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Anotace 

Sedlák, F., Radiolokační technické prostředky perimetrické ochrany letiště. Bakalářská 

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

universita Ostrava, 2011, 43. stran. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Veselý Václav. 

Klíčová slova: Perimetrická ochrana, radiolokátory, technické prostředky perimetrické 

ochrany, letiště. 

V úvodu se bakalářská práce zabývá vymezením právních předpisů ochrany osob a 

majetku a dále vymezení právních předpisů upravujících ochranu civilního letectví. V dalších 

kapitolách jsou popsány objekty s vysokým rizikem napadení, kdy do této kategorie je 

zařazeno i letiště. Taktéţ je zde uveden krátký výčet letišť v České Republice a rozdělení 

těchto letišť do kategorií. Dále jsou v bakalářské práci popsány technické prostředky 

perimetrické ochrany letiště, kdy u jednotlivých prostředků je uveden účel a charakter 

ochrany. V druhé části bakalářské práci jsou popisovány radiolokátory letiště, kdy jsou 

popsány radiolokátory pro navigaci letadel a radiolokační prostředky, které se vyuţívají pro 

zabezpečení perimetru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

Sedlak, F., Radar technological means airport security perimeter. Thesis. Ostrava: 

Faculty of Safety Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, 2011, 43 parties. 

Thesis Supervisor: Ing. Vaclav Vesely. 

Keywords: perimeter protection, radar, technical means of perimeter protection, airport. 

At the beginning of the thesis deals with the definition of laws protecting persons and 

property and the definition of legal provisions governing the protection of civil aviation. The 

following chapters describe the objects with a high risk of attack, until that category is also 

included in the airport. Also here is a brief listing of airports in the Czech Republic and the 

distribution of these airports into categories. Furthermore, this thesis describes the technical 

means of protecting the airport perimeter, where the individual funds is a statement of purpose 

and nature protection. In the second part of this work are described airport radars, which are 

described radars for aircraft navigation and radar equipment, which are used for perimeter 

security. 
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Úvod 

V dnešní době, kdy je civilní letecká doprava ať uţ na národní, nebo nadnárodní 

úrovni dostupnější pro čím dál větší skupinu obyvatel. Je zapotřebí vyvíjet nové trendy 

v zabezpečení objektu, perimetru, nebo klíčových míst objektu. Neméně důleţité je vývoj 

zařízení, která jsou schopna detekovat nebezpečné látky, které mohou být zneuţity 

k teroristickým útokům, jako jsou biologické, chemické, výbušné a radioaktivní látky a látky, 

které jsou vyuţity k výrobě omamných psychotropních látek.  Právě civilní letiště je místo, 

které můţe být vyuţito, jako prostředek přepravy těchto látek anebo místo, kde právě tyto 

nebezpečné látky budou pouţity a to vzhledem k faktu, ţe letištní prostory jsou frekventovaná 

místa a proto útok teroristických skupin na takovéto zařízení by mělo tragické následky pro 

velké skupiny obyvatel. Dalším faktem je skutečnost, ţe civilní letectví můţe být zneuţito 

osobami, které jsou z nejrůznějších důvodů hledány a vyuţijí leteckou dopravu k tomu, aby 

mohli utéci ze země, kde jsou hledáni a najít nové útočiště v cizí zemi.  

Perimetrická ochrana letišť, která je v této práci řešena je nepostradatelnou a 

významnou sloţkou zabezpečení správného a bezpečného provozu letiště. A to jednak proto, 

ţe zabraňuje vstupu do prostoru letiště, mimo vstupy k tomu určených osobám, které chtějí 

vyuţít leteckou přepravu, nebo osobám, které mají v úmyslu narušit chod letiště např. 

v podobě útoku na letiště, nebo do prostoru letiště chtějí nepozorovaně proniknout s úmyslem 

odcizit nejrůznější předměty. A jednak proto, aby bylo zabráněno vstupu do prostoru letiště 

většímu zvířectvu, které by mohli svým pohybem po prostoru letiště způsobit nehodu a to 

tehdy pokud by pronikly na přistávací dráhu letadel. 
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1  Právní úprava 

V první části bude vymezena právní úprava ochrany osob a majetku a, které úzce souvisí 

s ochranou osob a majetku. Dále zde budou zmíněny nejvýznamnější letecké předpisy, které 

byly uzavřeny mezi jednotlivými státy kvůli zvýšení bezpečnosti v letectví. 

1.1   Právní předpisy upravující ochranu osob a majetku 

1.1.1   Ústava ČR 

Ústava, jako základní a nejdůleţitější zákon  České republiky (dále jen ČR), byla 

přijata Českou národní radou dne 16. 12. 1992 a vyhlášena ve sbírce zákonů pod názvem 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ústava nabyla účinnosti dnem 

vyhlášení tj. 1. ledna 1993. Je to zákon s nejvyšší právní silou a všechny zákonné a 

podzákonné právní předpisy jsou ji tedy podřízené.  Ústava prohlašuje ČR za svrchovaný, 

jednotný a demokratický právní stát, zaloţený na úctě k právům a svobodám člověka a 

občana. Dále je v čl. 3 zmíněna Listina základních práv a svobod jako součást ústavního 

pořádku ČR.    

1.1.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod (dále jen LZPS ) je součástí ústavního pořádku ČR. 

Z hlediska právní síly má stejné postavení jako ústavní zákon. Byla přijata Českou národní 

radou a vydána pod č. 2/1993 Sb., a účinnosti nabyla dne 28. prosince 1992. Listina má z 

hlediska právní síly stejné postavení jako ústavní zákon. V čl. 1 je uvedeno ţe, lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. V listině je dále uvedeno, ţe lidská práva a 

svobody mohou být omezeny pouze ze zákonných důvodů a jen za zákonných podmínek. 

LZPS nám dále zaručuje: 

 základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, rasy, 

náboţenského vyznání, jazyka, politického přesvědčení, příslušnosti k národní nebo 

etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení (čl. 3) 

 právo na ţivot (čl. 6) 
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 nikdo nesmí být zbaven ţivota (čl. 6) 

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena (čl. 7) 

 kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným, zasahováním do soukromého a 

rodinného ţivota (čl. 10) 

 kaţdý má právo vlastnit majetek (čl. 11) 

 obydlí je nedotknutelné (čl. 12) 

 právo na informace (čl. 17) 

1.1.3 Trestní zákoník 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řeší problematiku trestných 

činů spáchaných na ţivotě a zdraví osob, majetku a právního řízení ČR. Vymezuje pojem 

trestný čin, jako protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a je uveden v takovém 

to zákoně. Pro tuto bakalářskou práci je důleţité vymezit pojem okolnosti vylučující 

protiprávnost a tedy případy, kdy jednání má znaky trestného činu, ale nejedná se o trestný čin 

a to: 

 Krajní nouze (§ 28) ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ Nejde o krajní nouzi, 

jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 

způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který 

hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.  

 Nutná obrana (§ 29) ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ Nejde o 

nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 Svolení poškozeného (§ 30) ,,Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou 

činem dotčeny.“ Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby, 

páchající čin jinak trestný. Musí být dáno dobrovolně, váţně a srozumitelně, je-li 

takové svolení dáno aţ po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li se důvodně 

domnívat, ţe osoba by tento souhlas udělila vzhledem k okolnostem a svým poměrům. 

Nelze do tohoto povaţovat souhlas s ublíţením na zdraví nebo usmrcení. 

 Přípustné riziko (§ 31) ,,Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem 

poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, 
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vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky 

prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, 

nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.“ Nejde o přípustné riziko, 

pokud taková činnost ohrozí ţivot, nebo zdraví osob a nebyl k ní dán v souladu 

s jinými právními předpisy souhlas a nebo výsledek ke kterému činem směřujeme, 

neodpovídá míře rizika. Nebo provedením takového činu odporujeme jiným právním 

předpisům, veřejnému zájmu nebo zásadám lidskosti 

 Oprávněné pouţití zbraně (§ 32) ,,Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.“ 

Dále je důleţité pro tuto práci zmínit trestné činy obsaţené v hlavě V. Trestního zákona a 

to trestné činy proti majetku uvedené v § 205 Krádeţ, § 207 Neoprávněné uţívání cizí věci, § 

208 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, § 228 Poškození 

cizí věci, § 229 Zneuţívání vlastnictví, § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a 

nosiči informací. 

1.1.4.   Trestní řád 

Trestní řád č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního řádu je 

upravit postu orgánů činných v trestním řízení tj. soudy, státní zastupitelství a Policie ČR, tak 

aby byly trestné činy zjištěny a jejich pachatelé dostiţeni a náleţitě potrestáni. Samotné 

trestné řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, vést k předcházení a zamezování 

trestné činnosti a musí působit výchovně pro zachování pravidel společenského souţití a 

náleţitého plnění povinností ke státu a společnosti. V souvislosti s ochranou ţivota a zdraví 

občanů, objektů a tedy i letišť je důleţité zmínit § 76 odst. 1, zde je uvedeno, ţe osoba, která 

je podezřelá ze spáchání trestného činu můţe být policejním orgánem zadrţena a to i 

v případech, kdy proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání. Policista můţe osobu zadrţet se 

souhlasem státního zástupce, ale v případech, kdy věc nesnese odkladu, osoba je přistiţena při 

páchaní trestného činu nebo je zastiţena na útěku. Můţe policista osobu zadrţet i bez 

předchozího souhlasu státního zástupce. A dále  § 76 odst. 2 tj., kde je uvedeno ţe: ,,Osobní 

svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit 

kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů.“ Občan je však povinen tuto osoby ihned předat policejnímu orgánu. Příslušníka 



5 
 

ozbrojených sil můţe občan předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil, nebo správci posádky. 

Pokud nelze zadrţenou osobu ihned předat, musí být některý z uvedených orgánů o takové 

skutečnosti bezodkladně vyrozuměn. 

1.2 Občanský zákoník 

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje občanskoprávní 

vztahy zejména ochranu osobnosti a nedotknutelnost vlastnictví. Dále v § 6 jestliţe hrozí 

bezprostřední zásah do práv a svobod, můţe ten, kdo je takto ohroţen zásah sám odvrátit. V § 

11 je uvedeno, ţe kaţdá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména pak 

ochranu ţivota, zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí a svého jména.  § 124 říká, 

ţe všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana. V 

§ 126 je uvedeno, ţe vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho práva zasahuje. 

Nejdůleţitější je ovšem to, ţe se vlastník můţe domáhat vydání věci na tom, kdo mi ji 

neoprávněně zadrţel. V § 417 se říká, ţe komu hrozí škoda je povinen k jejímu odvrácení 

zakročit přiměřené, vzhledem k odolnostem ohroţení. Pokud jde o váţné ohroţení, má 

ohroţený právo se domáhat soudu, aby uloţil vhodné opatření k odvrácení škody. V § 418 se 

říká, ţe kdo odvrací škodu, kterou sám nevyvolal, není za ni odpovědný. Toto neplatí pouze 

v případě, ţe dané ohroţení lze za daných okolností odvrátit jinak nebo způsobený následek je 

stejně závaţný anebo závaţnější, neţ který hrozil. Toto platí i pro osoby, které způsobí škodu 

při nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku. Avšak o nutnou obranu se nejedná, 

byla li zcela zřejmě nepřiměřená povaze a způsobu útoku. V § 419 je uvedeno, ţe ten kdo 

škodu odvracel, má právo na náhradu a to i včetně vynaloţených nákladů a na náhradu škody, 

kterou při odvrácení hrozící škody utrpěl a to i proti tomu, v jehoţ zájmu jednal. 

1.3 Zákoník práce 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je zde uveden abychom 

vymezili  pojem zaměstnanec, zaměstnavatel a jejich práva a povinnosti v souvislosti 

s dodrţováním bezpečnosti práce na pracovišti.  

1.4 Zákon o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
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upravuje práva a povinnost při zpracování informací o fyzických osobách a nařizuje 

podmínky, za kterých se uskutečňuje předávání těchto informací do jiných států. V § 4 

písmene a) aţ l) tohoto zákona jsou vysvětleny pojmy, jako: osobní údaj, citlivý údaj, 

anonymní údaj, subjekt údajů, zpracování osobních údajů, shromaţďování osobních údajů, 

uchování osobních údajů, blokování osobních údajů, likvidace osobních údajů, správce, 

zpracovatel, zveřejněný osobní údaj. V § 25 je řešena náhrada škody při zneuţití osobních 

údajů, kdy se tento zákon opírá při řešení, na Trestní zákoník a Obchodní zákoník.  

1.5 Zákon o Policii České republiky 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen PČR) ve znění pozdějších 

předpisů, ukládá práva a povinnosti příslušníkům PČR a dále v § 1 stanovuje PČR, jako 

jednotný ozbrojený bezpečností sbor. V § 2 tohoto zákona jsou vymezeny úkoly PČR, kdy 

tento zákon určuje, ţe PČR slouţí veřejnosti, jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a 

majetku, veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly dle trestního zákoníku a 

další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.   

1.6 Právní předpisy civilního letectví 

Hlavním právním předpisem upravující oblast mezinárodního civilního letectví je Úmluva 

o mezinárodním letectví, která byla přijata dne 7.12. 1944 v Chicagu a do podvědomí vzešla, 

jako Chicagská úmluva. Chicagská úmluva se stala základním pramenem pro vytvoření 

zákonu, který upravuje oblast civilního letectví v České Republice. Z této úmluvy vzešla 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví International Civil Aviation Organization (dále 

jen ICAO). Tato úmluva byla zařazena ve Sbírce zákonů pod č. 147/1947 Sb., tento zákon byl 

přijat a podepsán dne 25.2.147 Dr. Vladimírem Clementem a Dr. Edvardem Benešem. 

V současnosti je tento zákon upraven zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectvím a 

zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání. Ministerstvem dopravy a spojů byla 

vydána doplňující vyhláška a to č. 108/1997 Sb., která byla dále změněna a doplněna 

vyhláškou č. 101/1999 Sb. Letecký zákon v ČR nelze brát, jako konečný je doplněn o 

mezinárodní dohody, které řeší různé situace, které mohou nastat při provozu letecké dopravy. 

V další části budou chronologicky představeny mezinárodní dohody ke kterým se ČR 

zavázala a které jsou pro leteckou civilní dopravu významné. 
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 Tokijská úmluva 

Tato úmluva byla podepsána dne 14. 9. 1963 v Tokiu. Je to významná dohoda, 

která řeší problematiku bezpečnosti a kriminální trestné činnosti v civilním letectví. 

Tokijská úmluva vznikla především, jako odpověď na vzrůstající trend únosů civilních 

dopravních letounů i s civilisty v 60 letech. Tokijská úmluva se opírá o ţenevskou 

úmluvu z roku 1958, o volném moři, kde je uvedeno pirátství jako nezákonné násilí, 

které je pácháno posádkou nebo cestujícími na lodi nebo letadle, které směřuje proti 

jiné lodi, nebo letadlu, osobám anebo majetku. 

 Haagská úmluva 

Tato úmluva byla vytvořena aby eliminovala únosy civilních letadel. Haagská 

úmluva stejně jako Tokijská úmluva řeší problematiku únosů civilních letadel s tím 

rozdílem, ţe státy, které na tuto dohodu přistoupily, povaţují únos letadla za závaţný 

trestný čin a budou za tyto zločiny vynášet nejpřísnější tresty. Haagská úmluva byla 

přijata dne 16. 12. 1970 v Haagu. 

 Montrealská úmluva 

Byla zúčastněnými státy včetně ČR přijata v Montrealu dne 23. 9. 1971 a dále 

rozšířena vletech 1988 a 1999. Přijetím v platnost této dohody byl ČR rozšířen pojem 

skutkové podstaty trestných činů, které ohroţují bezpečnost dopravních letounů a to  

zejména těch trestných činů, které mají za cíl zmocnit se, nebo převzít nad takovýmto 

letounem kontrolu anebo takový letoun zničit, nebo poškodit, tak ţe nebude schopný 

letu. 

 Kromě mezinárodních dohod byly v ČR vytvořeny letecké předpisy, které vydalo 

Ministerstvo dopravy a tyto předpisy mají závazný doporučující charakter. Jedná se o 

předpisy řady L, kdy předpis je rozdělen do  jednotlivých kapitol, které jsou označeny L1 aţ 

L18. Předpisy řady L vyplývají z Úmluvy o mezinárodním letectví, která byla v ČR 

zakomponována pod zákonem č. 49/1997 Sb. Předpisy L vycházejí z dodatku Annex, coţ je 

předpis kterým byla doplněna úmluva o vzniku ICAO a kde jsou uvedeny minimální 

technické a organizační poţadavky pro provoz civilního letectví. Předpis ICAO Annex je 

rozdělen do jednotlivých kapitol a to na Annex 1 aţ Annex 18, kdy bezpečnost je řešena 

v Annex 17.  Pro zařazení těchto doporučení do jednotlivých legislativ států se doporučuje, 

aby tyto doporučující předpisy byly v rámci mezinárodních zákonů přísnější, neţ tyto 
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minimální technické a organizační poţadavky na provoz civilního letectví. Veškeré tyto 

předpisy si kladou za cíl zvýšit bezpečnost civilního letectví. Výčet předpisů L1 aţ L18: L1 – 

Způsobilost leteckého personálu civilního letectví, L2 – Pravidla létání, L3 – Meteorologická 

sluţba v civilním letectví, L4 – Letecké mapy, L5 – Pouţívání měřicích jednotek v letovém a 

pozemním provozu, L6 – Provoz letadel, L7 – Poznávací značky letadel, L8 – Letová 

způsobilost letadel, L9 – Zjednodušení formalit, L10 – Letecká telekomunikační sluţba v 

civilním letectví, L11 – Letové provozní sluţby, L12 – Pátrání a záchrana v civilním letectví, 

L13 – Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, L14 – Letiště, L14H – Letiště 

pro vrtulníky, L15 – Letecká informační sluţba, L16 – Ochrana ţivotního prostředí – letecký 

hluk, emise letadlových motorů, L17 – Bezpečnost mezinárodního civilního letectví – 

Ochrana před protiprávními činy, L18 – Bezpečná přeprava nebezpečného zboţí vzduchem. 

Letecký předpis L-17 dále obsahuje 3 dodatky:  

Dodatek A – Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před 

protiprávními činy 

 Dodatek B – Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky  

 Dodatek C – Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního 

letectví České republiky před protiprávními činy. 

 Dalším významný předpisem upravující civilní letectví je pro Evropské země nařízení 

Evropského parlamentu a rady č. 2320/2002, které nařizuje společná pravidla pro bezpečnost 

civilního letectví.  

Vzhledem k obrovskému mnoţství mezinárodních úmluv a předpisů upravující oblast 

civilního letectví nelze v mé práci obsáhnout všechny tyto nařízení a proto jsem se pokusil o 

výčet těch nejdůleţitějších mezinárodních úmluv a zavazujících předpisů. 
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2 Objekty s vysokým rizikem napadení 

  Objekty s vysokým rizikem napadení lze charakterizovat, jako objekty u kterých je 

mnohem vyšší pravděpodobnost vzniku rizikové situace s následným vznikem škod na 

majetku anebo  újmy na zdravý nebo ţivotě anebo u kterých dojde v důsledku mimořádné 

situace ke zničení, poškození anebo ztrátě dat a informací důleţitého charakteru a způsobí tak 

značnou škodu.  

Tyto objekty jsou vyuţívány v celé řadě lidské činnosti, ať uţ jde o školská zařízení, 

kulturní centra anebo o objekty vojenského charakteru. Všechny tyto objekty mají společné 

to, ţe v případě vzniku mimořádné situace, ať uţ v důsledku úmyslného napadení anebo 

havárie vzniká mnohem vyšší riziko, ţe dojde k vysokým ztrátám na lidských ţivotech anebo 

k vysokým škodám na majetku. Přičemţ hrozby, které mohou u jednotlivých objektů nastat 

jsou různé, od úmyslného napadení, nedbalostního jednání aţ po ţivelnou pohromu. 

Technické prostředky, které jsou u jednotlivých objektů vyuţívány pro zabezpečení objektu 

jsou odlišné a to zejména z důvodu vyuţití těchto objektů.  

2.1 Dělení objektů podle rizika 

    Objekty s nízkým rizikem -  na tyto objekty jsou kladeny nejmenší nároky 

týkající se zabezpečovacích systémů, kdy pro tyto objekty je vyţadováno systém 

s prvky 4. kategorie ústředen EZS. 

   Objekty se středním rizikem – na tyto objekty jsou vyţadovány systém s prvky 

3. kategorie 

   Objekty s vysokým rizikem – na tyto objekty je vyţadován systém se všemi 

prvky 2. Kategorie 

 

2.2  Dělení objektů podle předmětu, který je objektem chráněn 

Podle předmětu (osoby, majetek, finance), který objekt chrání, můţeme tyto objekty 

zařadit do níţe uvedených kategorií. 

2.2.1 Objekty, ve kterých jsou uchovávány, cennosti, finance, ceniny 

 Bankovní instituce 

 Tiskárny cenin 
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 Čerpací stanice 

 Muzea, galerie 

 Umělecké a historické památky 

 Klenotnictví a jiné objekty podobného typu 

2.2.2 Objekty, kde je nutné chránit osoby 

 Soudy a soudní budovy 

 Kongresová centra a budovy, které jsou určené pro různá jednání, kde mohou být 

účastníci předmětem útoku 

 Vězeňské objekty 

 Objekty s velkým výskytem osob, jako např. letiště, nádraţí 

2.2.3 Objekty, ve kterých jsou uchovávány informace 

 Armádní objekty 

 Objekty zpravodajských sluţeb 

 Objekty policie 

 Objekty státních institucí a úřadů 

2.2.4 Objekty, kde se nachází produkty mající společenský význam 

 Elektrárny a elektrické rozvodny 

 Vodárny  

 Budovy, kde jsou provozovány mediální činnosti, jako jsou rozhlas a televize 

2.2.5 objekty, kde předmět zájmu může být technika, zařízení, výrobky 

 Prodejny zbraní 

 Lékárny a jiná farmaceutická zařízení 

 Rozvody strategických surovin 

 Objekty ministerstva vnitra 

 Podniky, kde jsou vyráběny a uchovávány výrobky, které mohou být dále zneuţity 

(výbušniny, zbraně, léky) 
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3 Technická ochrana letiště 

Zabezpečovací zařízení letiště pracuje, jako ucelený systém, jehoţ kvalita a úroveň 

zabezpečení záleţí na kaţdé jeho jednotlivé části systému, kde úroveň zabezpečení je určena 

nejslabším článkem bezpečnostního systému. Technické prostředky, které jsou určeny 

k ochraně před protiprávními činy lze rozdělit podle předmětu, který je těmito prostředky 

chráněn a to např. na prostředky určené k ochraně zdraví a ţivota,  na prostředky k ochraně 

majetku a prostředky k ochraně informací.  Dále rozlišujeme technické prostředky podle 

druhu nebezpečí před, kterým nás chrání a to na technické prostředky, které jsou určeny na 

ochranu před úmyslným narušením anebo napadením objektu a na technické prostředky 

určené k ochraně před ţivelnými pohromami. Dále na technické prostředky před opomenutím 

a technické prostředky určené pro ochranu před haváriemi.  

3.1 Rozdělení technický prostředku podle rizika, před kterým ochraňují 

 Jak uţ bylo v úvodu kapitoly uvedeno bezpečnostní technické prostředky tvoří 

komplexní systém ochrany, který podává včasné informace o hrozícím nebo jiţ nastalém 

nebezpečí. Proto, aby bylo dosáhnu maximálního  zabezpečení jsou tyto prostředky rozděleny 

podle rizika anebo nebezpečí, před kterým nás ochraňují. 

3.2.1 Technické prostředky chránící před úmyslným útokem 

 Zařízení sestává z technických prostředků, jako jsou kamerové systémy, elektrické 

zabezpečovací systémy, mechanické zábranné systémy, atd. 

3.2.2 Technické prostředky chránící před živelnými pohromami 

Zařízení sestává z velké části z detekčních zařízení, jehoţ účelem je signalizace 

hrozícího anebo vzniklého nebezpečí. Pro tento účel je vyuţíváno elektrické poţární 

signalizace. 

3.2.3 Technické prostředky chránící před haváriemi 

Systém je zaloţen na detekčním a monitorovacím zařízení, který včasně informuje o 

vzniklých závadách, tak aby bylo moţné předejít haváriím.   
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3.2.4 Technické prostředky chránící před opomenutím 

Zde jsou zastoupeny především prostředky signalizace, na které musí obsluha ve 

správném pořadí a časovém intervalu reagovat. V případě, ţe zařízení není do určitého 

časového intervalu odpovězeno např. v podobě sepnutí spínače, stisknutí tlačítka, systém je 

buď vypnut anebo se zapojí zabezpečovací zařízení. 

3.3 Technická ochrana chránící před protiprávními činy 

 Technickou ochranu rozdělujeme podle prostorového zaměření na perimetrickou, 

plášťovou, prostorovou, předmětovou a klíčovou ochranu. 

  Plášťová ochrana – Jejím účelem je detekovat a signalizovat narušení pláště 

objektu, tj. okna, vstupní dveře atd. 

  Prostorová ochrana – Je určena pro případy, kdy pachatel vnikl do objektu. 

Jejím úkolem je detekce a signalizace v případech kdy pachatel pronikne do 

střeţeného prostoru. 

 Předmětová ochrana – Zabraňuje přístup nepovolaných osob k chráněným 

předmětům. Dále detekuje a předává informace v případě, ţe dojde k napadení 

objektu. K tomuto účelu ochrany se vyuţívá např. trezorů.  

 Klíčová ochrana - Zabezpečuje narušení klíčových míst objektu. Především ty 

prostory ve kterých se předpokládá pohyb pachatele, jako jsou chodby, 

schodiště, dveře, atd.  

 Perimetrická ochrana – Zabezpečuje obvod objektu, ten můţe být tvořen 

vodními toky, ploty, budovami atd. Při vyuţití technický prostředků obvodové 

ochrany se vyuţívá takových prostředků, které jsou speciálně vyrobené pro 

venkovní pouţití. 
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4 Letiště v ČR 

Na území ČR je v současnosti provozováno 91 civilních letišť, které můţeme podle 

významu rozdělit do 3 skupina a to na: 

 Letiště celostátního významu – tj. Letiště Praha – Ruzyně  

 Letiště většího významu – tj. Letiště Brno - Tuřany, Letiště Ostrava Mošnov  

 Letiště menšího významu- tj. sportovní letiště, aeroklubová letiště atd.  

 Z hlediska mezinárodního charakteru jsou pro ČR nejdůleţitější letiště celostátního 

významu a letiště většího významu. Letiště většího významu můţe provozovat svou činnost 

na vnitrostátní nebo na mezinárodní úrovni.  V ČR je celkem 24 mezinárodních letišť, 

z tohoto počtu je sedm letišť určeno veřejnosti a zbývající jsou buď neveřejná anebo se jedná 

o vojenská letiště. 

 Dále zde budou zmíněny tři mezinárodní letiště ČR, které jsou rozlohou a počtem 

odbavených letadel největší. 

4.1 Historie letiště Praha – Ruzyně 

 Výstavba letiště začala v roce 1933 a byla dokončena v roce 1937. Letiště bylo 

postaveno na pláni, která se nazývá Dlouhá míle, letiště mělo rozlohu 80 ha. Ve své době bylo 

letiště velmi moderní na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříţi bylo letiště oceněno 

zlatou medailí a stalo se vzorem pro spoustu zahraničních letišť. Ruzyňské letiště velmi brzy 

převzalo civilní provoz z letiště Praha – Kbely, kde zůstala pouze vojenská letecká doprava. 

Velmi rychlý rozvoj techniky a letecké dopravy si vyţádal, aby letiště bylo rozšířeno o 

čtyřnásobek. V 70. letech bylo letiště znovu rozšířeno na tzv. Nové letiště, kdy byla vystavěna 

odbavovací budova, hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah.  Kvůli velkému 

rozšíření letiště na 800 ha se také rozšířilo území Prahy a to o Kněţevsi, Přední Kopaniny a 

Hostivice. Koncem 90. a začátkem 20. Let bylo letiště dále rekonstruováno aţ do dnešní 

podoby. V roce 2006 byl otevřen terminál Sever 2. Letiště Praha – Ruzyně je nevýznamnější 

letiště ČR, které odbaví nejvíce letadel ročně a disponuje nejmodernější technikou. 
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Graf 1: Pohyb letadel v letech 2001 – 2010 na letišti Praha Ruzyně 

 

 

Graf 2: Počet odbavených cestujících v letech 2001 - 2010 na letišti Praha Ruzyně 

 

4.2   Historie letiště Ostrava Mošnov 

 O počátky civilního letectví se zaslouţili bratři Ţurovcové, coţ byli regionální 

průkopníci v letectví, kteří zde začali provozovat leteckou dopravu. V období 1. světové války 

byly snahy bratří Ţurovců o provozování letecké dopravy zastaveny a ke svému úsilí se vrátili 

aţ po skončení války, kdy pro civilní létání vyuţívaly odkoupených letadel z armádních 

zásob. Jejich podnikání však ukončilo nedostatek finančních prostředků.  
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Současné místo, kde se ostravské letiště rozkládá bylo v období druhé světové války 

vyuţíváno německou Luftwafe, která zde měla postavené polní letiště určené pro okupaci 

Polska. V roce 1945 bylo toto letiště naopak vyuţíváno československou smíšenou leteckou 

divizí. Po skončení druhé světové války přestalo letiště fungovat a brzy začalo být vyuţíváno 

jako zemědělská půda. Dalším mezníkem mošnovského letiště byl rok 1956, kdy byla 

zahájena výstavba nového letiště. Letiště bylo určeno jednak pro civilní účely ale hlavně pro 

potřeby armády. Letiště bylo uvedeno do provozu v roce 1959 a byly na něj prakticky 

okamţitě převedeny veškeré lety z tehdy zastaralého letiště Ostrava Hrabůvka, které se 

nacházelo přímo v městské části. V této době letiště provozovalo především vnitrostátní lety a 

pouze zřídka zde letouny odlétaly do zahraničí. Důleţitým rokem pro Mošnovské letiště se 

stal rok 1993, kdy byl na letišti ukončen vojenský provoz a letiště začalo být vyuţíváno pouze 

pro civilní účely.  

 V současné době je letiště Ostrava Mošnov rychle se rozvíjejícím 

mezinárodním letištěm, které je velmi důleţité pro rozvoj moravskozlezkého regionu.  

  

 

  Graf 3: Počet odbavených cestujících v letech 2001 - 2010 na letišti Ostrava Mošnov 
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Graf 4: Počet odbavených cestujících v letech 2001 - 2010 na letišti Ostrava Mošnov 

4.3 Historie letiště Brno Tuřany 

Počátky brněnského letiště započali v roce 1923, kdy pro výstavbu tehdejšího letiště 

byla vybrána lokalita Brno – Černovice. Po dostavbě letiště vzniká velmi brzy pravidelná 

linka pro přepravu pošty na trase Brno – Glivice – Wroclaw – Berlín, Brno – Vídeň. 

V následujících letech stoupá význam brněnské letecké dopravy a letiště začne provozovat 

linky na trase Brno – Praha – Zlín – Sarajevo atd. Rozvoj tehdejší letecké dopravy ukončí aţ 

počátek 2. Světové války. 

    Avšak brzy po válce se opět začíná rozvíjet význam letecké dopravy v Brně, kdy jsou 

opět obnoveny linky s Prahou a dalšími městy. V následujících letech však nemoderní 

zastaralé letiště přestává moderním poţadavků vyhovovat a v roce 1950 započne výstavba 

nového letiště v lokalitě Brno Tuřany, které po rekonstrukcích, dostavbách dosáhne dnešní 

podoby.  
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Graf 5: Pohyb letadel v letech 1995 – 2010 na letišti Brno Tuřany 

 

 

Graf 6 Počet odbavených cestujících v letech 1995 - 2010 na letišti Brno Tuřany 
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pokusím, co nejvěrohodněji popsat problematiku perimetrické ochrany mezinárodního letiště 

Brno – Tuřany. 
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4.4.1   Perimetrická ochrana letiště Brno Tuřany 

Perimetr letiště se rozkládá na ploše přibliţně 8 km. Obvod letiště je tvořen terminálem, 

který je neustále monitorován kamerovým systémem. Zbylá část obvodu je chráněna 

plotovým systémem, na kterém jsou umístěny informační tabule. Konstrukce plotu a samotný 

plot je postaven ze dřeva, betonu a kovu.  Travnatý a křovinatý porost, který se nachází 

v blízkosti obvodu letiště je neustále upravován tak, aby nepřitahoval pozornost zvěře. 

Celkový počet vstupů na letiště je 17, ale 14 vstupů z celkového počtu je uzamčeno a přístup 

do prostor letiště je umoţněn pouze technické sluţbě, ostraze letiště a pro případ nutnosti má 

přístupový klíč policie České Republiky a Hasičský záchranný sbor ČR. Jeden ze zbylých 

vstupů je určen přijíţdějící motorovým vozidlům. Zbylé dva vstupy jsou umístěny přímo 

v terminálu letiště a slouţí pro vstup osob do terminálu letiště. Všechny tyto 3 vstupy, které 

slouţí veřejnosti jsou pod neustálým kamerovým dohledem a jsou střeţeny fyzickou ostrahou. 
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5. Prostředky chránící bezpečnost vnějších prostor letiště 

Pro ochranu vnějších prostor letiště se vyuţívá dvou principů pro správné zabezpečení a 

fungování letiště. Je to jednak vyuţití technický prostředků, které zabraňují proniknutí do 

střeţeného prostoru, dále vyuţití technických prostředků, které umoţňují detekci narušitele 

v případě, ţe pronikne do střeţených prostor. Druhým principem, který se vyuţívá pro 

střeţení vnějších prostor letiště je fyzická ostraha, která spolu s technickými prostředky tvoří 

systém, který dokáţe při správném fungování včasně a rychle zasáhnout proti narušiteli. 

Nejhůře odhalitelným nebezpečím je ohroţení, které sestává ze samotných zaměstnanců 

letiště. Aby bylo toto nebezpečí, co nejvíce sníţeno je důleţité vybírat kvalitní nové 

zaměstnance, školení stávajících zaměstnanců a vytvářet zaměstnancům takové pracovní 

prostředí, aby bylo takové jednání eliminováno. Dalším způsobem ochrany letiště, který se 

dnes jiţ běţně vyskytuje je rozdělení letiště do zón.  V současnosti se letiště rozděluje do 

třech zón a to dle ochrany a vstupu do jednotlivých zón. Jedná se o: 

4 Zóna se zvýšenou ochranou – do této skupiny patří řídící věţ letového provozu, 

odbavovaná letadla a zavazadla, přepravované zboţí po bezpečnostní prohlídce, atd. 

5 Zóna se vstupem na povolení – do této skupiny patří hangáry, provozní plochy 

6 Zóna s volným přístupem – do této skupiny patří prostory, kde je volný přístup, např. 

příjezdové cesty, parkoviště, atd. 

Jednotlivé zóny musí být jasně vymezeny ať uţ v podobě map či plánů. Další moţností je 

rozlišit jednotlivé zóny podle barev, kdy kaţdá barva symbolizuje jednotlivou zónu. Pro 

zabránění vstupu narušitele do jednotlivých zón se vyuţívá technický bezpečnostních 

systémů, které umoţňují přístup osoby na základě identifikace. 
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6. Perimetrická ochrana letiště 

Perimetrické systémy tvoří komplexní systém zábran a detekčních zařízení, které 

chrání před narušení na vnější hranici střeţeného prostoru. Cílem perimetrické ochrany je 

odradit narušitele a v případě pokusu o narušení prostoru, co nejvíce ztíţit narušiteli průnik do 

střeţeného prostoru.  

6.1 Ploty 

Jedná se o mechanické zábranné prostředky, které jsou upraveny z vysoce taţných 

materiálů, tak aby byly odolné proti překonání běţně dostupnými nástroji. Úprava drátů se 

provádí pozinkováním anebo pokrytím polyvinylchloridem (dále jen PVC).  Dále jsou ploty 

vyráběny s malými pletivovými oky a pro zamezení přelezení je plot zakončen trny.  Pro 

zvýšení bezpečnosti se pouţívají zdvojené ploty, kde vzdálenost mezi ploty by měla být 

minimálně 3 metry.  

 

 

Obrázek 1: Bezpečnostní ploty s trny a žiletkovým drátem proti přelezení 

6.2 Žiletkový drát 

Jedná se o účinný a těţko překonatelný prostředek perimetrické obrany. Jádro je 

vyrobeno z ocelových drátů na kterém jsou blízko sebe upevněny ţiletky z tenkého plechu, 

které mají různý rozměr a velikost. Ţiletkový drát je galvanizován, čímţ je zabráněno korozi. 

Vyuţívá se, jako doplněk plotové ochrany pro zabránění vniknutí ţivé síly, kdy se umisťuje 

na vrchol plotu s kombinací s ostnatým drátem anebo se instaluje přímo na zem.  
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Obrázek 2: Zábrana z žiletkového drátu 

6.3 Podhrabové překážky 

Podhrabové překáţky se umisťují pod plotové systémy, aby případnému útočníkovy 

bylo zabráněno vniknutí do objektu podhrabáním pod plotovým systémem. Podhrabové 

překáţky účinně zabraňují proniknutí do objektu i zvířatům. Kromě zábranné funkce 

podhrabové překáţky brání i prorůstání plevelu plotovým systémem a zpevňují zeminu. 

Materiál, který se vyuţívá pro stavbu podhrabových překáţek se různí podle poţadovaného 

zabezpečení. Pro stavbu podhrabových překáţek se vyuţívá plastových a betonových desek.   

6.4 Dynamické perimetrické zábrany 

Dynamické perimetrické zábrany jsou zábrany, které se aktivují v případě detekce 

narušení bezpečnosti. Vyuţívá se především hřebová bariéra nebo mobilní bariéra. Obě 

zmiňované bariéry slouţí k násilnému zastavení vozidla, které se pokusí o vjezd do 

střeţeného prostoru. 

 Hřebová bariéra – nejčastěji se umisťuje u vjezdu vozidel do objektu. Je sloţena 

z řady hřebů, které jsou umístěny na společné liště. V klidovém stavu je hřebová 

bariéra spuštěna na úrovni vozovky a hřeby jsou zakryty kloboučky, tak aby byl 

zajištěn bezproblémový přejezd vozidel. V případě narušení objektu lze hřebovou 

bariéru aktivovat ručně nebo dálkově. Po aktivaci dojde k vysunutí bariéry nad úroveň 

vozovky a při přejezdu vozidla přes bariéru dojde k rozlámání ochranných kloboučků 

a propíchnutí pneumatik.  
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Obrázek 3: Vysunutá hřebová bariéra 

 

 Mobilní bariéra – vyuţívá se především tam, kde je nutné s bariérou pohybovat. Dají 

se pouţít k přehrazení silnice, kdy vozidlo při nájezdu vyšší rychlostí na bariéru je 

přední částí nadzvednuto a tak dojde k přerušení kontaktu vozidla s vozovkou, 

přičemţ dojde k poškození přední a spodní části vozidla, kol a nápravy. 

 

 

Obrázek 4: Mobilní bariéra 

6.5 Nápisy a tabulky 

 Jedná se jednoduchý způsob vyznačení chráněného prostoru. Jeho vyuţití se uplatňuje 

v případech, kdy se osoby dostaly do střeţeného prostoru náhodou. Nápisy a tabulky musí být 

čitelné, srozumitelné a v případě potřeby i ve více jazycích. Dále by měly být rozmístěny 

v pravidelných intervalech, aby je nebylo moţné přehlédnout. 



23 
 

6.6 Cesty určené pro fyzickou ostrahu 

 Jsou to cesty, které mohou být vyuţity pro provoz vozidel ale i pro pracovníky 

ostrahy, kteří vykonávají obchůzkovou sluţbu okolo perimetru. Zpravidla se budují na vnitřní 

straně perimetru kolem plotů, ale mohou být vybudovány na obou stranách perimetru. Tyto 

cesty usnadňují kontrolu perimetru a v případě nutnosti rychlý zásah při narušení prostoru. 

6.7 Osvětlení 

 Vyuţívají se pro zajištění osvětlení perimetru v noci a za sníţené viditelnosti. 

Osvětlení plotů umoţňuje sledování prostoru na obou stranách plotu při obchůzkách ale i 

pozorováním z kontrolního stanoviště. 

6.8 Místa vstupu do střeženého prostoru 

 Umoţňují vjezd vozidlům nebo vstup osob do střeţeného prostoru. Přístupová místa 

mohou být hlídaná nebo nehlídaná. 

6.8.1 Místa vstupu vozidel 

 Pro přístup vozidel do střeţeného letištního prostoru se vyuţívá roletové nebo dvojité 

brány, které se dají uzamknout v případě nepřítomnosti pracovníků ostrahy společně 

s uzavřením závor, které jsou umístěny hned za branami. Prostor pro vjezd a výjezd vozidel 

z prostoru musí být dostatečně osvětlen, aby byla zajištěna potřebná viditelnosti. Vstupy pro 

vozidla se navrhují tak, aby v případě nutnosti bylo moţné největší vozidlo, které můţe do 

objektu vět oboustranně uzavřeno. Vstupy jsou vybaveny pracoviště s přímím spojením na 

dispečink ostrahy, aby bylo moţné v případě pokusu o narušení podat včasnou zprávu o 

narušení. 

 Vozidla, která se mohou pohybovat v neveřejném letištním prostoru musí mít 

propustku, kterou vydává provozovatel letiště pouze pro konkrétní osobu a tato propustka 

musí být umístěna na dobře viditelném místě.  

 Náleţitosti, které musí obsahovat povolení k vjezdu vozidla: 

 

 Registrační značka vozidla 

 Název provozovatele vozidla 
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 Tovární značku, barvu a typ vozidla 

 Evidenční číslo propustky s uvedením data platnosti 

 Uvedení zón, kde se vozidlo můţe pohybovat 

 

6.8.2 Místa vstupu chodců 

Jsou místa s velkým a častým pohybem osob. Místa vstupu chodců mohou být hlídaná a 

nehlídaná.   

 Hlídané vstupy - jsou místa se závorami, turnikety, nebo dveřmi, kdy prostor vstupu je 

monitorován ostrahou z místnosti pro ostrahu, která umoţňuje komunikaci ostrahy 

s osobami, které chtějí vstoupit do prostoru letiště. Místnost ostrahy je vybavena 

přímím spojením na dispečink ostrahy, umoţňuje dálkové ovládání jednotlivých 

zábran a v případě potřeby okamţité uzamčení vstupu do prostoru. 

 Nehlídané vstupy – jsou to místa určená pro vstup zaměstnanců do prostoru letiště. 

Vstup do letištního prostoru je umoţněn na základě přiloţení magnetické nebo čipové 

karty ke čtečce karet. Tento systém můţe být doplněn kamerovým systémem a 

dálkovým ovládáním, coţ umoţňuje ostraze identifikovat osobu. 

6.8.3 Ostatní vstupy 

Jedná se o místa, které jsou určeny pro výstupy z vyhrazených prostor, poţární východy, 

nebo nouzové brány v plotu, které jsou určeny k průjezdu záchranných a zásahových vozidel 

v případě vzniku mimořádné situace.   

 Tato místa jsou vybavena: 

 Vstupním okruhem, který umoţňuje bezpečné a snadné projetí vozidel 

 Budovy s okny poskytující dostatečnou viditelnost, která je vybavena telefonním 

spojením pro vyţádání pomoci, okénkem pro komunikaci bez kontaktu a systémem 

umoţňujícím rychlé uzavření míst do střeţeného letištního prostoru. 

 Systémem, který umoţňuje oddělit kontrolovanou oblast, tak aby nebyl omezen 

výhled na otevřenou letištní oblast  
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6.9 Detektory signalizace narušení perimetru letiště 

Jsou to detektory, které signalizují a udávají polohu narušitele, který se snaţí 

proniknout do střeţeného prostoru letiště. Mezi tyto technické prostředky patří elektronické 

překáţky a elektromechanické překáţky. 

 

Elektronické překážky – vyuţívají účinků narušení, přeměny, nebo úplného přerušení 

paprsku objektem nebo osobou. Dále měří změny ve světelném, rádiovém, zvukovém nebo 

elektromagnetickém vyzařování. Elektronické překáţky rozdělujeme do dvou skupin a to na 

zařízení, které je instalováno na pevno a zařízení, které je mobilní a lze s ním manipulovat. 

Elektronické překáţky se vyuţívají v místech, kde je prostor málo zabezpečen. Dále se 

vyuţívá, jako doplněk k plotovým systémům, vjezdům a místům, kde není trvalá fyzická 

ochrana. Elektronické překáţky rozdělujeme do kategorií podle druhu senzoru na: 

 Mikrovlnné překáţky 

 Vyzařující kabely 

 Senzorové a detekční systémy 

 Detektory magnetického pole 

 Laserové překáţky 

 Infračervené překáţky 

Všechny tyto prostředky jsou vzhledem k povaze a účelu letiště trvale vystaveny 

nepříznivým vlivům, které mnoho narušit nebo sníţit schopnost detekce nebo zvýšit výskyt 

planých poplachů. Mezi tyto vlivy řadíme klimatické podmínky, hluk, šum, vibrace atd. 

Elektromechanické překážky – pracují na principu narušení rovnováhy elektrického, 

sémického anebo magnetického detektoru kontaktem. Tyto systémy jsou většinou tvořeny 

systémem drátů, které vedou signál do monitorovací stanice a detektory na zjištění narušení 

nebo vniknutí do střeţeného prostoru. Kdy poplach se spouští mechanickým spojením anebo 

přerušením kontaktu ve střeţeném prostoru. Elektromechanické překáţky se vyuţívají pro 

ochranu dveří, oken, rozbití skla, pohotovostní brány v oplocení atd. 

Do skupiny elektromechanických překáţek patří: 

 Elektrické detektory 

 Elektromagnetické detektory 

 Seismické detektory 



26 
 

 Akustické detektory 

6.10 Vybrané prostředky signalizující narušení perimetru 

Mikrofonní (koaxiální) kabely – nejčastěji se instalují na plotové systémy. Je to 

zařízení, které po celé své délce registruje vibrace vzniklé při pokusu o přelezení, rozstřihnutí 

nebo ohnutí plotu. Mikrofonní kabely pracují na principu vzniku elektrostatického náboje 

v důsledku tření dvou různých materiálů v kabelu. Tyto změny ve vodiči se snímají a vedou 

do vyhodnocovací jednotky. Při pokusu o překonání překáţky vznikají vibrace o určité 

frekvenci, které způsobí, ţe systém signalizuje poplach. 

Mikrovlnné závory – zařízení sestává z přijímače a vysílače. Mikrovlnné závory 

reagují na šum vyvolaný pohybem osoby. Aby zařízení spolehlivě fungovalo je třeba ho 

umístit do míst s maximálně rovinatým terénem bez překáţek a vegetace. 

Infračervené závory – systém je tvořen vysílačem a přijímačem, mezi kterým je 

neustále vysílán infračervený paprsek, nebo větší počet paprsků v různých výškách. Při 

přerušení infračerveného paprsku, řídící jednotka vyhodnotí přerušení a vyhlásí poplach. 

Nevýhodou těchto systému je citlivost na klimatické podmínky a to především mlha, která 

můţe sníţit dosah zábran. 

Pasivní infraspínače (dále jen PIR čidla) – PIR čidla vyuţívají skutečnosti, ţe kaţdé 

lidské tělo vysílá infračervené záření, které jsou PIR čidla schopné zachytit. Jelikoţ PIR čidla 

nevyzařují ţádné záření dají se umístit tak, ţe se jejich monitorovací zóny budou překrývat. 

Pro venkovní ochranu se umisťují k plotovým systémům a to především tam, kde je moţnost 

ověřit vznik poplachu a to buď fyzicky anebo za vyuţití CCTV systémů. Modernější 

detektory jsou vybaveny zařízením, které vyhřívá detekční hlavici a proto je moţné vyuţívat 

PIR čidla i v místech s velmi nízkými teplotami. 

Zemní senzory – se vyuţívají k perimetrické ochraně objektu. Zemní senzory se instalují 

do země, např. k plotovým systémům a reagují na změny vyvolané pohybem narušitele. 

Vyuţívají se deformační senzory, které reagují na deformaci senzoru, jako je např. šlápnutí na 

hadici naplněnou tekutinou. Dále se vyuţívají seismické detektory, které reagují na otřesy 

země vyvolané narušitelem. 
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7 Kamerové systémy 

Vyuţití kamerových systému (dále jen CCTV systémy) je v bezpečnostní praxi značně 

vysoké a to zejména proto, ţe CCTV systémy umoţňují okamţitou a rychlou vizuální 

kontrolu v případě narušení. CCTV systémy poskytují aktuální vizuální informace z míst, 

které nejsou fyzicky zastřeţeny a doba do příchodu fyzické ostrahy je delší a narušitel má tak 

moţnost se přemístit do míst, kde se můţe ukrýt, bez toho, aniţ by byl zpozorován. CCTV 

systémy se vyuţívají pro perimetrickou předmětovou, ale i objektovou ochranu. Modernější 

kamerové systémy se mohou instalovat v kombinaci s dalšími bezpečnostními systémy, např. 

s mikrovlnnými závorami, kdy po detekci narušitele jsou kamery zaměřeny na místo narušení 

a obsluha můţe na svém monitoru pozorovat směr pohybu pachatele, předávat aktuální 

informace o pohybu pachatele ostraze, která provede včasný zásah.   

7.1   Popis jednotlivých částí CCTV systému  

Základní prvky CCTV systému tvoří: 

 Kamera 

 Monitor 

 Ovládací jednotka 

 Multiplexor 

 Záznamové zařízení 

 Přenosová zařízení 

Kamery – jejich účelem je snímání a sledování střeţeného prostoru. Snímaný obraz je 

převáděn na elektrický signál a za pomocí přenosového zařízení přeposlán k dalšímu zařízení, 

např. zobrazení prostoru na monitoru. Obraz z kamer je přenášen pomocí analogového nebo 

digitální vysílání.  

Monitor – poskytuje vizuální obraz snímaný kamerami. Monitory stejně, jako kamery 

mohou být analogové anebo digitální.    

Ovládací jednotka - se nachází u obsluhy kamer, pomocí ovládací jednotky můţe být 

obraz z kamer natáčen, zvětšován, oddalován anebo můţe být z kamerami pohybováno, tak, 

abychom měli dostatečný přehled o situaci. 

 



28 
 

Multiplexor – jedná se o zařízení, které dokáţe poskytovat obraz z více kamer do 

jednoho monitoru a ukládat záznam do jednoho úloţného zařízení. Starší typy multiplexorů 

poskytují postupné zobrazení obrazu z kamer a to v přednastaveném pořadí a časovém 

intervalu. V modernějších kamerových systémech se vyuţívá videoústředen, které mohou 

pracovat aţ se stovkami kamer a poskytovat obraz do několika desítek monitorů. 

Záznamové zařízení – je vyuţíváno pro uchovávání záznamu z kamer pro případ 

nutnosti zpětného zobrazení záznamu. Analogové CCTV systémy vyuţívají klasické dnes uţ 

zastaralé videorekordéry. Kazety mohou být buď uchovávány, coţ vyţaduje skladovací 

prostory anebo jsou po určitém časovém intervalu přemazávány a jsou vyuţity k opětovnému 

nahrávání. Digitální kamerové systémy vyuţívají pevných disků, které poskytují paměťové 

úloţiště pro několik desítek hodin záznamu. Výhodou těchto záznamů je větší rychlost při 

zpětném dohledávání záznamu a moţnost snadného přehrání záznamu do přenosných disků 

v případě potřeby vyšetřování např. flashdisc, DVD atd. 

Přenosové zařízení – umoţňují přenos signálu z kamer do zobrazovacího zařízení. 

Nejčastěji se vyuţívají kabelové rozvody, ale modernější technologie vyuţívají přenos 

kamerového signálu pomocí rádiových vln. Analogové CCTV systémy vyuţívají pro přenos 

signálu koaxiální kabelů. V případě digitálního CCTV systému se pak vyuţívají datové 

kabely, kdy nejvíce jsou zastoupeny přenosy pomocí TCP/IP. 
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8 Technické prostředky pro pozorování na letišti 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe většinu informací získává člověk zrakem je vyuţití těchto 

prostředku na letišti velmi významné. Můţe se jednat o pozorování vnitřní, nebo pozorování 

perimetrické. Okolnosti, které mají vliv na kvalitu pozorování za běţných podmínek jsou 

dobré osvětlení pozorovaného objektu, délka pozorování a velikost zorného úhlu. Prostředky, 

které se k tomuto účelu za normálních podmínek vyuţívají jsou dalekohledy. V případě, ţe se 

jedná o pozorování za sníţené viditelnosti se vyuţívají noktovizory, termovizory. 

Při zaměření pozorované scény, objektu, nebo narušitele je důleţité zaměřit také jeho 

vzdálenost od místa pozorování, zeměpisnou polohu a v některých případech pořídit i 

fotografii. K tomuto účelu jsou vytvořeny např. dalekohledy s laserovým dálkoměrem anebo 

dalekohledy s vestavěným digitálním fotoaparátem.  

 Dalekohledy jsou určené pro pozorování ve dne. Dalekohledy dělíme na: 

a) Čočkové monokuláry – zařízení se dvěma čočkami. Nevýhodou je převrácený 

obraz pozorované scény a fakt, ţe všechny čočky mají vady, např. zkreslení, 

barevná vad. 

b) Zrcadlové monokuláry – zařízení, které umoţňuje vysoké zvětšení pozorované 

scény aţ padesátinásobné přiblíţení. Nevýhodou těchto dalekohledů je velká 

hmotnost a velikost. 

c) Binokulární dalekohled – zařízení, které umoţňuje vyuţití obou očí. Vyţívají 

optický hranol, coţ má za následek, ţe obraz není převrácen. 

 Noktovizory -  zařízení, které je vytvořeno pro pozorování ve viditelné tak i  blízké 

infračervené oblasti elektromagnetického světla. Princip fungování spočívá v tom, 

ţe světlo, které se odráţí od sledovaného objektu, je přeměněno na tok elektronů, 

kterým je energie dodávána z vnějšího zdroje. Elektrony pak dopadají na stínítko a 

dojde k zesílení a zviditelnění pozorovaného obrazu. Vlivem této přeměny dojde 

pouze k jednobarevnému zobrazení sledovaného objektu. Noktovizory jsou méně 

vyuţitelné nebo aţ nepouţitelné v případě, kdy je stiţená viditelnost vlivem deště, 

mlhy, sněţení, atd.   

 Termovize – je pasivní zobrazovací zařízení, které zobrazuje teplené záření 

vyzařované objekty pozorované scény. Termovize je zařízení, které pro 

zobrazení pozorovaného objektu nepotřebuje ţádné osvětlení a vzhledem 

k tomu, ţe většina pouţívaných světelný zdrojů emituje jen minimální energii, 
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nelze těmito prostředky termovizi oslepit. Termovizory poskytují kvalitní 

zobrazení i při sníţené viditelnosti vlivem mlhy, deště sněţení atd. Nevýhodou 

zastaralejších termovizí je nutnost jejich chlazení a způsob rozkladu obrazu. 

Toto je však u moderních termovizí překonáno.  

 

 

Obrázek 5: Termovizní kamera Cyclops Ti 814 
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9   Radiolokátory 

Princip a funkce radiolokátoru 

Radiolokátory neboli radary slouţí k zaměření a určení vzdálenosti od objektů 

v přednastavené oblasti. Generátor radaru vytvoří vysokofrekvenční signál, který je přes 

přepínač odeslán do antény. Po vyslání signálu se přepínač přepne do reţimu příjmu. 

Odraţené signály od objektů v dosahu jsou poté zachyceny anténou a dále putují do přijímače, 

který po určitou dobu snímá signál z antény. Z přijímače poté signál putuje do monitoru, kde 

jsou zobrazeny odraţené hodnoty.   

Základní sloţení radaru je: 

 Generátor vysokofrekvenčního signálu 

 Vysílač 

 Přepínač 

 Anténa 

 Přijímač 

 Výstupní jednotka (např. monitor) 

 

Obrázek 6: Schéma základní princip radiolokátoru 
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9.1   Radiolokátory na letišti 

Nezbytnou součástí pro zajištění správného a bezpečného letového provozu letiště je 

vyuţití radiolokačních prostředků. Radiolokační prostředky jsou určeny pro kontrolu a řízení 

letového provozu navedení letadel na přistání a přesné radarové přiblíţení. Účelem 

radiolokátorů je podávat včasné informace o aktuální poloze letadel v monitorovaném 

prostoru. K tomuto účelu jsou vyuţívány primární a sekundární radiolokátory.  

Rozdělení radiolokátorů na letišti podle vyuţití 

 Přehledové radiolokátory, které se dále dělí na okrskové a trasové radiolokátory 

 Přesné přibliţovací radiolokátory 

 Pojezdové radiolokátory 

 Radiolokátory meteorologické 

Okrskový přehledový radiolokátor s primární informací – je určen pro monitorování pohybu 

letadel v prostoru letiště, principem určování souřadnic letadel odvíjející se od polohy 

radiolokátoru. 

Okrskový přehledový radiolokátor se sekundární informací – podává informace o rychlosti, 

výšce, poloze letadla a udává identifikační číslo letadla.  

Trasové radiolokátory – vyuţívají se pro řízení letového provozu mimo oblastí letišť 

Přesný přibližovací radiolokátor – využívá se pro kontrolu dráhy a polohy letadla při přistání. 

Pojezdové radiolokátory – vyuţívají se pro kontrolu plochy letiště 

Meteorologické radiolokátory – vyuţívají se pro zjištění aktuálního stavu počasí dále k 

předpovídání počasí, za účelem varování před zhoršení stavu povětrnostních podmínek, které 

by mohli ohrozit bezpečnost letového provozu. 

9.2   Primární radiolokátor 

Princip primárního radiolokátoru spočívá v tom, ţe radiolokátor vyšle 

elektromagnetickou vlnu do okolního prostoru a ta se šíří prostorem a odráţí se od okolních 

předmětů. Odraţenou elektromagnetickou vlnu radiolokátor zachytí a vyhodnotí. Nejvíce jsou 

vyuţívány impulsní radiolokátory. Impulsní radiolokátor pracuje tak, ţe vyšle krátký 

vysokofrekvenční impuls a v mezidobě, kdy radiolokátor nevysílá signál, přijímá odraţené 
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impulsy od objektů. Detekci letících objektů stěţuje energie, která je odraţená od povrch 

země. Mezi další faktory, které ovlivňují detekci patří šum a úmyslné nebo neúmyslné rušení 

signálu radiolokátoru. 

9.3   Sekundární radiolokátor 

Princip fungování sekundárních radiolokátorů je zaloţen na existenci pozemního 

dotazovače a  odpovídače, kterými jsou vybaveny letouny. Letouny nacházející se v dosahu 

letiště jsou pak pomocí odpovídače identifikovány. Sekundární radiolokátory pracují 

z předem určenou dvojící signálů u kterých je přesně stanoven jejich kmitočet.   

Pozemní dotazovač – pomocí otáčejícího se anténního směrového diagramu  vysílá 

dotazovací signály o frekvenci 1030 MHz. 

Odpovídače – kterými jsou vybaveny letouny zachytí signál z pozemního dotazovače 

a pokud je signál vyhodnocen jako dotaz, odpovídač odpoví vyţadované informace o 

frekvenci 1090 MHz. Vyuţitím tohoto systému se zjišťuje azimut a šikmá dráha letounu. 

9.4 Perimetrické radiolokátory 

Princip perimetrických radiolokátorů je obdobný, jako u běţně pouţívaných radarů. 

Vyuţívají se ke střeţení rozsáhlých ploch nebo k zabezpečení předem definovaného prostoru. 

Perimetrické radiolokátory se nejčastěji vyuţívají v kombinaci s dalšími prvky ochrany, kdy 

pro tento účel jsou vyuţívány termovizní kamery, nebo CCTV systémy, které v případě 

detekce narušitele poskytnou ostraze vizuální kontakt a tak je moţno narušitele zneškodnit 

dříve, neţ pronikne dále do objektu.  

 Aby bylo moţné přesně identifikovat narušitele v případě míst, kde se běţně pohybuje 

personál či dopravní prostředky, vyuţívá se odpovídačů, které identifikují objekt a obsluze 

radaru je na monitoru zobrazen objekt odlišnou barvou od neznámých objektů které se 

v prostoru mohou pohybovat.  

 Výhodou perimetrických radarů je spolehlivé fungování i v případě špatných 

povětrnostních podmínek, sníţené viditelnosti anebo členitého terénu. Ke střeţení perimetru 

se vyuţívá statických, nebo otočných radarů. V případě statických radiolokátorů se do 

střeţeného prostoru rozmístí na vyvýšená místa síť antén, které se navzájem překrývají a 

společně vytváří oblast, která je monitorována radarovým systémem. U otočných 
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radiolokátorů se vyuţívá jedné otočné antény, která je umístěna na vyvýšené místo, odkud 

sledování prostoru nebrání ţádné překáţky. Dále je moţné také vyuţít mobilních radarů, které 

se dají přemísťovat např. pomocí vozidel a tak je moţné střeţit prostor, který je pro daný 

moment nejkritičtější a je zde nejvyšší pravděpodobnost útoku pachatele anebo průniku 

pachatele do objektu.   

 

Obrázek 7: Radiolokátor STS 12000 

 Perimetrické radary stejně jako ostatní radiolokátory pracují v předem stanoveném 

frekvenčním pásmu. Aby bylo moţné zajistit správné frekvenční pásmo pro dány typ radaru, 

musí se nejprve určit účinnost šíření vln v různých médiích (např. kouř, mlha, déšť, sněţení 

atd.) s ohledem na rozsah radiolokátoru. Obecně lze říci, ţe čím je niţší frekvence, tím je 

učenější šíření rádiových vln přes médium. A dále je důleţité, aby vlnová délka byla mnohem 

větší, neţ velikost částic přenosového prostředí.  

 

Obrázek 8: Výstup na monitoru STS kontrolní stanice 
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Frekvenční 

pásmo 

Nominální 

rozsah 

Radarové 

frekvence 
Typické pouţití 

HF 
  Pásmo 

nespecifikováno 
Radary OTH 

3  ~ 30 MHz 

VHF 
30  ~ 300 

MHz 
216  ~  225 MHz 

Radary s velmi dlouhým dosahem, 

Radary GPR 

UHF 
300  ~ 1000 

MHz 

420 ~  450 MHz 
Radary s velmi dlouhým dosahem 

902  ~  928 MHz 

L 
1,0  ~ 2,0 

GHz 
1,215  ~  1,390 GHz Řízení leteckého provozu 

S 
2,0  ~ 4,0 

GHz 
2,305  ~  2,385 GHz 

Řízení leteckého a námořního 

provozu, mikrovlnná trouba 

C 
4,0  ~ 8,0 

GHz 
5,250  ~  5,85 GHz Satelitní vysílání 

X 
8,0  ~ 12,4 

GHz 
8,500  ~  10,55 GHz 

Sledování a řízení raket, námořní 

radary, meteorologie, letecký 

provoz, radarové mapování 

Ku 
12,4  ~ 18 

GHz 

13,4  ~  14,0 GHz 
Naváděcí systémy, 

15,7  ~  17,7 GHz 

K 18  ~ 27 GHz 24,05  ~  24,25 GHz Policejní radary 

Ka 27   ~ 40 GHz 33,4  ~  36,0 GHz 
Přehledové radiolokátory středního 

dosahu 

V 40  ~ 75 GHz 59  ~  64 GHz Antikolozní radary 

W 
75  ~ 110 

GHz 

76  ~  81 GHz Antikolozní radary, vzdušná 

detekce 92  ~  100 GHz 

Obrázek 9: Frekvenční pásma s typickými využití radiolokátorů 
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10 Úvod do zabezpečení perimetru letiště Brno Tuřany 

I kdyţ neustálí vývoj nových technických prostředků je především určen 

k zjednodušení, urychlení a zefektivnění lidské práce jsou mezi námi lidé, kteří těchto 

prostředků mohou zneuţít k páchání úmyslné trestné činnosti nebo teroristických akcí. 

Z tohoto důvodu je nutné, neustále zvyšovat a zdokonalovat úroveň technických prostředků, 

mající za cíl odhalit pachatele, který se pokusí proniknout do námi střeţeného prostoru a to 

v době, kdy můţe být pachatel zadrţen pracovníky bezpečnostních sluţeb dříve neţ dojde 

ke spáchání činu pro který do objektu vnikl.   

V této kapitole se za vyuţití teoretických poznatků pokusím navrhnout inovativní 

postupy na zlepšení ochrany perimetru letiště Brno Tuřany. Nejprve se pokusím navrhnout 

technické prostředky, které by mohli být vyuţity k ochraně perimetru letiště a dále se pokusím 

o nalezení moţnosti vyuţití radiolokátorů ke zvýšení ochrany perimetru letiště Brno Tuřany.  

Jak uţ bylo výše uvedeno perimetr letiště Brno Tuřany sestává z terminálu letiště 

a plotového systému, který je veden kolem celého obvodu letiště. K sestavení plotového 

systému bylo vyuţito různých materiálů, jako je dřevo, beton a kov a to z důvodu doby, kdy 

byl plot stavěn a také vzhledem k tomu, ţe klasicky vyuţívané kovové ploty mohou narušit 

činnost navigačních systémů a to především u vzletové a přistávací dráhy.    

10.1 Návrh zlepšení perimetru letiště Brno Tuřany pomocí mechanických zábran 

Pro větší efektivitu plotového systému navrhuji vybudování podhrabových zábran, 

které poskytnou ochranu v případě pokusu pachatele o překonání plotové bariéry 

podhrabáním. Podhrabové zábrany účinně zastaví i zvěř, která by mohla narušit správné a 

bezpečné fungování letiště. Pro zvýšení účinností kovových plotů je moţné pouţít ukotvení 

plotu tak aby nedošlo k jeho vyháknutí a průniku pachatele do objektu. V místech, kde jsou 

vzhledem k navigačním systémům vybudovány dřevěné ploty navrhuji pro zvýšení jejich 

účinnosti pouţít nízké drátěné překáţky anebo tzv. ţivých plotů (trnité rostliny). Plotový 

systém, který se nachází v otevřené části u terminálu letiště můţe být vyměněn za úhlednější a 

více odstrašující plot s ocelovými mříţemi. Dále navrhuji obnovu výstraţných cedulí, které 

jsou vlivem povětrnostních podmínek málo čitelné za nové, které mají reflexní prvky a jsou 

tak dobře viditelné i za nízké viditelnosti. Pro zvýšení účinnosti plotového systému před 

přelezením navrhuji plot doplnit v místech, kde chybí ocelovým drátem a provést celkovou 
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údrţbu tohoto systému zábrany. Pro zvýšení viditelnosti navrhuji kolem plotu vystavět 

osvětlení, které zajistí lepší viditelnosti v okolí perimetru letiště v noci a za sníţené 

viditelnosti. V případě vstupů, které jsou určeny mimo jiné i pro policii ČR a hasičský 

záchranný sbor ČR navrhuji brány upravit do reflexních prvků pro snadnější viditelnost a 

orientaci v terénu. Dále navrhuji prostory těchto vstupů upravit vysypáním kamínků anebo 

zalitím betonu, tak aby se vytvořila souvislá vrstva, která umoţní snadné a rychlé přejetí přes 

perimetr zábranného systému v případě zásahu bezpečnostních sloţek.   

10.2 Návrh zlepšení perimetru letiště Brno Tuřany pomocí elektronických zábran 

Pro zvýšení perimetrické ochrany navrhuji instalaci mikrofonních kabelů na plotové 

systémy letiště, které budou signalizovat pokus o přelezení, nebo jiné narušení plotových 

zábran. Dále navrhuji vyuţití zemních senzorů, které je moţné umístit za plotové systémy a 

tím zvýšit pravděpodobnost odhalení pachatele, který se pokusí proniknout do objektu a to 

v době, kdy můţe být vzhledem k rovnému a upravenému terénu spatřen a zneškodněn, ještě 

před moţností dokonat čin, pro který do objektu neoprávněně vstoupil. V případě kamerových 

systémů je letiště z hlediska perimetrické ochrany zabezpečeno pouze u terminálu letiště, kde 

CCTV systémy monitorují prostor vstupu do terminálu letiště a nejbliţší okolí vstupu. 

Z tohoto důvodu navrhuji rozšíření kamerových systému i do klíčových míst perimetrické 

ochrany letiště (např. uzavřené vstupy) a míst, které jsou málo kontrolovatelné (např. odlehlá 

místa) a míst, kde se v blízkosti nacházejí důleţitá zařízení (např. radarové systémy) pro 

správný a bezpečný chod letiště.  

10.3   Návrh zlepšení perimetru letiště Brno Tuřany pomocí radiolokačních technických 

prostředků 

Vyuţití radiolokátorů na letišti můţe do značné míry usnadnit činnosti nutné při 

zabezpečení perimetru letiště a to zejména proto, ţe moderní radiolokátory dokáţí vytvořit 

obvod letiště, který je pak zobrazen na monitoru u dispečinku fyzické ostrahy letiště a 

v kombinaci s CCTV nebo termovizním systémem je moţné provést vizuální kontrolu místa, 

kde dojde k poplachu a v případě detekování narušitele, pak vyslat fyzickou ostrahu na místo 

události a dále ji podávat aktuální informace o pohybu pachatele, neţ dojde k jeho zadrţení.  
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Dalším vyuţitím radiolokátorů na letišti je fakt, ţe většina mezinárodních letišť se 

musí vypořádat s různými mezinárodními návštěvami, které jsou důleţité pro zájmy ČR. 

V případě letiště Brno – Tuřany se jednalo například o návštěvu papeţe Benedikta XVI, která 

se uskutečnila v roce 2009 a které se účastnilo na 150 000 obyvatel. Při takových to 

významných akcí je důleţité přesně vymezit prostor vstup a prostor ve kterém se mohou 

osoby pohybovat. I kdyţ se při takových to akcí vyuţívá především fyzická ostraha, která 

poskytuje součinnost bezpečnostním sloţkám, vyuţití radiolokátoru na střeţení prostoru který 

je nepovoleným osobám zakázán představuje velké usnadnění činností, nutných pro 

zabezpečení významných akcí a v případě detekce narušitele lze rychle předat zprávu 

odpovědným sloţkám, které provedou zásah ještě před dokončením skutku o který se 

narušitel pokoušel.  

 Jak jiţ bylo v úvodu uvedeno, moderní perimetrické radary dokáţí vytvořit za vyuţití 

softwaru perimetr prostoru, který chrání  a tento perimetr je pak obsluze zobrazen na 

monitoru, kdy je moţné nastavit dvojí upozornění, coţ znamená, ţe v případě, ţe se narušitel 

přiblíţí k perimetru je obsluha radaru upozorněna, ale nedojde ke spuštění poplachu. 

V případě, ţe narušitel pokračuje ve svém záměru proniknout do objektu, např. přeleze plot. 

Radiolokátor ho detekuje a obsluze signalizuje poplach, která pak můţe pachatele sledovat na 

monitoru a předávat informace ostraze, která provede zásah. 

 Jelikoţ perimetr letiště Brno- Tuřany není svoji rozlohou příliš rozsáhlý navrhuji 

v rámci ekonomických úspor zakoupit radiolokátor, který není v porovnání z vybudováním 

radarové sítě ekonomicky nákladný. Pro zabezpečení perimetru letiště Brno Tuřany, navrhuji 

zakoupit radiolokátor podobný typu radaru STS 1400, který dokáţe střeţit perimetr v rozsahu 

6 km
2
 a dále je schopen vytvořit obvod letiště, který pak snímá.  

 Dalším důleţitým kritériem je, ţe tento radar nenarušuje ţádné systémy, které jsou 

důleţité pro letecký provoz. 
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11 Závěr 

Za vyuţití teoretických poznatků a informací získaných o perimetrické ochraně letiště 

Brno Tuřany jsem navrhl inovaci perimetru tohoto letiště. Při tom jsem bral v úvahu i 

ekonomické zhodnocení celého navrhovaného systému. Abych správně navrhl zabezpečovací 

systém, který by splňoval ekonomické podmínky, mezinárodní předpisy, zákony ČR a účel 

pro který je bezpečnostní systém zřízen jsem se pokusil brát v úvahu důvody pro které je 

letiště chráněno. Vycházel jsem při tom, ţe letiště je zabezpečeno jednak, aby chránilo svůj 

majetek a jednak, coţ bylo nejdůleţitější kritérium, aby ochránilo ţivoty a zdraví cestujících, 

personálu a jiných osob zdrţujících se v prostorách letiště.  

V první části mé bakalářské práce jsem provedl výčet legislativních předpisů 

související s ochranou majetku, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále jsem vymezil právní 

předpisy, které upravují povinnosti letištních zařízení a mezinárodní úmluvy o bezpečném 

provozu letišť. 

Ve druhé části jsem provedl zhodnocení rizikovosti letišť a popsal jsem perimetrickou 

ochranu letiště Brno Tuřany. Dále jsem vylíčil technické prostředky, které jsou vyuţívány pro 

zabezpečení perimetru a popsal jsem radiolokační technické prostředky, které se vyuţívají 

jednak k bezpečnému letovému provozu a jednak k perimetrické ochraně obecně. V závěru 

mé bakalářské práce jsem provedl za vyuţití teoretických poznatků analýzu perimetru letiště 

Brno Tuřany a navrhl jsem moţnosti k vylepšení ochrany letiště za pomoci radiolokačních 

technických prostředků, mechanických prostředků a elektronických prostředků.   

Při inovaci perimetrické ochrany by měl být jako první rekonstruován plotový systém, 

kde by se mělo vyuţít moderních trendů zabezpečovacích systémů a tím maximalizovat 

perimetrickou ochranu. Dále by mělo dojít k rozšíření kamerových systémů, aby byla 

zajištěna vizuální kontrola perimetru.  

Letiště Brno Tuřany v současné době splňuje všechny zákonem ukládané povinnosti, 

které upravují zabezpečení letiště a to i včetně doporučujících norem. Rozšíření 

zabezpečovacího systému jsem se pokusil o zvýšení ochrany perimetru a snadnější lokalizaci 

pachatele, který by se pokusil o proniknutí do prostoru letiště. 

Vyuţití radiolokačních prostředku pro zajištění perimetru letiště je v současné době 

v evropském měřítku ojedinělé a to vzhledem k faktu, ţe vybudování radarové sítě 
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v kombinaci s dalšími prvky ochrany je finančně velmi nákladné. Instalace perimetrických 

radarů s dalšími prvky ochran, jako jsou např. termovizní kamery se odvíjí od daného 

projektu, ale řádově se instalace radarového systému a následná údrţba pohybuje v desítkách 

miliónů korun. 
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