbraně, výbušniny a jiné nebezpečná zařízení nebo látky, kterých je 

možnost použít pro spáchání protiprávního činu [6]. 
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Bezpečnostní program (Safety program) - dokument vytvářený provozovateli letišť, 

leteckými dopravci, poskytovateli letových provozních služeb a poskytovateli služeb při 

odbavovacím procesu na letišti [22].  

Neidentifikovaná zavazadla (Unidentified Baggage) - zavazadla na letišti, 

s označením nebo bez označení zavazadlovou visačkou, která nejsou vyzvednuta nebo 

identifikována cestujícím. 

Nepřizpůsobivý cestující (Disruptive passenger, Unruly passenger) - cestující, 

který nerespektuje pravidla chování na letišti nebo na palubě letadla nebo neplní pokyny 

zaměstnanců letiště nebo členů posádky a tím narušuje pořádek a dodržování platných 

předpisů na letišti nebo na palubě letadla [6]. 

Fyzická kontrola (Hand search) se rozumí kontrola všech odlétajících cestujících, 

jejich zavazadel, pozemního personálu, posádek letadel a všech dalších vstupujících do 

zabezpečeného sektoru, která je prováděna vždy, pokud nejsou detekční zařízení k dispozici, 

mají-li provozní poruchu, nebo není-li při detekční kontrole jistota o negativním výsledku.  

Osobní prohlídka (Personal Search) je prováděna v rámci bezpečnostní kontroly 

pouze z důvodů uvedených v zákonech ČR a může ji provádět pouze Policie ČR nebo jiná 

osoba k tomu zmocněna dle zákona. Osobní prohlídka zahrnuje i prohlídku svlečených částí 

oděvu, obnažených částí lidského těla, tělních dutin a případně i kontrolu pomocí speciálních 

detekčních zařízení. 

Namátková kontrola (Continuous Random Checks) - kontroly prováděné 

namátkově po dobu určeného časového úseku a určeného předmětu. 

Nežádoucí / nebezpečný předmět - zbraň, výbušnina, nebezpečná látka či předmět. 

Je věc, kterou by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, posádky, či letadla [14]. 

Veřejný prostor letiště (Landside) - provozovatelem letiště určená veřejná část 

letiště, která není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny prostory letiště přístupné 

veřejnosti, resp. zóna volného pohybu osob na kterou se nevztahují žádné bezpečnostní 

opatření. Tento veřejný prostor, je však střežen kamerovým systémem, členy ostrahy 

a příslušníky Policie ČR s možností vykázat z tohoto prostoru osoby, jež by svým chováním 

narušovaly řád letiště. Do této oblasti patří také veškeré budovy a prostory vně oplocení letiště 
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a část odbavovací haly, oddělena kontrolovanými vstupy do vyhrazeného bezpečnostního 

prostoru (SRA). Veřejný prostor je určen k všeobecnému styku s veřejností, lze do něj 

vstupovat a vyjíždět zpravidla bez omezení. Zahrnuje příjezdovou komunikaci, přilehlá 

parkoviště, veřejnou část odbavovací budovy, vyhlídkovou terasu. Prostory, vně odbavovací 

haly, jež oddělují SRA a veřejný prostor jsou stanoviště odbavování zavazadel, zde vedou do 

SRA běžící pásy, na které se vkládají zapsaná zavazadla, která dále procházejí rentgenovou 

(RTG) kontrolou, dále stanoviště odbavení pasažérů a RTG kontroly osobních věcí a únikové 

východy z prostoru SRA, které jsou zajištěny proti vniknutí a otevírají se pouze při vyhlášení 

poplachu. 

 Neveřejný prostor (Air Side) je provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, 

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

k nimž je přístup kontrolován. Je to vyhrazený prostor určený k výkonu činností spojených 

s odbavením letadel, zboží, cestujících a jejich zavazadel, pozemní obsluhu a údržbu letadel 

a dalších nezbytných činností provozovatele letiště a jeho uživatelů. Zahrnuje provozní 

plochy, pohybové plochy a technické budovy. Z hlediska preventivních a bezpečnostní 

opatření bývá na některých letištích neveřejný prostor rozdělen do tří barevně rozlišených 

zón. Červená, znamená celní prostor, tranzitní prostor a odbavovací prostor. Žlutá jsou 

dílenské hangáry, manipulační plochy a modrá jsou provozní, technické a hospodářské 

objekty letiště a vnitřní komunikace.  

Vyhrazený bezpečnostní prostor SRA (Security restricted area) - provozovatelem 

určená část neveřejného prostoru letiště, do níž je kontrolován přístup pro zajištění ochrany 

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

jiným, všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem detekční kontroly a letadlem, 

rampu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady zboží, poštovní střediska, přípravny 

cateringu v neveřejném prostoru letiště a prostory pro úklidové služby, zajišťující úklid 

letadel. Za kritickou část SRA se považují všechny odletové brány. Vstup do této oblasti je 7  

dovolen pouze osobám s platnými palubními lístky a personálu, který se musí prokázat 

„osobní identifikační kartou“. Na kontrolu a povolování vstupu do této oblasti dohlíží ostraha 

[14]. 
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Protiprávní činy (Acts of unlawful interference) - činy nebo pokusy o činy, které 

ohrožují bezpečnost civilního letectví a letecké dopravy, tj. 

  protiprávní zmocnění se letadla za letu 

 protiprávní zmocnění se letadla na zemi 

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

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

 držení zbraně, nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho 

nezákonného použití na palubě letadla, nebo na letišti 

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

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

nebo v prostoru leteckých zařízení [6]. 

Incident (Incident) - událost jiná než letecká nehoda spojená s provozem letadla, 

která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Incidenty se rozdělují podle 

příčin na letové, technické, v řízení letového provozu, v zabezpečovací technice a jiné. 

Vážný incident - incident, jehož okolnosti naznačují vysokou pravděpodobnost 

letecké nehody, jenž je spojený s provozem letadla a který se, v případě pilotovaného letadla, 

stal mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, 

kdy všechny takové osoby letadlo opustily, nebo který se, v případě bezpilotního letadla, stal 

mezi dobou, kdy letadlo je připraveno k pohybu pro účely letu a dobou, kdy zastaví na konci 

tohoto letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta. 

Letecká nehoda - událost spojená s provozem letadla, která se udála mezi dobou, kdy 

kterákoli osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby 

letadlo opustily a při které je některá osoba smrtelně nebo těžce zraněna, nebo letadlo bylo 

zničeno, či vážně poškozeno, nebo je letadlo nezvěstné, či na nepřístupném místě [4]. 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 7 Ukázky prostorů na českých letištích 

 Obrázek 3: Odbavovací přepážky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava Zdroj: [15] 

Zdroj: www.technet.idnes.cz Obrázek 2: Prostor pro kontrolu zavazadel a část třídírny 

zavazadel na letišti v Praze - Ruzyni 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 8 Označování nebezpečných látek pro přepravu leteckou dopravou 

Tabulka 5: Třídy nebezpečnosti látek 

1 Výbušné látky a předměty 5.1 Látky podporující hoření 

2 
Stlačené, zkapalněné nebo pod 

tlakem rozpuštěné plyny 
5.2 Organické peroxidy 

3 Hořlavé kapaliny a látky 6.1 Jedovaté látky 

4.1 Hořlavé tuhé látky 6.2 
Látky vzbuzující odpor nebo látky 

způsobilé vyvolat nákazu 

4.2 Samozápalné látky 7 Radioaktivní látky 

4.3 
Látky, které při styku s vodou 

vyvíjejí zápalné plyny 

8 Žíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

 

Zdroj: www.pentachemicals.eu Obrázek 4: Označení 35 % roztoku formaldehydu pro 

přepravu leteckou dopravou 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 9 Počet protiprávních činů v letecké dopravě dle ICAO 

Tabulka 6: Přehled protiprávních činů v letecké dopravě 
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1990 36 20 12 1 0 1 0 1 0 1 137 145 127 

1991 15 7 5 1 0 1 0 0 0 1 7 2 0 

1992 10 6 2 1 0 1 0 0 0 0 10 123 0 

1993 48 30 7 3 0 5 0 0 0 3 112 38 107 

1994 43 22 5 4 0 5 0 2 0 5 51 57 42 

1995 17 9 3 2 0 1 0 0 0 2 2 5 0 

1996 22 3 12 4 0 0 0 0 0 3 134 159 125 

1997 15 6 5 2 0 0 0 1 0 1 4 2 0 

1998 17 11 2 1 0 1 0 0 0 2 41 1 40 

1999 14 11 2 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 

2000 30 12 8 1 0 4 0 0 0 5 58 50 53 

2001 24 7 2 7 4 2 1 0 1 0 3525 3217 366 

2002 40 2 8 24 2 1 0 1 1 1 186 14 112 
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2003 35 3 5 10 0 3 0 4 1 9 20 76 0 

2004 16 1 4 2 2 0 0 3 1 3 91 8 90 

2005 6 2 0 2 0 0 0 0 0 2 3 60 0 

2006 15 3 4 1 0 0 0 1 0 1 5 54 12 

2007 24 10 7 1 1 1 0 2 0 0 2 52 120 

2008 17 7 2 5 0 1 1 0 0 0 1 12 6 

2009 34 12 6 6 1 2 0 0 1 0 6 14 70 

 

 

 

Zdroj: www.icao.int 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 10 - Přehled událostí spojených se sestřelením letadla  

12. 3. 1975 - civilní dopravní letadlo Douglas C-54D-5-DC, provozované společností Air 

Vietnam, bylo zasaženo protiletadlovou střelou. Všech šest členů posádky a 20 cestujících při 

srážce zahynulo. 

03. 9. 1978 - osobní letadlo Vickers 782D společnosti Air Rhodesia bylo nuceno nouzově 

přistát poté, co bylo zasaženo protiletadlovou střelou, vystřelenou zimbabwskými rebely. 

Čtyři členové posádky a 34 cestujících zahynuli při nouzovém přistání. 10 cestujících, kteří po 

přistání přežili, bylo zastřeleno poté. 

19. 12. 1988 - Dva letouny Douglas DC-7, pronajaté americkou Agenturou pro mezinárodní 

rozvoj na vymýcení kobylek, na cestě ze Senegalu do Maroka, byla zasažena protiletadlovými 

střelami rebely v Západní Sahaře. Jeden z letounů se zřítil a zahynulo všech 5 členů posádky. 

Druhý letoun DC-7 bezpečně přistál v Maroku. 

22. 9. 1993 - letadlo Tupolev 154B, provozované gruzínskou leteckou společností Transair, 

bylo sestřeleno v Abcházii tamními rebely. Následně při přistání havarovalo na přistávací 

dráze. Zahynulo 108 osob na palubě letadla.  

6. 4. 1994 – letadlo Dassault Falcon 50 s prezidenty Rwandy a Burundi na palubě bylo 

sestřeleno nad Kigali. Všechny osoby na palubě včetně francouzské posádky zahynuly. 

V oblasti poté došlo k vyvolání masivního etnického násilí a spoustě regionálních konfliktů.  

10. 10. 1998 - Boeing 727 byl sestřelen nad demokratickou republikou Kongo v džungli, a to 

rebely kmene Tutsi. Zahynulo 41 osob. 

26. 12 1998 - letadlo Lockheed C-130 Hercules objednané OSN bylo sestřeleno nad Angolou 

tamními povstalci. Zahynulo 14 osob 

2. 1. 1999 - letadlo Lockheed L-100-30 Hercules bylo sestřeleno nad Angolou povstalci 

kmene UNITA. Usmrceno bylo 9 osob. 
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28. 11. 2002 - teroristé vypálili dvě rakety na Boeing 757 společnosti Arkia Airlines s 271 

cestujících a členů posádky na palubě, při jeho vzletu z Mombasy (Keňa). Obě střely letadlo 

minuly. 

22. 11 2003 - Airbus A300B4 společnosti DHL, poskytující nákladní přepravu byl v Iráku 

zasažen a poškozen protiletadlovou střelou. I přes poškození levé palivové nádrže se letadlo 

bylo schopné vrátit zpět do Bagdádu a bezpečně přistát. 

23. 3. 2007 – letadlo Iljušin 76TD společnosti Trans AVIA export bylo sestřeleno nad městem 

Mogadišo v Somálsku. Došlo k usmrcení celé posádky - 11 osob. 

 Zdroj: [32] 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 11 – Analýza stromem poruch pro zneužití NVS v letecké dopravě 

Zdroj: Autor Obrázek 5: Analýza stromem poruch 
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Bc. Jan Ondra 

Diplomová práce: Ochrana kritické infrastruktury – oblast letecké dopravy 

Příloha č. 12 Detekční a bezpečnostní technická zařízení 

Průchozí detektory kovů 

Vydávají zvukový a optický signál při přítomnosti kovového předmětu (obecně 

elektricky vodivého tělesa) větších rozměrů u kontrolované osoby. To slouží především pro 

vyhledávání střelných zbraní a větších zbraní chladných. Při vyšší nastavené citlivosti lze 

vyhledávat i elektrické zdroje roznětných částí výbušných systémů. Detekce kovových plášťů 

rozbušek by vyžadovala vyloučení většího množství kovových částí oděvu kontrolované 

osoby (jejich odložení a prověření, což je časově náročné) [17]. Zbraň vyrobená třeba 

z keramických materiálů, z pevných plastů nebo ze skla však není těmito druhy detektorů 

odhalena. 

Pásový rentgen 

Používá se pro kontrolu příručních zavazadel a předmětů odložených kontrolovanou 

osobou. Rentgenový snímek je vyhodnocován obsluhou. Tyto přístroje umožňují barevné 

rozlišování organických, anorganických a kovových materiálů. Pokud u nich je automatická 

detekce látek odpovídajícím výbušninám, tak je často málo přesná a označuje takto mnoho druhů 

nápojů, knih atd. Existuje mnoho značné množství druhů průmyslových a vojenských výbušnin, 

které mají logicky různé hustoty protonového čísla, a vždy se najde spousty látek, především 

organického původu, jejichž hustota a průměrné protonové číslo se budou shodovat s nějakým 

druhem výbušniny. Navíc na rentgenu musí být pro automatickou detekci nastavena hustota 

daného druhu plastické výbušniny s určitou tolerancí, neboť i modelováním plastické výbušniny 

se mění její hustota [17]. 

Rentgenová kontrola osob 

Ty samozřejmě splňují předpoklad co nejmenšího ozáření kontrolované osoby. 

V současné době se veřejnost pře o využití osobních scannerů, které ukazují kontrolovanou 

osobu, jakoby bez šatů. Umožňují však odhalit kovové i nekovové materiály, balíčky trhaviny 

a případný kontraband ukrytý v dutinách cestujícího. Odpůrci však tento druh kontroly 

považují za přílišný zásah do tělesné integrity a odmítají tuto kontrolu podstupovat. Délka 

prohlídky tímto scannerem se pohybuje okolo 10 sekund na jednu osobu. Princip scanneru 
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spočívá v tom, že rentgenový paprsek proniká oděvem a pak jen několik milimetrů pod 

pokožku. Odražené rentgenové paprsky zachytává velká plocha na detektoru. Úzký svazek 

rentgenových paprsků postupně a velmi krátce skenuje jen malé části těla. Obrázek 

z tělesného skeneru na obrazovce poté ukáže případné nežádoucí předměty, zároveň odhalí 

také tělo viz obr. 16. 

 

Detektor stopových částic 

Použití těchto detektorů není dnes na všech letištích běžné. Tam, kde jsou použity, je 

většinou využíván systém, kdy je cestující ovíván proudem vzduchu, který je pak zachytáván 

k analýze. Tato technologie je však nedostačující a dnes je důležité, aby vzorky z oblečení 

cestujících byly pořizovány i mechanickým stěrem z povrchu oblečení. To je velmi důležité 

pro detekci plastických výbušnin. Jejich typické složky (pentrit a hexogen) se totiž 

za normálních podmínek příliš neodpařují, a proto je pouhé ovívání cestujícího v tomto 

případě nedostatečné. Zato však tyto příměsi snadno přilnou k povrchu objektu 

a mechanickým sebráním vzorku jsou těmito přístroji úspěšně detekovatelné. Na obrázku 17 

je detektor stopových částic zn. Sentinel, který je schopen mimo výbušnin detekovat i drogy 

(kokain, heroin, THC, metanfetamin, extáze, apod.). Je schopen analyzovat až 7 osob za 1 

minutu.   

 

 

Obrázek 6: Fungování tělesného scanneru Zdroj: [31] 
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Milivize 

Jedná se o metodu pasivního zobrazování elektromagnetického vlnění - tepelného 

sálání těles, především lidského těla, v oblasti vlnových délek na rozhraní infračerveného 

záření a rádiových vln - kolem 3 mm [35]. Tento druh kontroly je možno využít jako 

stacionárních, kdy se kontrolovaná osoba u zařízení zastaví a následně je podrobena kontrole. 

Je možné systém využít i k detekci velkého množství osob, kdy je zařízení vhodně umístěno 

např. v terminálu letiště a takto snímá všechny osoby, které se pohybují v dosahu senzorů 

tohoto zařízení, tak jak je to znázorněno na obr. 18. Jde o zařízení americké společnosti 

Milivision s názvem Walk-By System 350. 

 

 

 

Obrázek 7: Detektor stopových částic zn. Sentinel Zdroj: www.smithsdetection.com 

Zdroj: millivision.com Obrázek 8: Princip fungování zařízení milivize 
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Jaderná elektrická kvadrupólová rezonance 

Pomocí této metody můžeme prostřednictvím elektromagnetických polí v oblasti 

rádiových vln zjišťovat zastoupení některých atomových jader nacházejících se v daných 

chemických vazbách ve zkoumaném prostoru, a to bez ohledu na jejich rozložení v tomto 

prostoru. Při detekci výbušnin se vyhledávají jádra dusíku nacházející se v chemických 

vazbách například pentritu, hexogenu nebo TNT. 

Při jaderné kvadrupólové rezonanci vyšle vysílač do prostoru zavazadla složitý pulz 

rádiových vln o nízké intenzitě. Původní klidová orientace os rotací atomových jader 

zkoumaných látek je tímto pulzem narušena. Jak se jádra následovně snaží sama sebe zpětně 

srovnat, produkují kolem sebe svůj vlastní charakteristický rádiový signál, jako ozvěnu 

typickou vždy pro daný druh látky. Tento signál je zachycován přijímačem a bezprostředně 

analyzován počítačem. Přístroj pátrá po protaženém jádru atomu dusíku N
14

, který se nachází 

ve výbušninách (či drogách). Vlivem prostředí sousedních atomů dochází k mírnému posunu 

rezonanční frekvence. Velikost tohoto posunu závisí na typu prostředí, můžeme z něj 

usuzovat na typ molekuly, a tedy i typ látky - jestli se jedná o PETN, RDX atd. Analýzou, 

trvající průměrně 5 sekund, se nepoškozují magnetická média jako počítačové disky apod. 

Počet druhů výbušnin detekovatelných touto metodou je ale zatím omezený. Kapalné 

výbušniny nejde takto vůbec detekovat. Výbušnina odstíněná elektricky vodivým obalem je 

sice též nedetekovatelná, ale kvadrupólová rezonance může pracovat zároveň jako detektor 

kovů. Testována už byla dokonce i zařízení pro prohlídky osob právě kvadrupólovou 

rezonancí. Na obr. 19 je znázorněno zařízení pro kvadrupólovou rezonanci. Obrázek vpravo 

ukazuje zařízení pro detekci nebezpečných látek v obuvi cestujících. Snímač je zapuštěn do 

podlahy kabiny. Jedná se o výrobky ruské firmy Geotech, které již byly testovány na 

moskevském letišti Domodědovo. 
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Detekční systém s využitím „biosenzorů“ (obr. 20) 

Tento druh zařízení je v současné době ve vývoji, ale již brzy bude volně dostupný na 

trhu. Jedná se o systém izraelské společnosti BIOexplorers. Jejich technologie kombinuje 

využití hyper citlivé čichové schopnosti hlodavců s nejmodernějším technickým zařízením. 

Celý systém je založen na principu uzavřených kazet, ve kterých budou uloženy speciálně 

vycvičené laboratorní myši, které budou trénovány na rozpoznání mnoha druhů výbušnin 

a drog. Výhodou je, že myši je možno naučit rozpoznat i nové druhy chemických látek či 

drog. V kazetách budou mýt hlodavci uloženu i potravu a tekutiny a budou jim vytvořeny 

vhodné podmínky pro přežití. Pach z kontrolovaných objektů bude přiveden právě k myším. 

Na základě jejich reakce systém vyhodnotí, zda jde o zakázanou látku či nikoliv. Cestující 

však o tom, že uvnitř přístroje se nachází živí hlodavci, nebude mít ani ponětí. 

Obrázek 9: Zařízení jaderné elektrické kvadrupólové rezonance Zdroj: www.geotech.ru 
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Kontroly a prohlídky vozidel 

Rizikovým místem pro bezpečnost letecké dopravy jsou brány a místa, kudy do 

prostorů letiště či dalších objektů podílejících se na správně fungujícím leteckém provozu, 

vjíždějí vozidla a jiné mobilní prostředky. Jedná se zpravidla o vozidla zásobování, dopravu 

nákladu, apod. Tyto mobilní prostředky jsou místa, kde je možné ukrýt potenciálně 

nebezpečnou látku, či takto provézt neoprávněnou osobu do neveřejného prostoru. Vhodným 

opatřením jsou systémy pro prohlídku vozidel, zejména podvozku a zavazadlového či 

nákladního prostoru. Příklad zařízení prohlídky podvozku je uveden na obr. 21. Sken se 

provádí při průjezdu vozidla přes skener. Obraz je zobrazen na dotykové obrazovce a operátor 

se získaným obrazem může dále pracovat. Je možné zvětšit části obrazu pro bližší 

prozkoumání podezřelých částí. Některé systémy umí sami upozornit na neobvyklý či 

nežádoucí předmět. 

Obrázek 10: Detekční systém společnosti Bioexplorers Zdroj: www.bioexplorers.com 
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Obrázek 11: Systém pro kontrolu podvozku vozidla 

 

 

 Součástí vjezdů do areálů by měly být i rentgenové brány, které slouží ke kontrole 

vnitřních prostorů vozidel, a to osobních i nákladních. Tato zařízení (obr. 22) umožňují 

detekovat výbušniny, drogy, osoby a případně další nelegální kontraband (léky, tabák). Jsou 

poměrně snadno smontovatelné, proto je možné je nasadit velmi rychle v případě zvýšených 

bezpečnostních opatření i na místa, kde tyto „brány“ nejsou běžně nainstalovány. 

 

 Zdroj: www.smithsdetection.com 

Zdroj:[37] 

Obrázek 12: Zařízení pro prohlídku vozidel společnosti 

Smithsdetection 
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Detekce chemických, radioaktivních a biologických látek 

a) Detekce radioaktivních materiálů 

Ta je již dnes často řešena na celkem přijatelné úrovni. Vychází se při ní 

z předpokladu, že radioaktivní materiál je zdrojem charakteristického radioaktivního záření, 

které je dostatečně pronikavé a stačí ho pasivně registrovat na známých, poměrně 

jednoduchých principech [35]. Řada společností se zabývá výrobou různých detektorů či 

speciálních detekčních systémů. Např. americká společnost Defentect vytvořila systém, jehož 

základem je senzor pro identifikaci a měření radiace. Senzory jsou schopny měřit a detekovat 

radioaktivní záření v určeném prostoru. Následně jsou napojeny na dispečink bezpečnostního 

managementu organizace, ve které je použit. Systém umožňuje nejen monitorování situace, 

ale v případě zvýšených hodnot spustí varovný signál. Výhodné je umístit senzory do okruhu 

bezpečnostních kamer, a v případě spuštění alarmu, je situaci okamžitě možno vizualizovat.  

b) Detekce chemických látek 

Detekce alespoň základních chemických otravných látek je v současné době velmi 

naléhavá, protože u nich je i nejpravděpodobnější užití. Problematikou výroby různých 

detekčních zařízení se zabývá mnoho soukromých společností, často ve spolupráci s orgány 

státní správy, které ve většině zemí samozřejmě mají zájem na tom, aby byla zajištěna 

bezpečnost jejich obyvatel. Na obr. 23 je detekční zařízení vyrobené americkou společností 

Smithsdetection s označením Centurion II. Jedná se o systém k průběžnému monitorování 

vzduchu ve veřejných objektech. Je možné k němu připojit až 70 hlásičů, které jsou schopny 

detekovat široké spektrum bojových chemických látek a toxických průmyslových chemikálií 

jako např. tabun, sarin, soman, cyclosarin, VX a VXR, chlornan, chlor, kyanid, fosgen a další. 

Zařízení je také vybaveno regeneračním systémem čištění vzduchu. 
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Zdroj: www.globalsecuritysolutions.com 

 

 Dalším vhodným zařízením je mobilní detekční nástroj společnosti Global Security 

Solutions, které nese označení ALPHA Detection & Locator Systém (obr. 24). Zařízení 

pracuje na principu magnetické rezonance. Je schopno až ze vzdálenosti 300 m, zkontrolovat 

určitý objekt, a to i přes kovové trupy lodí či letadel, dokonce dokáže odhalit nežádoucí látku 

i ve vodě v množství již od 15 nanogramů. Přístroj je schopen detekovat standardní 

výbušniny, střelný prach, dynamit, nitroglycerin, dokonce i PETN, což je látka poměrně těžko 

identifikovatelná a bývá často teroristy zneužívána zejména z důvodu snadné výroby. Zařízení 

je schopno detekovat i většinu drog. Zařízení by bylo vhodné např. pro kontrolu osob těsně 

před vstupem do letadla. 

 

 

 

 

Obrázek 13: Detekční zařízení chemických otravných látek 

Centurion II 

Obrázek 14: Přenosné zařízení pro detekci 

chemických látek 

Zdroj: www.smithsdetection.com 
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c) Detekce biologických látek 

Detekce tohoto druhu látek je nejkomplikovanější. Pro tento účel je nejvhodnější 

hmotnostní spektrometrie, nejlépe hmotnostní spektrometrie s iontovou pastí a s pomocnou 

plynovou chromatografií. Tyto přístroje mají vynikající citlivost a obrovsky široké analyzační 

schopnosti. Přitom existují už i v mobilním, dokonce přenosném (minimálně dvěma osobami) 

provedení. Jsou to však přístroje velmi drahé, vyžadují vysoce odbornou obsluhu a doba 

analýzy je delší (kolem tří minut, při hlubší analýze až 15 minut) [35]. 

Příkladem může být např. přístroj společnosti Smithsdetection s označením Smart Bio 

senzor na obr. 25, který je schopen v reálném čase detekovat biologické agens ve vzduchu. 

Systém klasifikuje bakterie, bakteriální spóry, jedy a viry, a to při zachování nízké odezvy na 

běžné biologické látky v životním prostředí. Senzory tohoto zařízení průběžně nasávají 

vzduch a vyhodnocují jej na přítomnost biologických agens. Zařízení je schopně látku 

detekovat za méně než dvě minuty. Do pěti minut je schopen ji i přesně klasifikovat. 

 

 

Obrázek 15: Zařízení Smart bio senzor k detekci 

biologických agens 

Zdroj: www.smithsdetection.com 

http://www.smithsdetection.co/

