
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

Analýza kritických míst bezpečnostních prohlídek 

osob a zavazadel na letišti 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Jakub Brumar 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Stanislav Lichorobiec 

Studijní obor:        TBOM 

Datum zadání bakalářské práce:    30. září 2011 

Termín odevzdání bakalářské práce:   20. dubna 2012



 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že celou bakalářskou práci jsem vykonal samostatně“. 

 

V Ostravě: 15. Dubna 2012 

          Jakub Brumar 



3 

 

P R O H L Á Š E N Í 

Prohlašuji, že 

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů; 

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním 

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu 

na výsledek obhajoby 1); 

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě 

v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

(dále jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; 

• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2); 

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO  na 

uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou 

práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – 

TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše); 

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce 

využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a 

výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky 

diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům; 

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový 

produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se 

projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. 

 

Jméno, příjmení 

 

Adresa 

 

Dne:                                                                                            Podpis:……………………… 

........................................................ 
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních 
předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků 

oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis 
vysoké školy. 

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 

konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 
pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny. 

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 
2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 

znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo 

studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 
znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u 
soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy 

nebo školského či vzdělávacího zařízení. 
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti 

s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití 
školního díla podle odstavce 1



 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce, kterým byl pan 

Ing. Stanislav Lichorobiec a panu Ing. Petru Voráčovi, za cenné informace, rady 

a připomínky, které mi pomohly při vypracování bakalářské práce. 

  



 

Anotace 

BRUMAR, Jakub. Analýza kritických míst bezpečnostních prohlídek osob a zavazadel na letišti. 

Ostrava, 2012. 50 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec.  

Tato bakalářská práce se zabývá systémem bezpečnostních prohlídek osob 

a zavazadel, jeho právními, personálními a technickými parametry. Popisuje odbavení od 

příchodu cestujícího po nástup do letadla. Dále jsou zde popsány technické prostředky 

využívané při bezpečnostních prohlídkách osob a zavazadel v současnosti. Následují novinky, 

které ještě nejsou příliš využívané ve standardních bezpečnostních procedurách. Praktická 

část se skládá ze dvou analýz, které hodnotí míru rizika kritických míst bezpečnostních 

prohlídek. Také jsou uvedeny možné eventuální způsoby překonání tohoto systému. Jako 

poslední je návrh inovativních řešení bezpečnostních prohlídek. 

Klíčová slova: Bezpečnostní prohlídka, Rentgen, Terorista, Technické prostředky, Zavazadlo, 

Cestující, Výbušnina 

 

 

Annotation 

BRUMAR, Jakub. Analysis of critical points of safety inspections of persons and luggage at the airport. 

Ostrava, 2012. 50 p. Bachelor thesis (Bc). VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of safety 

engeneering. Head of the thesis Ing. Stanislav Lichorobiec. 

This work analyses security inspections of persons and luggage, it´s laws, personnel 

and technical characteristics. Description goes from the check-in right after the entrance to the 

airport to boarding. Then it proceeds to technical means, which are now used at the security 

inspections. In the next part, it analyses innovations that are not yet involved in standard 

security procedures. In practical part, there are two analyses that evaluate the rate of risk at 

the critical points of security inspections. The second part of practical chapter deals with the 

alternative ways of passing this system. At the conclusion, there is a proposal of innovated 

solution for the security inspections. 

Key words: Security inspection, X-ray, Terrorist, Technical resources, luggage, passengers, 

Explosives



 

 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

Rešerše ....................................................................................................................................... 2 

1 Současnost v civilním letectví............................................................................................. 3 

1.1 Odbavení cestujících .................................................................................................... 5 

1.2 Bezpečnostní prohlídka ............................................................................................... 7 

1.2.1 Policie ČR .......................................................................................................... 11 

1.2.2 Pyrotechnická služba .......................................................................................... 11 

1.2.3 Služba Cizinecké policie .................................................................................... 12 

1.2.4 Celní správa ........................................................................................................ 13 

1.2.5 Školení Bezpečnostních pracovníků .................................................................. 13 

1.3 Systém bezpečnostní prohlídky zapsaných zavazadel ............................................... 13 

1.4 Obsah zavazadel ........................................................................................................ 15 

2 Technické prostředky bezpečnostních prohlídek .............................................................. 16 

2.1 Detektory kovů .......................................................................................................... 17 

2.2 Bezpečnostní rentgeny ............................................................................................... 19 

2.3 Detektory radioaktivního záření ................................................................................ 23 

2.4 Jaderná kvadrupólová detekce ................................................................................... 23 

2.5 Milivize ...................................................................................................................... 23 

2.6 Neutronografie ........................................................................................................... 25 

2.7 Skenery na bázi rádiových frekvencí ......................................................................... 25 

2.8 Plynová chromatografie ............................................................................................. 25 

3 Právní normy upravující bezpečnostní prohlídky ............................................................. 28 

4 Analýza Kritických míst bezpečnostních prohlídek ......................................................... 30 

4.1 Ishikawův diagram .................................................................................................... 30 

4.2 Analýza souvztažností ............................................................................................... 31 

5 Příklad pronesení nebezpečného předmětu přes bezpečnostní prohlídku ......................... 38 

6 Návrh inovativních řešení bezpečnostních prohlídek ....................................................... 41 

7 Závěr ................................................................................................................................. 44 

Seznam literatury ...................................................................................................................... 46 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 48 

Seznam obrázků a tabulek ........................................................................................................ 49 

Seznam grafů ............................................................................................................................ 50 

 



1 

 

Úvod 

Po roce 2001, kdy byl na Spojené státy spáchán zatím největší a bohužel nejúspěšnější 

teroristický útok v dějinách (obr. 1), při němž teroristé čtyřmi letadly dokázali usmrtit až 3000 

lidí, jsou kladeny velké nároky na bezpečnostní prohlídky na letištích po celém světě. 

Nejúspěšnější byly nejen pro velký počet obětí, ale hlavně z důvodu, že uvrhli téměř celý svět 

do strachu a dokázali, že nikdo není v bezpečí. Po útocích začali vlády a mezinárodní instituce 

okamžitě iniciovat kampaň proti terorismu, čímž bezpečnost, nejen letecká, dostala nový 

významný rozměr.  

 

Obrázek 1 útok na světové obchodní centrum v New yorku [18] 

Pro tuto práci je právě bezpečnost civilního letectví jednou z fundamentálních částí. 

V ČR ji můžeme chápat dvěma způsoby, první je bezpečnost dopravy a druhý prevence 

protiprávních činů. V angličtině je to rozlišeno dvěma slovy „safety“ a „security“. Další 

Rozdíl může být, že nehody a mimořádné události v dopravě jdou proti vůli člověka 

a protiprávní čin je vždy jeho úmyslným jednáním. 

V této práci se budu zabývat druhým výkladem, tedy ochranou před protiprávními 

činy, neboli „security“. Konkrétně zde budou podrobně zkoumány bezpečnostní prohlídky 

osob a zavazadel. Základem celé bezpečnosti na letištích je lidský faktor. Aby měl tento 

systém požadovanou úroveň, musí být zaručena určitá kvalita personálu, jejich motivace, 

a zajištění průběžného vzdělávání, ať už se jedná o státní či soukromé zaměstnance. Příčinou 

je neustálý vývoj bezpečnostních systémů, zbraní, výbušnin a jiných látek ohrožující zdraví 

člověka. 

Úvod práce je nejdříve věnován vymezení pojmů, dále historii a současnosti procesu 

odbavení cestujících na letišti, následně je popsána bezpečnostní prohlídka osob a zavazadel, 

nejdříve příručních a poté zapsaných. V další kapitole se zaměříme na technické prostředky 
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využívané při bezpečnostních prohlídkách. Jsou zde uvedeny i novinky, které zatím nejsou 

celosvětově rozšířené. Dále se nachází výčet zákonů a vyhlášek, které se zabývají 

bezpečnostní prohlídkou. Následně se dostáváme k praktické části práce a tou je analýza 

kritických míst bezpečnostních prohlídek. V práci jsou použity dvě analýzy, nejdříve 

kvalitativní analýza Ishikawův diagram, ve kterém jsou vyjmenována rizika a následně, 

pomocí kvantitativní analýzy souvztažnosti jsem těmto rizikům přiřadil hodnoty míry jejich 

rizika. Analýzou si dokážeme, že současný systém bezpečnostních prohlídek nemá žádné 

závažné kritické místo. 

Bezpečnost v civilním letectví se v České republice začala více rozebírat po již 

zmíněných teroristických útocích v Americe, ale následně i potom co bylo zjištěno, že jeden 

z teroristů byl nedlouho před útoky na pražském letišti. Cílem pro teroristy by naše země 

mohla být i díky blízkým vztahům s Izraelem, nasazení vojenských jednotek v Iráku nebo 

v poslední době také díky zveřejnění zprávy, že česká rozvědná služba přispěla k eliminaci 

nejvyššího velitele teroristické organizace Al-kajda, Usámy bin Ládina.  

Rešerše 

Cílem rešerše bylo získat informace týkající se bezpečnostních prohlídek osob 

a zavazadel, jak osobních tak zapsaných. Pro analýzu kritických míst jsem potřeboval získat 

informace z oblasti taktických postupů, parametrů technického zařízení a personálního 

obsazení těchto prohlídek. 

Jelikož se celá bezpečnost civilního letectví řídí právními dokumenty, zákony, 

předpisy a nařízeními z toho důvodu bylo potřeba, pro účely této práce výše zmíněné 

dokumenty prostudovat. Dále jsem v práci čerpal ze zkušeností, které jsem získal, 

prostřednictvím opakované osobní účasti při provádění bezpečnostních prohlídek osob 

a zavazadel. Následně jsem byl proveden po letišti včetně zákulisních prostor jako např. 

odbavení zapsaných zavazadel, na letišti v Ostravě – Mošnově. Největším přínosem pro mou 

práci, byl rozhovor na výše zmíněná témata s bezpečnostním manažerem letiště, Ing. Petrem 

Voráčem a jeho spolupracovníky, kteří mě po letišti provázeli. Tito odborníci mi poskytli své 

letité zkušenosti, doporučili vhodnou literaturu a internetové odkazy, které byly významným 

zdrojem informací pro mou prací. Zvláště rada, myslet jako terorista, při odhalování slabých 

stránek zabezpečení, mi velmi pomohla.  
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1 Současnost v civilním letectví 

Dříve než se podrobně seznámíme s bezpečnostní prohlídkou, technickými prostředky 

a právními úpravami používanými v civilním letectví, je důležité znát hrozící rizika 

a problémy, se kterými se denně musí tento komplexní systém vyrovnat. Míra rizika je určena 

mnoha faktory. 

Podle statistik je letadlo nejbezpečnějším dopravním prostředkem, ovšem velice 

náročným na ovládání a obsluhu. Je vybaveno různými nejnovějšími technologiemi 

a elektronickými systémy. Při usmrcení či zranění posádky, hlavně pilota, co-pilota 

a palubního inženýra se tento stroj může rázem stát tím nejnebezpečnějším dopravním 

prostředkem. K tomu může dojít, kdyby se na palubu podařilo propašovat sebemenší střelnou, 

řeznou, sečnou či výbušnou zbraň. V této situaci platí, čím menší předmět, tím větší riziko 

překonání bezpečnostní prohlídky. 

U řezných či sečných zbraní je to ovšem o přijatelnosti rizika, protože podle platných 

právních norem, jsou povoleny nože, nůžky a podobné předměty s čepelí do 6 cm. Toto riziko 

je vyváženo bezpečnostními opatřeními na palubě letadla, kdy dveře od kabiny pilotů jsou 

neprůstřelné s biometrickou identifikací. Posádka má navíc striktně zakázáno otevřít 

i v případě, když terorista vyhrožuje zabitím někoho z posádky či cestujících. Dalšími 

opatřeními jsou CCTV systém a některé země využívají utajeného agenta na palubě letadla. 

K poškození pláště letadla stačí i malé množství výbušniny, proto je nutné jej při 

bezpečnostní kontrole odhalit. Kdyby došlo k iniciaci této výbušniny při letu, tak díky vysoké 

letové hladině je letadlo jako přetlaková nádoba a mohlo by snadno dojít k jeho celkové 

destrukci. K tomu stačí pouze 100 g semtexu. 

Dalším faktorem je technologický vývoj nových materiálů, například karbonu, 

keramických hmot, nových polymerů s vynikajícími vlastnostmi, miniaturizace NVS, který 

znesnadňuje jeho detekci, a tím zvyšuje riziko pronesení na palubu letadla. Samozřejmě, že se 

vyvíjí i technická zařízení bezpečnostních prohlídek, ale logicky je detekce těchto materiálů 

o něco pozadu. Pro zajištění bezpečnosti je, vzhledem k velikosti prostorů letiště, zapotřebí 

velké množství bezpečnostních pracovníků, drahého technického zařízení a pomůcek 

a v neposlední řadě i neocenitelných zkušeností. 
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Obrázek 2 Kráter po dopadu trosek letadla [21] 

Jak je uvedeno výše, letadlo může být zneužito jako zbraň hromadného ničení, při 

únosu čtyř letadel byly zcela zničeny dvě nejvyšší budovy své doby v New Yorku, poškozena 

vládní budova ministerstva obrany Spojených států amerických Pentagon a celkem zabito 

2 996 lidí. V Evropě je nejznámější událost z roku 1988 u Skotského městečka Lockerbie, 

kam dopadly trosky (obr. 2), z výšky asi 10 000 metrů, po výbuchu nálože umístěné 

v zavazadlovém prostoru. Při tomto útoku bylo zabito asi 300 civilistů.[2] 

Začátky bezpečnostních prohlídek na našem území mají kořeny v 70. letech 20. století, 

předtím probíhala pouze pasová kontrola. Úplně první kontroly probíhaly v oddělených 

místnostech od ostatních cestujících. Jedny dveře sloužily ke vstupu do místnosti, kde byla 

provedena fyzická prohlídka osob i zavazadel a vycházelo se druhými dveřmi přímo do 

sterilního prostoru letiště. Postupem času docházelo k zavádění technických prostředků až do 

nynější podoby. Nejdůležitějším prvkem tohoto systému je sladění dvojice člověk-technika. 

V současnosti to vypadá následovně, technika je schopna detekovat všelijaké nebezpečné 

prvky, ale často také jde o planý poplach, proto je tu člověk, aby zdravým rozumem 

vyhodnotil nastalou situaci. Dochází tedy k minimalizaci pouze lidských činů a zároveň 

k zálohování techniky.[6] 

Pro provedení bezpečnostní prohlídky osob, zapsaných a nezapsaných zavazadel, je 

nutné si uvědomit, že tento úkol musí být splněn v omezeném časovém limitu a před odletem 

takto odbavit velké množství jak cestujících, tak jejich zavazadel.  
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V dnešní době, i bez právních a etických omezení je nemožné, vykonat na každé osobě 

dokonalou osobní kontrolu, u zavazadel zase vše vysypat a opticky a hmatem důkladně 

zkontrolovat, jak tomu bylo v začátcích. K zajištění by bylo zapotřebí ještě větší množství 

bezpečnostních pracovníků, k tomu odpovídající prostory a vzhledem k délce trvání osobních 

prohlídek, navíc zajistit, aby se cestující dostavili na letiště k odbavení mnohem dříve, než 

2 hodiny před odletem, jak je tomu zvykem doposud. Nejen z těchto důvodů jsou používány, 

a dále se vyvíjejí, technické prostředky, díky kterým dokážeme zkrátit dobu odbavení jak 

osob, tak zavazadel a zároveň minimalizovat nutnost důkladné prohlídky. Důkladná prohlídka 

se provádí, pouze když pracovník nabude důvodné podezření, že něco není v pořádku, nebo 

když jej upozorní samotný detektor. Jsou evidovány případy, kdy cestující ani neví, že má 

například v zavazadle nebezpečný předmět. I v dnešní době, kdy se může zdát, že technika 

dokáže, plně zastoupit člověka, nastávají situace, kdy je opak pravdou, zejména u výše 

zmíněných prohlídek. Důkladná osobní prohlídka bezpečnostním pracovníkem je stále 

nejúčinnějším řešení, proto je také využívána jako poslední možnost. 

Po bezpečnostní prohlídce čeká pasažér na svůj let v sterilním prostoru letiště, což je 

zóna kde jsou restaurace, obchody a komerční služby v režimu „duty free“. Kvůli 

ekonomickému hledisku, musí bezpečnost trošku ustoupit, a tak v těchto prostorách není tak 

složité najít několik předmětů, které by se daly použít jako zbraně. Jako příklad zde můžeme 

uvést nože z restaurací či skleněné láhve z obchodů. Navíc podle předpisů, si můžete do 

letadla vzít sebou nože, s délkou čepele do 6 cm. Zaměstnanci společností, pracující 

v sterilním prostoru, musí procházet také bezpečnostní prohlídkou, aby nemohlo dojít 

k pronesení výbušniny nebo jiné nebezpečné látky či rovnou střelné zbraně a později předání 

útočníkovi.[2] 

1.1 Odbavení cestujících 

Předtím než bude popsána bezpečnostní prohlídka, je zapotřebí uvést celý proces 

odbavení cestujícího na letišti počínaje příchodem do areálu letiště (obr. 4) až po nástup do 

letadla. 

Když osoba, která má v úmyslu využít letecké dopravy, dorazí do areálu letiště, při 

vstupu přes hlavní vchod se dostane na letištní terminál, Nejdříve si na informačním panelu 

najde let, u každého letu je uvedeno číslo přepážky, pokud ještě nemá zakoupenou letenku, 

má zde několik možností, různých společností, kde si ji může pořídit. Po zakoupení letenky 

vyhledá příslušnou přepážku, kde proběhne check-in (obr. 3), tedy první fáze odbavení. V této 

fázi předkládá cestující letenku, pas a odevzdá všechna zavazadla obsluze, sebou do letadla si 
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smí ponechat pouze jedno, kabinové zavazadlo, které může mít pouze určitou maximální 

hmotnost a rozměry. Zavazadla jsou zapsána a zvážena, při překročení váhového limitu je 

účtován poplatek, a označena identifikační kartou s čárovým kódem, poté jsou odeslána po 

přepravním pásu do zákulisních prostor k bezpečnostní kontrole. V případě, že jsou po 

bezpečnostní stránce v pořádku, dojde k naložení do zavazadlového prostoru letadla, kam 

později nastoupí i cestující. 

 

Obrázek 3 Check-in přepážky na letišti Leoše Janáčka [22] 

Tímto je ukončena první fáze odbavení a cestující se přesouvá k další fázi, kterou je 

bezpečnostní prohlídka osob a kabinových zavazadel, která bude podrobněji rozvedena 

později. Následuje pasová kontrola pro ty cestující, kteří míří za hranice Schengenského 

prostoru. Poté cestující zamíří do haly, kde počkají na výzvu k nástupu k příslušné bráně, kde 

probíhá poslední kontrola letenky a pasu před nástupem do letadla. Je zde stanoven konečný 

počet cestujících, kteří opravdu nastoupí na palubu letadla.[2] 
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Obrázek 4 Plán prostorů letiště Leoše Janáčka [23] 

1.2 Bezpečnostní prohlídka 

Bezpečnostní prohlídku upravuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 410/2006 sb. 

O ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Způsoby provádění bezpečnostních 

prohlídek jsou uvedeny v §2. Bezpečnostní prohlídka může být na každém letišti řešena jinak. 

Většinou se jedná o centralizovanou nebo decentralizovanou kontrolu. Každá z těchto 

možností má své pro a proti a výběr, která z těchto variant bude zvolena, záleží na více 

faktorech. 

Centralizovaná bezpečnostní prohlídka má výhody v nižším počtu pracovníků, nižším 

počtu technických zařízení, menších nároků na prostory bezpečnostních kontrol, 

dále snadnějším a rychlejším řešení mimořádných situací. Jelikož se tyto prohlídky provádějí 

na jednom místě, jsou výhodou i nižší náklady a vyšší efektivita při dohledu nad tímto 
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pracovištěm. Naopak slabá místa jsou v zabezpečení pracovišť, která zrovna nejsou v provozu 

a kontrola velkého počtu cestujících či zaměstnanců obchodů a restaurací ve sterilním 

prostoru letiště a nakonec i kontrola veškerého zboží v těchto obchodech. 

U decentralizované bezpečnostní prohlídky je výhodou minimální možnost pronesení 

nebezpečného předmětu na palubu letadla. Jelikož jsou tyto prohlídky prováděny těsně před 

nástupem do letadla, tudíž nemůže dojít k předání výbušniny či nějakého jiného 

nebezpečného předmětu od zaměstnance či někoho jiného, kdo by tento předmět mohl 

eventuálně pronést přes bezpečnostní prohlídky. Nevýhodou jsou nároky na personál 

a technická zařízení hlavně u letišť s mnoha bránami. Dalším negativním prvkem je potřeba 

důkladného uzavření těchto stanovišť v případě, kdy nejsou v provozu.[1] 

Ať už je prohlídka na letišti provedena jakkoli, samotný systém je na každém letišti 

stejný či velmi podobný. Cestující při příchodu k zóně, kde se provádí bezpečnostní prohlídka 

osob a zavazadel, si může všimnout před sebou vysokého průchozího rámu, tedy detektoru 

kovů, vedle něj je umístěn pásový dopravník s rentgenovým detektorem (obr. 5). Kolem se 

pohybuje přinejmenším pětice bezpečnostních pracovníků, dále zde může být přítomen 

pyrotechnik s pyrotechnickým psem, a v blízkosti je přítomen i člen celní správy. Během 

bezpečnostních prohlídek jsou na letišti přítomni i policisté České republiky, kteří mohou 

sledovat tuto prohlídku také. Při příchodu k této sestavě je cestující požádán jedním 

z obsluhujících pracovníků o předložení palubního lístku, po ověření, je vyzván k odložení 

osobního zavazadla, bundy či saka a všech kovových předmětů, které má u sebe, včetně 

obsahu kapes. Jedná se o věci jako mobilní telefony, peněženky, klíče, mince, hodinky, 

řetízky, náramky, prstýnky, opasek a různé další předměty. Je požádán o vyjmutí 

elektronických předmětů z osobního zavazadla, těmi mohou být notebooky, kamery, 

fotoaparáty. Všechno je umístěno do boxu, který je odložen na pás, jež přepraví tyto předměty 

k prohlídce rentgenovým detektorem. Souběžně s kontrolou těchto předmětů prochází osoba 

rámovým detektorem kovů. 
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Obrázek 5 Proces bezpečnostní prohlídky [25] 

Rozmístění bezpečnostních pracovníků bývá následující, jeden kontroluje a obsluhuje 

cestující těsně před bezpečnostními detektory, další sedí za monitorem, kde se zobrazují 

předměty, které projdou rentgenovým detektorem, další tři stojí naproti rámovému detektoru 

kovů, a provádějí fyzickou kontrolu osob. Součástí tohoto týmu musí být minimálně jedna 

žena, vzhledem k fyzickým prohlídkám, kde podle vyhlášky nesmí fyzickou prohlídku 

provádět osoba opačného pohlaví. V praxi většinou pracují minimálně dvě ženy. 

Osobní zavazadla a obsah kapes jsou pásem dopraveny do útrob rentgenového 

detektoru, kde se jejich obsah zobrazuje bezpečnostnímu pracovníkovi na monitoru, tento 

pracovník si může obraz libovolně přepínat mezi různými odstíny, vykreslovat, přibližovat, 

otáčet, atd. Na základě hustoty se předměty zobrazují v různých barvách a odstínech. 

Proškolený pracovník, s dvouletou praxí, by měl snadno rozpoznat, zda je nebo není některý 

objekt v zavazadle v pořádku, či připomíná nějaký zakázaný předmět. Pracovník ostrahy má 

omezený čas na jedno zavazadlo, když se mu něco nezdá, nebo považuje něco z obsahu 

zavazadla za nebezpečný předmět, vyzve cestujícího k otevření zavazadla a k prokázání 

nezávadnosti daného objektu. Příkladem může být láhev s pitím, léky, spreje (např. 

deodoranty), zapalovač, atd.  Pokud jakýkoli předmět není podle předpisů, co se týče do 

velikosti nebo množství, musí být odevzdán či vyhozen, bezpečnostní pracovníci nesmí 

povolit pronesení žádného zakázaného předmětu do sterilního prostoru letiště.   
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Cestující, zároveň s kontrolou příručního zavazadla a osobních věcí, prochází na 

výzvu pracovníka rámovým detektorem kovů. Pokud detektor nevydá optický ani zvukový 

signál, což znamená, že u sebe daná osoba nemá žádný kovový předmět, lze předpokládat, že 

je vše v pořádku. V případě, že detektor vydá signál, znamená to přítomnost kovového 

předmětu a cestující má možnost vrátit se a překontrolovat, zda nezapomněl nějaký předmět 

vytáhnout, např. mince v zadní kapse kalhot. Když i při druhém průchodu detektorem kovů 

nastane pozitivní detekce, je cestující požádán ostrahou stejného pohlaví, o přistoupení 

a následuje fyzická prohlídka. Pracovník ostrahy může a nemusí použít ruční detektor kovů. 

Na většině letišť je v dnešní době využíváno rámových detektorů kovů se zónovou detekcí 

kdy LED diody na detektorech vyznačí zónu, ve které se kovový předmět nachází. 

Podle nařízení evropské komise pro civilní letectví je 10-20% cestujících kontrolováno 

namátkově. Každé letiště si procento v tomto rozmezí volí samo, navíc u velkých letišť bývá 

několikrát denně pozměněno. Aby nedocházelo k diskriminaci ze strany bezpečnostních 

pracovníků, např. jen ženy, nebo mladí muslimové, určuje tyto namátkové prohlídky samotný 

rámový detektor. Bezpečnostnímu pracovníkovi je pomocí LED diod oznámeno, když se 

jedná o namátkovou prohlídku. U namátkové prohlídky se rozsvítí celý rám detektoru kovů, 

narozdíl od vyznačené zóny. Ve většině případů, je cestující ihned požádán o fyzickou 

kontrolu, protože v případě druhého průchodu by prošel bez problému. 

Podle statistik, nejčastější signalizace detektorem kovů je způsobena sponkou ve 

vlasech, opaskem, sponou na kravatě, kovovými knoflíky sak, košil, zipy bund, kalhot, 

železnou výztuhou v botě, piercingem, atp. Přestože se pracovníkům u více zónových 

detektorů kovů zobrazuje, na jaké části těla se předmět vyskytuje, i přes to musí při osobní 

prohlídce zkontrolovat celé tělo, aby nedošlo k situaci, kdy přístroj označil pouze jeden z více 

kovových předmětů na těle. 

U této bezpečnostní prohlídky je přítomen ještě ruční snímač stopových částic, který 

se používá, za nepřítomnosti pyrotechnického psa, pro případ podezření na výbušniny či 

drogy. Stěrem či nasátím stopových částic přímo do komory přístroje dojde k analýze 

a porovnání s databází, kterou má přístroj uloženou v paměti. Během krátkého časového 

úseku přístroj na svém monitoru zobrazí, zda se jedná o výbušninu či drogu nebo ne. 

Více méně je tento systém standardní a využívaný na mezinárodních letištích po celém 

světě. Pouze je třeba některý z detektorů nahrazen jiným, u velkých letišť to může být kovový 

detektor za bezpečnostní kabinku, která ovane pasažéra a zjistí přítomnost výbušných látek 

nebo drog. Také se může někdy jednat o personální rentgen, či osobní bodyscanner 

využívající milimetrových elektromagnetických vln (Milivize). Personální rentgen není kvůli 

negativnímu postavení veřejnosti, tolik využíván. Více rozšířen je bodyscanner, který má 
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podobné vlastnosti, pouze zobrazení není tak kvalitní jak je tomu u rentgenů, ovšem 

s technologickým pokrokem je to pouze otázka času. Do budoucna lze tedy očekávat vývoj 

nových, lepších detektorů, či dokonce multifunkčního zařízení, které by zastoupilo některé 

nebo všechny ostatní. [5] 

Celý bezpečnostní systém, včetně bezpečnostních prohlídek je navíc monitorován 

průmyslovou televizí, jinak také CCTV systém. Tento systém se používá k prevenci 

kriminality, pro identifikaci osob, pro dohled nad taktickými postupy, nebo parkovištěm. 

Kamery snímající dění v prostorách letiště jsou vybaveny noktovizory pro noční vidění, 

funkcí zoom pro lepší individuální identifikaci osob a navíc se pořizují nahrávky, které jsou 

ukládány na přenosný disk. U kamer jsou nainstalovány ozvučovací systémy, které slouží pro 

rozhlas či pouštění hudby. Rozhlas je využíván současně i pro evakuaci. [4]  

1.2.1 Policie ČR 

Na bezpečnosti civilního letectví spolupracuje i PČR, její pravomoci v této oblasti jsou 

vymezeny zákony č. 273/2008 sb. O Policii České republiky, ve znění pozdějších změn 

a předpisů. 

Příslušníci Policie ČR jsou přítomni vždy během odbavení a bezpečnostních prohlídek 

před odletem letadla, spolupodílí se na ostraze veřejných i neveřejných prostor, dohlížejí spíše 

na pohyb v terminálu letiště a zasahují pouze na požádání bezpečnostních pracovníků nebo 

v případě protiprávních činů. Zajišťují osoby, které by mohly představovat nebezpečí pro 

civilní letectví. 

Policie ČR tedy chrání bezpečnost osob a majetku, zajišťuje a obnovuje veřejný 

pořádek, vede boj proti terorismu, odhaluje a vede vyšetřování při trestných činech či 

přestupcích. Zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky nebo chráněných osob. 

Vydává stanovisko a spolupracuje při zpracování bezpečnostních programů. Řídí akce při 

výskytu mimořádné události či krizové situace a provádí školení svých jednotek v oblasti 

civilního letectví. [1] 

1.2.2 Pyrotechnická služba 

Pyrotechnická jednotka je výkonný útvar PČR, na letištích je přítomna namátkově, na 

požádání bezpečnostní služby letiště, například pokud je naplánován rizikový let nebo na 

přivolání v případě hrozby přítomnosti výbušného systému.  
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V případě namátkové kontroly je přítomen příslušník pyrotechnické jednotky se psem. 

Tato dvojice se volně pohybuje po letišti, nejčastěji se zdržuje v prostorách bezpečnostních 

prohlídek nebo je využívána pro kontrolu interiéru letadla. Dále je využívána pro kontrolu 

dětských kočárků, invalidních vozíků a zapsaných zavazadel (obr. 6).  

 

Obrázek 6 Využití pyrotechnického psa na letišti Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

1.2.3 Služba Cizinecké policie 

Služba cizinecké policie je útvarem Policie České republiky. Jejich úkolem je 

odhalování nelegální migrace, prevence vůči cizincům pobývajícím na našem území 

v rozporu se zákonem na území ČR. Cizinecká policie se řídí zákony č.216/2002 sb. 

O ochraně státních hranic, ve znění pozdějších změn a předpisů a č. 326/1999 sb. O pobytu 

cizinců na území České republiky, atd. Dále plní úkoly podle mezinárodních smluv a řeší 

trestnou činnost s návazností na překročení státních hranic. 

Na letištích provádí tento útvar pasovou kontrolu. Po projití bezpečnostní prohlídkou 

se cestující letící mimo schengenský prostor musí dostavit k přepážce pasové kontroly, kde 

proběhne tato kontrola. Příslušníci tohoto útvaru kontrolují, zda může osoba opustit území 

České republiky, zda není hledanou osobou, zda má platné doklady k cestování do dané země, 

jako jsou víza, povolení k pobytu atd. Po příletu na území České republiky se k pasové 

kontrole musí dostavit občané z oblasti nacházející se mimo schengenský prostor. Zde opět 

příslušníci útvaru cizinecké policie kontrolují, zda může osoba vstoupit na naše území, 

podobně jako u cestujících letících mimo schengenský prostor.  
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1.2.4 Celní správa 

Působnost Celní správy je dána zákonem o Celní správě České republiky č. 185/2004 

sb. ve znění pozdějších změn a předpisů. Na mezinárodních letištích celníci dle 

mezinárodních dohod plní úkoly jako je kontrola vyvážených a dovážených předmětů. 

Vyjadřují se k bezpečnostním programům a spolupracují při jejich zajištění. [1] 

1.2.5 Školení Bezpečnostních pracovníků 

Pravidelný výcvik a školení pracovníků bezpečnostní ostrahy, jako jsou operátoři 

rentgenových detektorů a osoby provádějící fyzické prohlídky, je nedůležitějších částí ve 

vzdělávání a pro získávání zkušeností v oboru. Školení může být zaměřeno specificky např. 

na odhalování NVS, či jeho částí jako jsou rozbušky, iniciační systémy, či podezřelé 

předměty, atd. Výcvik však naučí tyto osoby prakticky přemýšlet, co může být podezřelé při 

prohlídkách zavazadel a fyzických kontrolách. Další možností pro získání potřebných 

vědomostí je předávání informací s ostatními zeměmi, návštěvy zahraničních letišť, apod. 

1.3 Systém bezpečnostní prohlídky zapsaných zavazadel 

Stejně jako zvýšená bezpečnostní opatření při kontrole osob, tak i v případě zavazadel 

musí být provedena pečlivější kontrola než například při dopravě prostřednictvím vlaku nebo 

autobusu. Dále je potřeba mít na paměti, že letadla mohou zaplnit svůj zavazadlový prostor do 

určité, maximální, hmotnosti. Níže je uvedeno, jak celý systém přepravy zavazadel probíhá. 

Předpisy ICAO a ECAC, dále také manuály například od IATA, se snaží sjednotit přepravu 

všech leteckých dopravců. Vzhledem k dodržování těchto předpisů se to do určité míry daří, 

a přeprava zavazadel je po celém světě velmi podobná. Mimo zavazadel cestujících je 

u některých letadel přepravována i pošta či jiný náklad, zde ale bude uvedeno pouze odbavení 

zavazadel cestujících. 

Zapsaná zavazadla odbavena u check-in přepážky putují po pásovém dopravníku do 

zadních prostor letiště, kde jsou podrobena bezpečnostní prohlídce. Tento systém pásových 

dopravníků využívá automatických výhybek. Po opuštění veřejné části letiště se zavazadlo 

dostává do neveřejných prostor letiště. Zavazadlo na pásovém dopravníku doputuje 

k prvnímu, největšímu rentgenu, zde probíhá první fáze kontroly, zda zavazadlo neobsahuje 

nějaký zakázaný předmět. Rentgen pořídí pět snímků z různých úhlů. Tyto snímky se zobrazí 

na monitoru obsluze v pozorovací místnosti, a bezpečnostní pracovník má asi 15 vteřin na 

odpověď, zda podrobí zavazadlo druhé fázi kontroly, či ne a nechá jej odjet po pásovém 

dopravníku na karusel, kde je posléze naloženo do nákladového prostoru příslušného letadla. 

Tento rentgen je jeden z nejmodernějších, takže je schopen na základě tvaru a hustoty označit 
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obsluhující osobě, potenciálně nebezpečné předměty. Bezpečnostní pracovník prohlíží všech 

5 snímků a v případě schválení zavazadla, stiskne příslušné tlačítko, a pásový dopravník 

odešle zavazadlo na první výhybce na karusel. V případě, kdy si pracovník není jistý, nebo 

má podezření na nepovolený předmět v zavazadle, stiskne jiné tlačítko, a pásový dopravník si 

zavazadlo přes první výhybku odveze k dalšímu rentgenu, kde proběhne druhá fáze kontroly. 

Tato situace nastane i v případě, že se bezpečnostní pracovník nestihne rozhodnout nebo 

z jiného důvodu nezmáčkne ani jedno z tlačítek. Tento rentgen pořídí další pohled, z jiného 

úhlu než předchozí a obsluha znovu rozhoduje, zda je zavazadlo nebezpečné nebo ne. 

V případě vyloučení zakázaného předmětu, pracovník prvním tlačítkem odešle zavazadlo na 

karusel. Pokud ale problém přetrvává, tak pásový dopravník dovede zavazadlo mimo oběh, 

kde je podrobeno třetí fázi kontroly. Ve třetí fázi je zavazadlo umístěno do třetího rentgenu, 

který má vlastní zobrazovací zařízení, takže k němu musí bezpečnostní pracovník dojít 

a ručně si obsah zavazadla přibližuje přímo na tomto instalovaném výstupním rozhraní 

rentgenu. Kontrolor si sám zvolí nejlepší pohled, úhel, přiblížení, probarvení či jinou s mnoha 

možností tohoto detektoru, aby mohl objekt jednoznačně identifikovat. Pokud tyto snímky 

přesvědčí o nezávadnosti, zavazadlo je přemístěno na karusel. Když ovšem nastane situace, 

a stále není možné identifikovat nějaký předmět v zavazadle, či je označen jako nebezpečný 

předmět (výbušnina či drogy), dochází k fázi čtvrté, kdy je povolán policejní pyrotechnik 

a majitel zavazadla, ten je povinen na místě zavazadlo otevřít. Tato situace je úplně 

nejkrajnější možností, kdy vlastně dojde k důkladné fyzické prohlídce daného předmětu. 

Podle statistik projde první fázi asi 80% zavazadel jako bez problémové, a ty jsou tak 

ihned odeslány k roztřídění do letadel, ve druhé fázi je z těchto 20% schváleno asi 19% 

a zbylé jedno procento putuje k dalším prohlídkám, kde je vše vyřešeno, ať už za pomoci 

pyrotechnika se psem, samotného cestujícího nebo může být využito i detektoru stopového 

množství, kdy je stěrem či nasátím do tohoto přístroje vyhodnocena přítomnost výbušniny 

nebo drog. V ČR musí být v poslední fázi přítomen majitel zavazadla při jeho otevření, 

například v Německu tomu tak není, a policejní pyrotechnici otevřou zavazadlo bez vědomí 

majitele. 

Stejné nebo podobné schéma bezpečnostní kontroly zapsaných zavazadel je i na 

většině světových letišť. Na velkých mezinárodních letištích je používáno jiných rentgenů, 

například s počítačovou tomografií, nebo mohou být různě doplněny některými přístroji. 

Například o detektor par či jadernou kvadrupólovou detekci, které vyhodnocují zda je 

v zavazadle přítomnost výbušniny nebo drog. 
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Tento polo nebo plně automatický systém, je vzhledem k počtu cestujících a ještě 

vyššímu počtu zavazadel, nejlepší možnou cestou jak v daném, krátkém, čase plynule provést 

bezpečnostní prohlídku a zachovat letový řád. Vzhledem k ekonomické stránce těchto 

systémů jsou využívány pouze na velkých letištích, tedy tam, kde je provoz průměrně alespoň 

2 krát denně. 

Na malých letištích, probíhá kontrola zapsaných zavazadel bezpečnostními 

pracovníky. Za pomocí ručních čteček čárových kódů a pásových dopravníků, které dopravují 

zavazadla k rentgenům, kde bezpečnostní pracovník kontroluje obsah na monitoru detektoru. 

Po této kontrole, následuje ruční třídění zavazadel k jednotlivým letům. Pro malá letiště je 

toto odbavení vyhovující a míra rizika nebezpečných předmětů není větší než u plně nebo 

poloautomatických systémů. Vzhledem k malému počtu cestujících a tedy menšímu počtu 

zapsaných zavazadel, je čas odbavení krátký a spolu s bezpečnostními prohlídkami osob 

a příručních zavazadel, je dodržen plynulý chod celkového odbavení.[2],[4] 

1.4 Obsah zavazadel 

Seznam předmětů, které nemohou být převáženy v osobním zavazadle, nebo vůbec 

jsou uvedeny v nařízení komise ES 185/2010 a 272/2009. Pokyny k přepravě tekutin a gelů 

jsou uvedeny v nařízení ES 1546/2006 sb. Cestující si je může také zjistit na internetových 

stránkách letiště, Ministerstva dopravy, na informačních panelech v terminálu, u personálu 

letiště, bezpečnostních pracovníků, nebo u přepravních společností, někdy bývá tento výčet 

i na letácích v terminálu. 

. V osobním zavazadle jsou povoleny nápoje a kosmetické přípravky do 100 ml, jídlo, 

elektronika, léky s lékařským potvrzením, nože a nůžky jejichž čepel nepřesahuje 6 cm 

a nejsou opatřeny pojistkou proti zasunutí, a dále věci jako jsou cigarety, zapalovač, psací 

potřeby, atd. Nepovoleny v osobním zavazadle jsou žiletky, turistické a lyžařské hole, 

rybářské pruty, střelné zbraně, náboje, bodné, sečné a řezné zbraně, obušky, golfové hole, 

pádla, atd. Tyto předměty je však možné přepravovat v zapsaném zavazadle. Úplně jsou 

z přepravy vyloučeny např. výbušniny, plyny, hořlavé předměty, chemické či radioaktivní 

látky, pyrotechnika a biologický materiál.  
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2 Technické prostředky bezpečnostních prohlídek 

Technické prostředky jsou stále vyvíjeny, úměrně s vývojem materiálů, ze kterých 

jsou vyráběny zbraně, výbušniny nebo které ukrývají drogy či jiné zakázané předměty, 

k jejich bezchybné detekci. Historicky byl největší nárůst těchto prostředků zaznamenán v 70. 

a 80. letech 20 století, současně s vývojem křemíkových mikroprocesorů, načež navázala 

i jejich automatizace. Hlavním důvodem bylo tehdy zavést a později urychlit bezkontaktní 

kontrolu. 

Rozdělit technické prostředky lze více způsoby, nejvíce je používán systém, zda tyto 

detektory využívají interakce elektromagnetického záření s hmotou, či nasátí a následnou 

analýzu vzorku. Dále se dají dělit podle konstrukce, využití daného záření nebo přímé 

identifikace stopových množství.  

1) Detekce založená na interakci elektromagnetického záření a hmoty. 

a) Detektory kovů 

b) Bezpečnostní rentgeny 

c) Detektory radioaktivního záření 

d) Jaderná kvadrupólová detekce 

e) Milivize 

f) Detekce založená na promptní neutronové aktivační analýze  

g) Skenery na bázi radiových frekvencí 

2) Detekce založená na analýze stopových částic 

a) Detekce chemickou reakcí 

b) Tenkovrstvá chromatografie 

c) Optická analýza hoření 

d) Plynová chromatografie 

Tyto technické prostředky pro kontrolu osob a zavazadel se využívají převážně 

k předletové bezpečnostní prohlídce. Prohlídka se týká i zaměstnanců letiště a komerčních 

služeb uvnitř bezpečnostní zóny letiště, kteří mají přístup k zapsaným zavazadlům, letadlům, 

tankovacím automobilům, do předletových hal, či jiných bezpečnostně uzavřených prostor. 

Cílem je, aby nedošlo k pronesení nebezpečných předmětů, jako jsou střelné, bodné, sečné 

a výbušné zbraně, či k propašování drog, cenin nebo starožitných objektů. U zapsaných 

zavazadel probíhá kontrola na drogy, zbraně, cennosti a hlavně na nástražné výbušné systémy. 

Během letu k těmto věcem nemá přístup cestující ani posádka letadla, včetně kapitána.[3]  
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2.1 Detektory kovů 

Detektory kovů jsou v oblasti bezpečnostních prohlídek nejdéle používanými 

a nejrozšířenějšími, dlouho byly považovány za téměř univerzální a nejúčinnější technické 

prostředky osobní prohlídky. Dříve byly nenahraditelné, ale s postupem času a vývojem 

nových materiálů na bázi keramiky, křemíku, polymerů a uhlíkových vláken, se schopnost 

detekce těmito detektory značně snižuje. Dnes již existují přístroje, které jsou schopny 

účinněji prohlížet osoby vstupující do sterilních prostor. Nové detektory jsou ekonomicky 

nedosažitelné pro mnoho provozovatelů letišť, takže detektory kovů stále patří do 

standardního systému bezpečnostních prohlídek (obr. 7). 

 

Obrázek 7 Detektor kovů[26] 

Princip detekce 

Základem jsou cívky schopné vytvářet v prostoru kontroly budící časově proměnné 

elektromagnetické pole. V případě přítomnosti kovů se toto pole naruší a detektor spustí 

optický a zvukový alarm. Detektory registrují nejen feromagnetické, ale i neferomagnetické 

kovy a jsou schopny registrovat i tvrdá feromagnetika (trvalé magnety). 

Dělení podle konstrukce 

 Ruční detektory kovů 

 Průchozí detektory kovů (detekční rámy) 

Ruční detektory kovů 

Ruční detektory kovů se využívají po pozitivní detekci rámového detektoru kovů, 

k přesné lokalizaci kovového předmětu na těle osoby. Způsob detekce je stejný jako 

u rámových detektorů, ovšem dosah a plocha snímaná těmito detektory je omezena jejich 

velikosti a zdrojem, kterým ve většině případů bývá akumulátor. Při kontrole se postupuje tak, 
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že detektorem se snímá místo vedle místa po celém těle, z těsné blízkosti (obr. 8). Nevýhodou 

je, že plocha, kterou snímá, je závislá na velikosti přístroje, takže je velká jako budící 

a přijímací cívka, což je kruhová část na konci přístroje. V dnešní době, kdy je běžná zónová 

detekce, u rámových detektorů, se ruční detektory téměř nepoužívají. 

 

Obrázek 8 Ruční detektor [13] 

Rámové detektory kovů 

Díky vývoji těchto detektorů je dnes možná i tzv. zónová detekce, ve sloupcích 

rámového detektoru je hned několik budících a přijímacích cívek. Obsluze se rozsvítí pouze 

oblast, ve které rám detekoval kovový předmět. To je výhodné vzhledem k době trvání 

prohlídky a v tom, že ostraha okamžitě ví, na které části těla má hledat v rámci osobní 

prohlídky. Ostraze stojící před detektorem, se po průchodu osoby a pozitivní detekci, rozsvítí 

LED diody na přední straně detektoru, které označí zónu, v níž se nachází kovový předmět. 

Nebo se také může zobrazit na monitoru, kde jsou graficky vykresleny jednotlivé zóny, jako 

na (obr. 9). Nejpoužívanější jsou dnes 18-ti a 33-ti zónové průchozí detektory. [3] 

  



19 

 

 

Obrázek 9 Zónový detektor kovů [24] 

2.2 Bezpečnostní rentgeny 

Bezpečnostní rentgenové detektory se na letištích používají pro kontrolu zavazadel 

a poštovních zásilek. Doposud jsou nejrozšířenějším technickým prostředkem v této oblasti. 

Jako veškerá technika prošly určitým vývojem, ale jejich základní princip zůstává stále stejný. 

V posledních letech se začaly využívat tzv. personální rentgeny, což jsou bezpečnostní 

rentgeny pro kontrolu osob. To dříve nebylo možné kvůli negativnímu dopadu rentgenového 

záření na živé buňky. V zásadě jde u rentgenů o interakci rentgenového záření 

s kontrolovaným materiálem. 

 

Obrázek 10 Rentgenový snímek zavazadla [16] 
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Vyslané rentgenové záření projde kontrolovaným předmětem. Při jeho průchodu 

dojde, vzhledem k složení a struktuře předmětů, k různým interakcím. Nejčastějším zdrojem 

rentgenového záření je rentgenová výbojka. Při kontaktu rentgenových fotonů s předmětem 

dojde k jejich změně, která je detekována a převedena na monitor přístroje, obsluze detektoru. 

Změna záření probíhá jako absorpce nebo rozptyl. Obraz na monitoru je závislý na 

vlastnostech předmětů, jako jsou hustota, velikost a tvar (obr. 10). 

Bezpečnostní rentgeny I. generace jsou takové rentgeny, které neurčují, ani přibližně, 

druhy látek prohlížených předmětů. Mezi tyto rentgeny patří cenově dostupné pásové, stolní, 

nebo rentgeny pro ruční manipulaci. Vývoj bezpečnostních rentgenů první generace se vydal 

směrem, zvyšování schopnosti rentgenů rozpoznávat zakázané předměty, tato schopnost je 

docílena u II. generace využitím tzv. dvojí energie (Dual-energy). Rentgeny III. generace, 

jsou schopny automatické detekce, díky zdokonalení principu dvojí energie. Navíc umožňuje 

několik pohledů z různých stran. 

Druhy interakcí 

Zde si rozepíšeme druhy interakcí vznikající při průchodu rentgenového záření 

prověřovaným materiálem. 

a)  Fotoelektrický jev 

Při fotoelektrickém jevu dopadá rentgenový foton na atom, kde se v jeho obalu střetne 

s elektronem a předá mu veškerou energii, čímž vznikne fotoelektron. Rentgenový 

foton zanikne. Tato interakce je absorpční. 

b) Comptonův rozptyl 

Comptonův rozptyl vzniká nárazem rentgenového fotonu do elektronu z vnější hladiny 

obalu, který se při srážce chová jako volný. Při srážce předá foton část své energie 

elektronu a přitom mění svůj směr. 

c) Tvorba elektronového páru 

Tvorba elektronového páru je absorpční interakcí, kdy rentgenový foton se při pohybu 

těsně kolem jádra atomu mění v elektronový pár. K tomu dochází kvůli silnému 

elektrickému poli atomu. Foton zaniká a vzniká pozitron a negatron. Základní 

podmínkou tohoto jevu je minimální energie fotonu E=1,02 MeV, při vyšších 

hodnotách, se přebytek této energie mění na kinetickou energii nově vzniklých 

pozitronů a negatronů.  
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d) Rayleighův rozptyl 

Rayleighův rozptyl nastává hlavně u těžších prvků. Jedná se o pružnou srážku, kdy 

energie rentgenového fotonu zůstává před i po srážce stejná a směrová odchylka je 

malá. Dopadající foton má však malou energii E=0,1 MeV. 

Při tvorbě elektronového páru či fotoefektu je důležité si uvědomit, že rentgenový 

foton zaniká a Comptonovo záření se šíří všemi směry, fotony, které nevykonají žádnou práci, 

pokračují ve svém pohybu a vytvoří základní rentgenový obraz. 

Způsoby detekce rentgenového záření 

Většina rentgenových detektorů převede rentgenové záření na elektrický signál, to se 

pak promítne jako obraz na monitoru. Polovodičové detektory využívají absorpční interakce 

na bázi tvorby elektronového páru, v tomto případě vytvoří z dopadajícího fotonu pár 

elektron-díra, a tím je veden elektrický proud. 

Scintilační detektory využívají také absorpční interakce, kdy rentgenové záření 

excituje elektrony ve vnější sféře obalu atomu, jedná se tedy o Comptonův rozptyl. Když se 

elektrony vrací na svou normální hodnotu, dojde k uvolnění energie ve formě světla. Světlo je 

vedeno fotodiodami nebo optickými vlákny, a je tím dosaženo kvalitnějšího obrazu.  

Samotná detekční soustava je tvořena z několika elementů, které jsou oddělené 

a poskytují samostatný signál. U normálních rentgenů, kde se prohlížený předmět 

nepohybuje, je z elementů vytvořena obdélníková plocha. U rentgenů s pásovým 

dopravníkem jsou elementy poskládány v jedné rovině, rovnoběžné s pásem nebo zalomené 

ve tvaru písmene L, to proto, že v minulosti nepokrýval rentgen celý předmět a zobrazoval jej 

bez rohů. Rentgenová výbojka vyšle záření, které je usměrněno olověným stínítkem. Stínítko 

je na straně pásu naproti detekčních elementů. Pás rentgenu pohybuje zkoumaným předmětem 

přímočarým vodorovným pohybem, čímž je zajištěno rentgenování ve vodorovném směru. 

Rentgeny s dvojí energií  

Vývoj v oblasti zdokonalení dvojí energie (Obr. 11), pro III. generaci rentgenů, je 

v pořízení více obrazů ze dvou segmentů nebo jednoho pulsního zdroje. Výhodou je rychlé 

zpracování velkého množství dat. Pro zobrazení předmětu alespoň ze dvou stran musí mít 

rentgeny nejméně dva zdroje, tedy dvě rentgenové výbojky a k nim protilehlé detekční 

segmenty. Obě výbojky mají stejné napětí, ale mohou mít různou úroveň záření, kterého 

dosáhnou pomocí speciálních filtrů. Větší počet rentgenových obrazů znamená automaticky 

více informaci o prohlíženém předmětu. Rentgen s pulsním zdrojem vysílá střídavé záření na 

různých úrovních energie. Dnes jsou tyto obrazy navíc zpracovány ve 3D modelech, tím je 
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také usnadněna automatická identifikace zakázaných předmětů. Řídící jednotka, počítač, 

bezpečnostního rentgenu označuje nebezpečné předměty na základě hodnot, jako jsou 

protonová čísla a hustota, které má uložené v paměti. Tyto rentgeny se používají pro kontrolu 

příručních zavazadel. 

 

Obrázek 11 Rentgenový detektor HI-SCAN 6040 s dvojí energií [17] 

Rentgeny s vícepočetnou identifikací 

V poslední době byly vyvinuty rentgeny s tzv. vícepočetnou druhou identifikací. Jsou 

to takové rentgeny, které jsou doplněny o hardwarové a softwarové moduly využívající 

i Comptonova rozptylu, jež vzniká po prvním prozáření kontrolovaného předmětu. Tím je 

minimalizováno riziko skrytí tenkých předmětů z nebezpečných materiálů. Výhodou je, že 

nedochází ke zvýšení doby skenování bezpečnostním rentgenem. 

Rentgeny s počítačovou tomografií 

Rentgeny s počítačovou tomografií, využívané v nemocnicích, mají pouze jeden zdroj 

a jeden detekční element, avšak dokáží pořídit několik obrazů, z různých úhlů, které jsou 

postupně zpracovávány v počítači. U tohoto rentgenu je prohlížený předmět stabilní 

a rentgenová výbojka s detekčním elementem vykonává pohyb kolem své osy, tedy celých 

360°. Díky tomu můžeme prozařovat předmět po jednotlivých vrstvách. Je tedy možné 

odhadovat hustotu každého materiálu, která je pro tento zájem označována jako CT hustota. 

Rentgen s počítačovou tomografií je schopen označit zakázané předměty právě na základě 

jejich CT hustoty. Velkou výhodou tohoto provedení je možnost 3D zobrazení. Pro jejich 

velikost a cenu jsou zatím využívány pouze pro kontrolu zapsaných zavazadel.[3] 
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2.3 Detektory radioaktivního záření 

Tyto detektory jsou využívány jako doplněk při bezpečnostních prohlídkách. Slouží 

k detekci radioaktivních materiálů na těle osoby nebo v zavazadlech. Podobně jako 

bezpečnostní rentgeny využívají polovodičových a scintilačních snímačů. 

Většinou se používá za rentgenovým detektorem, v blízkosti pásu, při klasické 

bezpečnostní prohlídce. Musí se počítat se vznikem falešných poplachů, které mohou být 

způsobeny zpětným rozptylem rentgenového záření kontrolovaných předmětů. Jedná se 

hlavně o předměty s nízkým protonovým číslem.[3] 

2.4 Jaderná kvadrupólová detekce 

Jaderná kvadrupólová detekce je velmi odlišná od jaderné magnetické rezonance, 

i když je uváděna jako její určitá forma. Každé atomové jádro, při jaderné magnetické 

rezonanci, má svůj vlastní spin, to znamená, že má každý svůj mechanický moment hybnosti. 

S tím je spojen i magnetický dipólový moment. 

Podstata jaderné kvadrupólové detekce je taková, že vyšle do kontrolovaného 

předmětu nízkou intenzitu rádiových vln. Tím je narušena klidná rotace atomových jader, 

následně jak se jádra snaží dostat do původního stavu, vyzařují svůj vlastní rádiový náboj, 

tento náboj je typický pro každé jádro. Poté, co se začne uvolňovat tento rádiový náboj, je 

zachycen přijímačem a analyzován počítačem. Počítač hledá jádro atomu dusíku N
14

, který je 

nedílnou součástí průmyslových výbušnin a drog. 

Jaderná kvadrupólová rezonance je nenáročná na obsluhu, bezpečnostní pracovník se 

přímo z monitoru přístroje dozví, zda je prohlížený předmět v pořádku, a v případě detekce 

nebezpečné látky je seznámen i s tím, zda se jedná o výbušninu či drogu. Kvadrupólová 

rezonance neohrožuje elektronická zařízení. Nejideálnější je použití jaderné kvadrupólové 

detekce s bezpečnostním rentgenem. Kvadrupólová rezonance nedetekuje kovy, zatím co přes 

rentgen může projít bez povšimnutí výbušnina, například jako tenký plát přes celé dno 

kufru.[3] 

2.5 Milivize 

Milivize je pasivní detekční metoda, která vytváří obraz na monitoru obsluhy velmi 

podobný jako u personálních rentgenů. V tomto případě jde však o milimetrové 

elektromagnetické vlny, které jsou převedeny na viditelné záření. Stejně jako u personálních 

rentgenů, milivize odhalí schované nebezpečné předměty, jako drogy, výbušniny a zbraně, 

kovové i nekovové, na těle či v oděvu. Samotná detekce je založena na milimetrovém 



24 

 

elektromagnetickém záření ve 2D, které je emitováno lidským tělem. Toto je převedeno 

v podobě obrazu na monitor (obr. 12). Princip milivize je v tom, že předměty, které má osoba 

pod svrchní části oděvu nebo na těle, absorbují a odrážejí toto záření, tyto předměty se na 

monitoru zobrazí, jako tmavší oblasti odpovídajících obrysů, velmi podobně jako 

u personálních rentgenů. 

 

Obrázek 12 Snímek z bodyscanneru [14] 

Každá látka, v jakémkoliv skupenství, emituje elektromagnetické záření, to je dáno 

hlavně termickým pohybem částic. Úplného vysvětlení tohoto záření ještě nebylo dosaženo, 

dokonce ani v kvantové fyzice, jelikož toto záření zahrnuje téměř celý spektrální obor, tak 

mnoho otázek z něj bylo a je teoreticky a prakticky zkoumáno. Často je toto záření nazýváno 

tepelným sáláním nebo také infračervené záření, je tomu tak při teplotách do 525°C, do této 

teploty je záření mimo oblast viditelného spektra. Při detekci milivizí je předmět nejzářivější 

uprostřed a směrem k okrajům viditelnost slábne. To je způsobeno tím, že vyzařovaná energie 

je na okrajích prakticky nulová. Čím vyšší teplota, tím bude větší množství vyzářené energie 

a záření se s vzrůstající teplotou přesouvá do oboru kratších vlnových délek. Toto tepelné 

sálání má dostatečnou intensitu, takže je detektory velmi dobře zachytitelné. Technické 

prostředky pro detekci tohoto záření využívají pásma od 2–5 μm a 8–14 μm. [2] 

Konstrukční provedení milivize 

 Průchozí rámy 

 Ruční detektory 

 Termovizní kamery umístěné na motorické hlavě 
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2.6 Neutronografie 

Neutronografie slouží pro detekci organických látek, hlavně uhlovodíků. Tato metoda 

je založena na podobném principu, který se používá u bezpečnostních rentgenů. Na 

prohlížený předmět je vyzářen proud neutronů, který jím projde a poté je snímán. Podle jeho 

intensity je vytvořen obraz předmětu na monitoru obsluhy. Neutrony se sráží s jádry atomů 

předmětu, především s organickými látkami, které mají stejnou hmotnost. Neutronografie má 

negativní dopad na živé buňky, kovy prochází víceméně bez problémů, což je výhoda. 

Nejvíce je tato metoda detekce používána při hledání drog a výbušnin, které jsou ukryty pod 

vrstvou kovu, a je využívána jako doplněk bezpečnostních rentgenů. Nejčastěji hledá látky 

obsahující vodík (vodík má shodnou hmotnost jádra jako neutron). [2] 

2.7 Skenery na bázi rádiových frekvencí 

Jelikož rámové detektory kovů nedetekují nekovové předměty, jako keramické zbraně 

a organické látky, hledá se řešení, jak dosáhnout detekce i těchto látek a mohlo tak dojít ke 

zdokonalení bezpečnostních prohlídek. Nekovové zbraně jako keramické, karbonové či 

z různých nově vyvinutých polymerů a organické látky jako drogy, plastické a gelové 

trhaviny, není jednoduché odhalit. Tento „trn v patě“ bezpečnostních pracovníků na celém 

světě, by mohl\ vytáhnout personální rentgeny, ale jelikož je k nim veřejnost skeptická 

díky obavám z rentgenového záření, hledá se jiné řešení jak dosáhnout maximální 

bezpečnosti. Vývoj je zaměřen na oblast rádiových elektromagnetických vln. 

Jedna z možností je výše zmíněná milivize, dále se pracuje na skenerech využívající 

spektrum rádiových vln. Princip je totožný s milivizí, kdy je na tělo vyslán, v tomto případě, 

rádiový signál, ten se zpětně odrazí od kůže člověka a předmětů, které má osoba u sebe, 

odražené vlny zachytí přijímač a jsou převedeny v obraz na monitor. Bohužel není možné 

rozlišit drogy, výbušniny a organické látky, je zobrazen pouze jejich tvar.[3] 

2.8 Plynová chromatografie 

Tato detekční metoda provádí analýzu složení látek. Její základy pochází 

z analytických, chemických laboratoří. Díky automatizaci můžeme dnes tento přístroj 

používat i mimo laboratoře. Proces celé analýzy v sobě obsahuje několik činností, jako je 

nasátí vzorků z výparů zkoumané látky a jejich následné vložení do chromatografické kolony.  
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Detektory podle fyzikálních principů 

 Detektory elektronového záchytu 

 Chemiluminiscenční detektory 

 Spektrometry pohyblivosti iontů 

 Hmotnostní spektrometry 

Zkoumaná látka je nasáta pomocí inertního plynu, například dusíku, helia, argonu, 

poté je vypuštěna do chromatografické kolony, která je vyhřáta na určitou teplotu. Stěny 

kolony jsou ze vnitř pokryty sorbentem, na který se postupně přichytávají jednotlivé složky 

zkoumané látky podle svých chemických a fyzikálních vlastností. Dále oddělování 

jednotlivých složek ovlivňují vodíkové vazby, Vandervalsovy síly, atd. Chromatografická 

kolona může být skleněná nebo kovová, na konci je připojen detektor, který pracuje na 

různých fyzikálních principech. 

Díky této metodě jsou jednotlivé molekuly snáze odděleny, a jejich detekce je tak 

jednoznačná a přesná. Ještě lepší podmínky pro detekci vytvoří duální plynová 

chromatografie. Tato metoda je velmi citlivá na oddělení jednotlivých složek zkoumané látky, 

dosáhne toho zahřáním a tedy odpařením zkoumané látky. Dále je tato látka unášena 

s inertním plynem do dvou chromatografických kolon, které jsou opatřeny na konci 

chemiluminiscenčním detektorem, kde se začnou oddělovat jednotlivé složky, tak jako 

v předchozím případě. V tomto procesu záleží na přesné teplotě látky. Než se látka dostane do 

detektoru, prochází pyrolýzou při asi 800°C.V detektoru reaguje oxid dusíku s ozónem a stává 

se z něj radikál NO2, který se posléze dostává do základního stavu a přitom uvolňuje 

infračervené záření, které je detekováno přístrojem a transformováno na elektrický signál. 

 

Provedení detektorů výbušnin 

 Detektor pro osoby 

 Pásový tunelový detektor pro zavazadla 

 Ruční detektor 

Při bezpečnostních prohlídkách je používáno ručních detektorů, které pracují právě na 

výše zmíněném principu duální plynové chromatografie. Speciálním filtrem se odebere 

vzorek látky a vloží se do přístroje. Každá z kolon má na konci svůj detektor elektronového 

záchytu, který při detekci výbušniny se spustí alarm. 
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Dále existuje, z anglického slova, tzv. trace detekce, v překladu detekce stopového 

množství. Ta je využívána při detekci plastických trhavin, která je velmi obtížná z důvodů, že 

tyto trhaviny příliš neodpařují své molekuly do prostoru. Proto je, podle mezinárodní dohody, 

do průmyslově vyráběných plastických trhavin přidáváno těkavých látek, které zajistí 

dostatečnou sublimaci par do okolí trhaviny a tím je zajištěna detekce. 

Detekce pomocí spektrometrie pohyblivosti iontů 

Tento detektor, tak jako předchozí, nasává stopové množství zkoumané látky do 

komory, kde proběhne jejich detekce. V tomto případě po nasátí probíhá ionizace, které je 

dosaženo malým radioaktivním zářičem. Následně vznikají různé reakční ionty, které reagují 

s ostatními molekulami zkoumané látky a vznikají produkční ionty. Tyto ionty mohou být 

nabité jak kladně tak záporně a mít různou hmotnost a jinou pohyblivost. Vstoupit do driftové 

trubice, zabraňuje iontům elektrické pole, kterým je nabita vstupní mřížka. 

Elektrické pole mřížky se otevírá v dopředu nastavených intervalech, jen na krátkou 

dobu, asi 200 μs. Po otevření jsou ionty přitahovány k elektrodě kolektoru, při atmosférickém 

tlaku silným elektrostatickým polem driftové oblasti, proti iontům působí proud molekul 

driftových plynů. Všechny ionty mají různé hmotnosti, tudíž jiné rychlosti, i když jsou 

přitahovány stejným elektrickým polem. Srážky různě těžkých iontů s molekulami driftového 

plynu mají za následek různé rychlosti proudění. 

Skupiny stejně těžkých iontů, dosahují kolektoru postupně. Ionty mají svou vlastní 

iontovou pohyblivost K. Podle počtu iontů, které dopadnou na kolektor v jednu chvíli, se 

zesiluje a zvětšuje kolektorový proud. Této reakci se říká plazmagram. 

Hmotnostní spektrometrie 

Tato metoda měří parciální tlaky sublimujících složek látky. Detektor pracuje 

v prostředí vysokého vakua. Vzorek je nejdříve ionizován a podle hmotnostního spektra 

přístroj analyzuje složení zkoumané látky. 

Hmotnostní spektrometrie využívá nejčastěji princip kvadrupólového hmotnostního 

spektrometru pro detekci drog a výbušnin. V zásadě je využit kvadrupólový hmotnostní filtr, 

tedy systém složený ze čtyř elektrod, na dvě je vloženo stejnosměrné napětí a dvě je vpuštěno 

střídavé vysokofrekvenční napětí. Vzorek je zaveden mezi tyto elektrody. Ionty získané přes 

hmotnostní filtr detekuje počítač a srovnává je s látkami uloženými ve své paměti.[2],[3] 



28 

 

3 Právní normy upravující bezpečnostní prohlídky 

Systém AVSEC provádí bezpečnost uvnitř státu EU, jeho struktura je zobrazena na (obr. 13). 

 

Obrázek 13 Systém práv v civilním letectví [19] 

 

Zákony upravující bezpečnostní prohlídky v civilním letectví se dělí na národní 

a mezinárodní. Evropská unie se snaží sjednotit leteckou přepravu po bezpečnostní stránce 

a zároveň ji co nejvíce zdokonalit. Bezpečnost upravuje mnoho zákonů, předpisů a vyhlášek, 

zde uvedu pouze ty, které se zabývají problematikou bezpečnostní prohlídky. 

Mezinárodní dokumenty 

Nařízení Evropského parlamentu a rady evropského společenství č. 300/2008 

o společných pravidlech bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy. Doplňkem 

tohoto nařízení jsou další nařízení komise Evropské rady č. 272/2009,které v přílohách A a B 

uvádí povolené metody bezpečnostních prohlídek respektive předměty, které jsou zakázány 

přepravovat v osobních zavazadlech, nařízení č. 720/2011 doplňuje detekční kontroly 

a přepravu tekutin a gelů a nařízení č. 1141/2011, které se zabývá bezpečnostními skenery. 

[10], [11] 

Nařízení EK č. 18/2010. Toto nařízení opravuje část nařízení č. 300/2008 ohledně 

národních programů řízení kvality v otázkách bezpečnosti civilního letectví před 

protiprávními činy.[12] 

Bezpečnost civilního letectví, včetně bezpečnostních prohlídek je uvedena v Annexu 

17 Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. Annexy, 
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tedy přílohy Chicagské úmluvy z roku 1944, jsou u nás vydávány jako překlady, ve formě 

předpisů řady L. Doc.30/II. část, bezpečnost civilního letectví před protiprávními činy, 

vydaný ECAC, doplňuje Annex 17 a upravuje a standardizuje podmínky bezpečnostních 

prohlídek členských států. 

Bezpečnostní manuál, který vydala IATA. V této příručce jsou podrobně popsány 

postupy ohledně bezpečnosti, ať už se jedná o celkovou letištní či prohlídek osob a zavazadel, 

pošty nebo leteckého personálu. Navíc je v ní uvedena jejich návaznost na práva a předpisy. 

Národní dokumenty ČR 

Základní právní norma pro civilní letectví je zajištěna zákonem o civilním letectví 

č. 49/1997 sb. Ve znění pozdějších změn a předpisů. Tento zákon se bezpečností zabývá 

v 8. Části, kterou provádí vyhláška č.225/2006 sb. ve znění pozdějších změn 

a předpisů.[7],[9] 

Bezpečnostními prohlídkami se podrobně zabývá vyhláška Ministerstva dopravy 

č. 410/2006 sb. o ochraně civilního letectví před protiprávními činy.[8] 

Bezpečnostní prohlídkou se ještě zabývá Národní bezpečnostní program ochrany 

civilního letectví české republiky před protiprávními činy, je to základní dokument pro 

vytvoření bezpečnostní politiky organizace pohybující se na poli letectví v ČR.  

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR určuje požadavky na 

školení v rámci bezpečnostních pracovníků, školení pracovníků státní správy v oboru 

civilního letectví a pracovníků leteckých dopravců, zaměstnanců letišť atd. 
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4 Analýza Kritických míst bezpečnostních prohlídek 

V této kapitole zhodnotím kritická místa bezpečnostních prohlídek. Nejdříve za 

pomoci Ishikawova diagramu znázorním možné rizika těchto systémů a poté těmto rizikům 

přiřadím hodnoty pomocí analýzy souvztažností. Po osobní zkušenosti, kdy jsem mohl být 

přítomen u bezpečnostních prohlídek a z rozhovorů s bezpečnostními pracovníky a odborníky 

na tuto oblast, jsem stanovil 13 nejzávažnějších rizik, které mohou způsobit bezpečnostní 

problémy v prostorách bezpečnostních prohlídek. 

4.1 Ishikawův diagram  

Tento diagram popsal a zavedl Kaoru Ishikawa, po němž je i názvan. Diagram je znám 

také jako rybí kost, protože jej vizuálně připomíná. Rybí kost je kvalitativní metodou, tyto 

metody jsou jednodušší a rychlejší, ale více subjektivní. Analýza rybí kostí (obr. 14) je 

diagram příčin a následků a jejím cílem je nalezení příčin řešeného problému a nakonec 

stanovení nejpravděpodobnější z nich. Každá z příčin se následně analyzuje a jsou k ní 

přiřazeny sekundární příčiny. Postup této analýzy je určit všechny možné, i málo 

pravděpodobné příčiny daného problému.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Ishikawův diagram [vlastní] 
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4.2 Analýza souvztažností 

Analýzu souvztažností lze použít k vyhledávání rizika systému. Skládá se z několika 

částí, přičemž z každé části lze vyvést dílčí závěry. Tato metoda je většinou využívána pro 

posouzení rizik celých systému či objektů, je také vhodná i pro vyhodnocení rizik části 

systému, stejně jako je zde. Prvním krokem je vyhledání potenciálních zdrojů rizik, k tomuto 

je potřebné si stanovit, pro jaký účel chceme analýzu provést. V této práci je cílem najít 

kritická, tedy slabá místa, systému bezpečnostních prohlídek osob a zavazadel.  

Druhým krokem bývá sběr dat a jejich zpracování nejčastěji do tabulky. Nejvíce 

relevantní informace jsou z pěti posledních let. V našem případě bohužel tyto statistiky, stejně 

jako většina informací týkající se bezpečnosti civilního letectví, jsou citlivé a přístup k nim 

mají pouze osoby s patřičným oprávněním. 

Dalším krokem je hodnocení rizik. Po bližším seznámení je možné si uvědomit, že 

většina těchto rizik by se mohla hodnotit samostatně. V této analýze se však hodnotí možné 

vazby mezi riziky. Tato část je zásadní pro analýzu souvztažností, je velmi pracná a často 

zdlouhavá. Proto je důležité ji věnovat co nejvíce pozornosti. Postupuje se následovně, může 

1. riziko vyvolat (způsobit) 2. Riziko? Dále, může 1. riziko vyvolat (způsobit) 3. riziko? atd. 

Když je odpověď ano, zapíše se do tabulky 1, pokud ne, zapíše se 0. Po zodpovězení všech 

otázek u 1. rizika následuje stejný postup s 2. rizikem atd. Nakonec se sečtou všechny „ano“, 

tedy jedničky, pod hlavičkou ∑Kra a ∑Kbr. Nutno zmínit, že v hlavní diagonále jsou od 

začátku uvedeny nuly, protože samotné riziko nevyvolá stejné riziko. 

Následuje výpočet koeficientů, které stanoví souřadnice bodů, v rámci dalšího postupu 

analýzy, Kar=[(ΣKar/(x-1)]∙100 a Krb=[(ΣKbr/(x-1)]∙100, kde x= počet hodnocených rizik 

celkem. Dalším koeficientem je poloha os, kde je potřebné si stanovit spolehlivost s. 

Spolehlivost je optimální míra zabezpečení objektu, systému, či služby. Následuje vybrání 

maximálních a minimálních hodnot (Karmax, Karmin, Kbrmax, Kbrmin).  

Výpočet os je následující. Osa1=100–[(Karmax – Karmin):100]∙s, totožným způsobem se 

vypočítá i osa2. Posledním krokem v této analýze je grafické vyhodnocení. Pomocí 

vypočtených os se graf rozdělí do čtyř kvadrantů. Z těchto kvadrantů se následně hodnotí, 

která rizika jsou nejdůležitější ve smyslu jejich rychlého řešení, a která naopak nemají vliv 

nebo jsou dostatečně zajištěny stávajícím bezpečnostním systémem.[5] 
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Identifikace a vzájemné vazby jednotlivých rizik 

Identifikace rizik je nejdůležitější částí analýzy souvztažnosti, proto je důležité ji věnovat co 

nejvíce pozornosti (Tabulka 1). 

  Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑Krb 

1 Selhání lidského faktoru   1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

2 Úmyslná spolupráce s pachatelem 0   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 
Podplacený pracovník ostrahy, policista, 

celník 
0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 Falešný ID průkaz 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Porucha detekčního zařízení 0 1 0 0   1 0 1 1 1 0 0 0 5 

6 Chybná manipulace s detekčním zařízením 1 1 1 0 0   1 0 0 0 0 1 0 5 

7 Panika v prostoru bezpečnostních prohlídek 1 0 0 0 1 0   1 0 0 0 0 1 4 

8 Výbuch, požár na letišti 1 1 0 1 1 1 0   1 1 1 0 0 8 

9 Úmyslné poškození techniky 0 1 1 1 0 0 0 0   1 1 1 0 6 

10 Neoprávněný vstup do neveřejných prostor 1 1 1 1 0 0 0 1 0   0 1 1 7 

11 Neoprávněný vstup do SRA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 11 

12 Obelhání detekčního systému 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 

13 Selhání bezpečnostních norem 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1   8 

∑Kar 6 8 8 8 3 5 4 6 2 6 4 6 4   

Tabulka 1 Identifikace rizik 

Výpočet koeficientů: 

Tyto koeficienty jsou důležité pro poslední část analýzy, kdy určují souřadnice bodů v grafu 

(Tabulka 2). Následně z nich vybereme maximální a minimální hodnoty z obou koeficientů 

(Tabulka 3).  



33 

 

                       

                       

kde: x = počet hodnocených rizik celkem 

 
Kra Kbr 

1 50,00% 83,33% 

2 66,67% 16,67% 

3 66,67% 8,33% 

4 66,67% 8,33% 

5 25,00% 41,67% 

6 41,67% 41,67% 

7 33,33% 33,33% 

8 50,00% 66,67% 

9 16,67% 50,00% 

10 50,00% 58,33% 

11 33,33% 91,67% 

12 50,00% 16,67% 

13 33,33% 66,67% 

Tabulka 2Výpočet souřadnic rizik 

 

Karmax 66,67 
 

Karmin 16,67 

Kbrmax 91,67 
 

Kbrmin 8,33 

Tabulka 3 minimální a maximální hodnoty 

 

Stanovení spolehlivosti s: 

Spolehlivost je procentuální vyjádření, jak moc chceme mít systém účinný. Volil jsem 90%, 

protože bezpečnostní prohlídky jsou velmi důležitou součástí systému civilního letectví. 

s = 90% 
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Výpočet os: 

Osy nám rozdělí grafické zobrazení do čtyř kvadrantů, podle kterých rozeznáme, která rizika 

jsou akutní, velmi nebezpečná v daném systému a která naopak by za normálních podmínek 

neměla vytvořit mimořádnou situaci. 

 

                                 

                                    

                                 

                                       

 

Graf Souvztažnosti 

 Graf 1 Graf souvztažnosti 
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Hodnocení analýzy souvztažností 

Z grafu lze vyčíst potenciální nebezpečnost rizik. V I. kvadrantu nemáme žádné riziko, 

tudíž můžeme soudit, že žádná závažná primární rizika v oblasti bezpečnostních prohlídek 

nejsou v současném systému. Takže předpisy, vyhlášky a zákony, ať už se jedná 

o mezinárodní, EU, ICAO, ECAC či národní, velmi dobře upravují bezpečnost na letištích 

a v případě jejich dodržování a žádné chyby, zejména co se týče lidí pracujících v této oblasti 

bezpečnosti, by neměla nastat žádná nežádoucí situace. 

Ve II. kvadrantu, kde se nachází sekundární rizika, tedy když dojde k porušení 

předpisů či selhání lidského faktoru, se nachází většina hodnocených rizik. Jedná se 

o 1. Selhání lidského faktoru, 5. Porucha detekčního zařízení, 6. Chybná manipulace 

s detekčním zařízením, 7. Panika v prostoru bezpečnostních prohlídek, 8. Výbuch, požár na 

letišti, 9. Úmyslné poškození techniky, 10. Neoprávněný vstup do neveřejných prostor, 

11. Neoprávněný vstup do SRA, a 13. Selhání bezpečnostních norem. Toto jsou tedy rizika, 

ke kterým může dojít, když nastane odchylka od normálních podmínek. 

V kvadrantu III. jsou umístěna tři rizika, jsou to rizika, která nepředstavují žádné 

primární ani sekundární nebezpečí. V našem případě jde o 2. Úmyslná spolupráce 

s pachatelem, 3. Podplacený pracovník ostrahy, policista, celník a 4. Falešný ID průkaz. 

Všechna tři tyto rizika jsou málo pravděpodobná, přesto by se s nimi mělo počítat, záleží zde 

pouze na osobním charakteru člověka, čímž jsme opět u lidského faktoru, který nejspíše vždy 

bude nejzranitelnějším článkem tohoto systému. 

V Posledním kvadrantu, se nachází jediné hodnocené riziko, jde o obelhání detekčního 

systému. U tohoto rizika je nutná detailní znalost daného detektoru, mít prostředky k tomuto 

a nejspíše i pořádnou dávku štěstí. K obelhání nějakého detektoru se podle mého názoru 

odváží pouze profesionál. 

Jednotlivá rizika 

Selhání lidského faktoru – Tento prvek bezpečnostního systému je jeden z nejdůležitějších 

a zároveň nejvíce ovlivnitelný. Člověk je nepostradatelným článkem, je odpovědným za 

technické přístroje, které jej v mnoha případech nahrazují a zároveň poslední instancí. 

V analýze souvztažností, jsem pod tímto pojmem uvedl důležité vlastnosti, které mohou 

ohrozit bezpečnostní prohlídky. Jedná se o nepozornost, nezkušenost, nevědomost, nedbalost 

ať už jde o vědomou či nevědomou. Dále může dojít k neobjektivitě prohlídky u známého, 

kamaráda nebo osoby, která pracuje v prostoru „duty free“ a prochází bezpečnostní 
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prohlídkou každý den. U těchto osob jde časem už o rutinu a ostraha nemusí být u ní tolik 

precizní jako u běžného cestujícího. 

Úmyslná spolupráce s pachatelem – Může se jednat o pracovníky, kteří byli rekrutováni 

skupinou organizovaného zločinu, či kolaborují s teroristickou organizací. Nemusí být vždy 

motivováni penězi, může jít o věc náboženského přesvědčení, rasové nenávisti, atd. 

V neposlední řadě může jít o pomstu, když někdo z členů bezpečnostní ostrahy dostane 

výpověď. Toto téma můžeme chápat jako spolupráci nejen bezpečnostních pracovníků, ale 

i policistů či celníků, kteří také nemusí podstoupit bezpečnostní prohlídku. 

Podplacený pracovník ostrahy, policista, celník – Tyto tři orgány nemusí podstoupit 

bezpečnostní prohlídku, tudíž se zde spoléhá na jejich čestnost a oddanost. Ovšem stále se zde 

jedná o lidi a možnost korupce je v dnešní době velkým rizikem. Za úplatek může někdo 

z nich pronést nebezpečný předmět, například výbušninu do sterilního prostoru, kde jí může 

předat nebo ukrýt, pro další akci. Při prohlídce pak jen zavřít oči, a dělat jako že nic neviděl. 

Další možností je, že za úplatek poskytne informace, jak lze obejít bezpečnostní systém. 

Falešný ID průkaz – Zde bych zmínil, že pro výrobu falešného ID průkazu, je nutné odcizit, 

či od spolupracující osoby, si ji vypůjčit. I v případě, že by pachatel nebyl schopen 

falsifikovat čtečku na ID kartě a vytvořil pouze stejně vypadající kartu, není problém si opatřit 

policejní uniformu. Pak těmto protiprávně jednajícím osobám, aby vnikli např. do 

neveřejných prostor letiště, v cestě nic nepřekáží. 

Porucha detekčního zařízení – Poruchu techniky člověk příliš ovlivnit nemůže, existuje zde 

prevence v podobě revizí a údržby, ale i přesto je riziko poruchy stálé. U plně automatických 

detektorů může jít o chybu v programu přístroje, která neodhalí zakázaný předmět a nedojde 

k detekci. 

Chybná manipulace s detekčním zařízením – chybná manipulace s detekčním zařízením je 

možná, většinou však jde pouze o nepřipravenost člověka. Pracovník může chybně 

manipulovat z důvodu nevědomosti, čemuž se předchází školením. Nebo pokud je nedbalý, 

unavený, což jsou faktory, které nelze ovlivnit předpisy, či ve stresu. Proto dochází na 

stanovištích bezpečnostní kontroly k časté rotaci  u obsluhy technických zařízení. 

Panika v prostoru bezpečnostních prohlídek – paniku může vyvolat mimořádná situace na 

letišti, zpoždění letadla, či nějaká jiná událost, která se vymyká normální situaci. Při panice je 

na místě stres, ve kterém jsou nejen pracovníci bezpečnostní ostrahy, může dojít 

k nepozornosti a riziko pronesení či projití pachatele budoucího trestného činu se tak zvyšuje. 
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Výbuch, požár na letišti – Situace kdy nějaký přístroj způsobí požár, či terorista v rámci 

diverze odpálí auto na parkovišti, nastane rozruch a pozornost u bezpečnostních prohlídek 

poklesne a tím pádem vzroste riziko pronesení nebezpečného předmětu do sterilního prostoru 

letiště. V rámci výcviku a školení jsou pracovníci bezpečnostní ostrahy na tyto situace sice 

připraveni, ale je třeba dbát i na toto riziko. 

Úmyslné poškození techniky – úmyslné poškození může nastat v situaci, když se k zařízení 

dostane osoba s protiprávními úmysly nebo v případě úplatku některého ze zaměstnanců 

bezpečnostní ostrahy. 

Neoprávněný vstup do neveřejných prostor – do těchto prostor se legálně může dostat 

pouze osoba s platným ID průkazem, ovšem mohla by nastat situace, například při velkém 

počtu cestujících, kdy osoba v převleku za policistu, může využít nepozornosti a projít za 

někým do těchto prostor, kdo vlastní  platný ID průkazem. V případě padělku ID průkazu lze 

velmi těžko zabránit případnému trestnému činu, protože ostatní pracovníci z ostrahy 

zaregistrují pouze, že někdo s platným průkazem prošel do neveřejného prostoru a nezjišťují, 

o koho se jedná. 

Neoprávněný vstup do SRA – do sterilního prostoru letiště je jednodušší se dostat než do 

neveřejného prostoru. V případě, že bezpečnostní systém funguje na 100%, je málo 

pravděpodobné, vzhledem k předpisům, že výše zmíněná situace nastane. Ovšem, například 

při nepozornosti ostrahy, chybné manipulaci detekčními přístroji nebo při revizní kontrole 

některého z přístrojů v SRA prostoru technikem z externí firmy, by se do tohoto prostoru 

mohla dostat osoba, která má protiprávní úmysly a způsobit problémy. 

Obelhání detekčního systému – Když terorista bude znát vybavení letiště, detektory, kterými 

bude muset projít, nebo v případě informací jak tyto bezpečnostní systémy obejít, je schopný 

detektor obelhat. Například, že nůž nastaví pod takovým úhlem proti rentgenové výbojce, že 

se zobrazí pouze kolečko, nebo čtverec malých rozměrů, nebo daný předmět určitým 

způsobem odstíní, například za použití olovnatého skla. 

Selhání bezpečnostních norem – Kdykoli by přes bezpečnostní prohlídku někdo prošel nebo 

pronesl zakázaný předmět, znamenalo by to nedostatečnost bezpečnostních norem. Proto jsou 

velmi často vydávány nové předpisy a vyhlášky, které mění nebo doplňují stávající normy.  
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5 Příklad pronesení nebezpečného předmětu přes bezpečnostní 

prohlídku 

Tato část je věnována eventuální možnosti pronesení nebezpečného předmětu přes 

bezpečnostní prohlídku. Vycházím z praktických zkušeností, které jsem shromáždil při 

osobním pozorování bezpečnostních prohlídek, z rozhovorů s odborníky z této oblasti 

a informací, které jsem získal prostudováním různých literárních materiálů. 

V případě, že se osoba motivovaná kriminálním činem odhodlá k tomuto kroku, měla 

by velmi podrobně znát postup na daném letišti při bezpečnostní prohlídce. Na každém letišti 

je bezpečnostní prohlídka přece jenom poněkud odlišná. Uvedu možnosti případné realizace 

pronesení nástražného výbušného systému, eventuálně rozděleného na více části. Největší 

šance na přepašování výbušniny, při velmi důkladném bezpečnostním systému, který funguje 

podle současných předpisů, je právě možnost pronesení po částech. NVS se skládá z výbušné 

či hořlavé látky, iniciačního systému a obalu, který má zakrýt jeho pravý účel. 

Vzhledem k absenci personálního rentgenu či Milivize na většině letišť po celém 

světě, je největší šance pronesení výbušniny na svém těle. Další možností je namíchat 

výbušninu, tak aby měla konsistenci, jako např. šampón či ovoce a schovat ji v něm, aby ji 

nerozpoznal pracovník bezpečnostní ostrahy u monitoru rentgenu. V osobním zavazadle je 

povoleno množství do 100 ml, ale i to je, jak můžeme vidět na (obr. 15), dostatečně velké na 

poškození letadla a způsobit jeho havárii. Namíchat výbušninu, aby měla na obrazovém 

výstupu rentgenu stejnou hustotu, jako jiný předmět je složité, ale pro člověka vzdělaného 

v tomto oboru by to problém být nemusel. 

 

Obrázek 15 Tuba o obsahu 100ml [vlastní] 
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Když se terorista rozhodne pronést výbušninu na svém těle, je zde sice možnost, že při 

průchodu rámovým detektorem kovu dojde k signalizaci náhodné prohlídky, ale až 90% šance 

na průchod je pro teroristu určující a velmi příznivá. Další možnost pronesení výbušniny je ve 

formě tzv. listové (papírové) výbušniny, kdy tenký plát např. semtexu, pokryje celé dno kufru 

či zavazadla, v tomto případě je možné, že obsluha nerozpozná výbušninu a zavazadlo 

schválí. Vzhledem k tomu, že rentgeny u těchto obsluh zobrazují řez v určitých rovinách, je 

nepravděpodobné, že by byla takto ukrytá výbušnina odhalena. 

Největším problémem by mohla být rozbuška, s ní se odpalují nálože nejpohodlněji. 

Personál obsluhující rentgenové detektory je školen na odhalování nebezpečných předmětů, 

zvláště na specifický tvar průmyslově vyráběných rozbušek. Mezi eventuální možnosti 

pronesení bych uvedl např. přívěšek na klíčích, jako součást tašky či kabelky nebo jako část 

opasku od kalhot. Nakonec by se dala rozbuška upravit a použít jako sponka od kravaty. 

Rozbušky, jak můžeme vidět, na (obr. 16) se průmyslově vyrábí v hliníkovém nebo měděném 

obalu, v průměru asi 4 mm a délce 40 mm. V případě člověka znalého oboru pyrotechniky, 

není problém vyrobit rozbušku s jiným obalem, například z plastu a pronesení přes detektor 

kovů pak už nic nebrání. 

Jako iniciační systém může být použit mnoho elektronických předmětů, které je 

povoleno mít na palubě letadla, jako je upravený mobil, notebook, mp3 přehrávač, přehrávač 

cd, nebo mechanické předměty jako jsou hodinky. K propojení iniciačního systému 

s výbušninou mohou být použity například dráty ze sluchátek, které jsou při prohlídce 

připojené k mp3 přehrávači. 

 

Obrázky 16 rozbuška [vlastní] 
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Poslední částí NVS je obal, který u klasických útoků slouží pro zakrytí jeho pravého 

účelu. Pokud se terorista snaží výbušninu pronést po částech, obal není podstatný. Obecně lze 

za obal považovat samotný kufr, či tašku, ve které je výbušnina pašována.  

Z těchto předmětů, dokáže osoba s výcvikem složit výbušninu během pár chvil a zkáze 

se už dá poté těžko zabránit. V případě, kdy by chtěl zločinec dostat na palubu výbušninu 

v jednom celku, je tato varianta reálná pouze zastíněním rentgenových paprsků při kontrole 

osobního zavazadla, toho lze dosáhnou např. uschováním NVS do boxu z oceli či olova, nebo 

rentgenové paprsky odstínit olovnatým sklem. Hodně nepravděpodobné, ale přece jen za 

zmínku stojí, je překrytí a znesnadnění operátorovi rozpoznání daných předmětů v zavazadle. 

V tomto případě ale každý operátor vyzve majitele zavazadla k otevření a prokázání 

nezávadnosti předmětů. 

Z pohledu teroristy, jsou vhodnými místy pro úschovu výbušnin elektronické 

předměty, jedná se o notebooky, fotoaparáty, kamery, nebo mnoho lidí se tomu zasměje, ale 

například i vibrátor může být dokonalým nástražným výbušným systémem. Tyto předměty 

jsou vlastně již připraveny a po drobné úpravě mohou být použity pro úplně jiný účel, než 

byly původně zamýšleny. Proto se u osobních zavazadel všechny elektronické předměty 

vytahují mimo zavazadlo, aby mohly být důkladně překontrolovány rentgenovým detektorem. 

Další možností je pronesení výbušniny, zbraně, či jen třeba rozbušky v rámci 

zásobování obchodů v duty free zóně. Zde sice také dochází k bezpečnostní prohlídce, ale při 

větším množství zboží a v případě, že vezmeme v úvahu nesoustředěnost ostrahy z důvodu 

rutiny, jde o stejný problém, který je zmíněn výše u selhání lidského faktoru. Může dojít 

k prolomení systému a nebezpečný předmět se může objevit ve sterilním prostoru letiště. 
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6 Návrh inovativních řešení bezpečnostních prohlídek 

Inovativní řešení, která zde uvedu, jsou závislá na ekonomické situaci provozovatele 

letiště. Pro zvýšení, již tak velké míry bezpečnosti na letišti je dle mého názoru nezbytná 

změna postupu odbavení cestujících. Bezpečnostní prohlídku navrhuji provádět, stejně jak je 

tomu u decentralizovaných bezpečnostních prohlídek, tzn. těsně před vstupem do letadla, 

čímž je minimalizována, ne-li úplně eliminována možnost sestrojení, či vyzvednutí nějaké 

zbraně či výbušniny v prostoru SRA. Je to sice na úkor pohodlí cestujících, ale pro bezpečnost 

velmi důležité. U velkých mezinárodních letišť tato varianta nepřichází v úvahu právě kvůli 

finančním prostředkům, ale u malých letišť by tyto výdaje nemusely být významné. Pro 

jednotlivá letiště by však bylo potřeba provést analýzu, zda je nutné investovat do 

modernizace stávajícího systému bezpečnostních prohlídek, či nikoliv. 

Co se týče bezpečnostních prohlídek, stávající technika na většině letišť, zvláště 

detektor kovů, již nemůže zajistit odhalení všech nebezpečných předmětů, vzhledem k vývoji 

a nahrazování kovů materiály jako jsou nové kvalitní polymery a keramické hmoty. Na trhu je 

již odpovídající technika pro detekci těchto materiálů, podle mého názoru jsou nejlepším 

řešením pro odhalení zbraní a nebezpečných předmětů z těchto nových materiálů personální 

rentgeny. Vzhledem k negativnímu vnímání společností těchto detekčních prostředků bych 

doporučil bodyscannery, které využívají podobného principu Milivize.  

Jak personální rentgeny fungují? Osoba nastoupí do rentgenového portálu a nejdříve 

se postaví čelem k rentgenu, je skenována, otočí se zády, a je skenována podruhé. Záření se 

dá nastavit, buď velmi slabé, které neproniká kůží nebo zesílit pro odhalení předmětů 

v tělních dutinách. První pronikne pouze oděvem, a odráží se od všech předmětů, které jsou 

v oděvu nebo na těle osoby, v tomto případě člověk vstřebá pouze 0,05 μS. Pro odhalení 

předmětů v tělních dutinách záření prochází kůží a dávka, kterou člověk obdrží je 2,5 μS. Na 

monitoru se obsluze zobrazí zpětně rozptýlené záření, viz (obr. 17). 

Důvod proč veřejnost odmítá, personální rentgeny může být fakt, že donedávna nebylo 

možné tohoto rentgenu využít pro velkou invazivnost záření a jeho negativní vliv na živé 

buňky. Dnes už to neplatí a dávka, kterou člověk vstřebá je rovná asi dvěma hodinám letu 

v hladině 10 tisíc metrů. Problém tkví v neinformovanosti rozdílu tohoto záření s přirozenými 

dávkami z prostředí 
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Obrázek 17 Zobrazení personálního rentgenu [20] 

U bodyscanneru, využívajících Milivize, je postup stejný, pouze místo rentgenového 

záření je využíváno milimetrových elektromagnetických vln, které jsou převedeny na 

viditelné záření. Podrobněji je Milivize uvedena v kapitole 2.5. U bodyscanneru je prozatím 

trošku horší kvalita zobrazení než u personálních rentgenů, podle mého názoru je to však 

pouze otázkou času, než se úroveň rozlišení srovná. 

Jiným důvodem proč nejsou tyto prostředky rozšířeny, může být etické hledisko, kdy 

někteří zástupci společnosti odmítají tyto prostředky s argumentem, že člověk přichází 

o soukromí, protože skenery vlastně svlíkají, obrazně řečeno, cestující do naha. Výrobci 

těchto přístrojů, ale dokázali, že se tyto soubory nikam neukládají a jsou téměř okamžitě 

přemazány následujícími pasažéry. 

Další zařízení, která by mohla přispět k větší bezpečnosti, jsou nepochybně skenery 

využívající rádiových vln, které jsou stále ještě ve vývoji, ale mají velký potenciál a mohly by 

být ekvivalentem personálních rentgenů. 

Pro detekci drog a výbušnin by se mělo zavést využití jaderné kvadrupólové detekce či 

plynové chromatografie využívající různých způsobů detekce. Tyto principy jsou využívány 

také v tzv. bezpečnostních kabinkách, které se již používají v zahraničí. Cestující vstoupí 

dovnitř kabinky a ze spodu jej ovane proud vzduchu, který nažene molekuly kolem těla do 

zařízení v horní části kabinky, kde proběhne analýza vzorku, zda cestující neskrývá drogy 

nebo výbušniny. V bezpečnostní kabince může být namontován detektor kovů. Jaderná 

kvadrupólová detekce je prozatím využívána pouze pro zapsaná zavazadla, její výhodou je 

možnost detekce neprůmyslově vyrobených plastických trhavin bez přísad.  
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Umístění termovizní kamery na motorické hlavě, s využitím milivize, do prostorů 

terminálu letiště je také krokem k zajištění větší bezpečnosti. Tyto kamery využívají například 

v Izraeli, u monitoru sedí bezpečnostní ostraha a vidí několik pohledů z různých kamer. 

Kamery s využitím milivize mají dosah asi 30 metrů. I když je na velkých letištích stálý 

pohyb cestujících, zvyšují tyto kamery pravděpodobnost odhalení protiprávně jednajících 

osob. 

Významná zlepšení týkající se personálu operujícího u bezpečnostních prohlídek, 

z mého pohledu již provést nelze, pravidelná školení jsou jednoznačně základem. V dnešní 

době je účelné snad jen více finančně motivovat pracovníky a kontrolovat jejich práci.  
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7  Závěr 
Bezpečnost civilního letectví je v současné době na velmi vysoké úrovni, po 

teroristických útocích v roce 2001 byl kladen velký důraz právě na tuto problematiku a podle 

mého názoru tento systém funguje skvěle. Důkazem může být také skutečnost, že je to již přes 

10 let a žádný podobný útok nebyl zaznamenán v civilním letectví. Do bezpečnostních 

prohlídek osob a zavazadel bylo vloženo mnoho finančních prostředků a úsilí, ať už jde 

o oblast vývoje nebo samotnou praktickou činnost. 

V dnešním světě však platí, že peníze rozhodují o mnohém a tak i když máme 

technická zařízení, která jsou schopná odhalit všelijaké nebezpečné předměty, mnoho 

provozovatelů letišť nemá prostředky na jejich pořízení. Pro získání potřebných investic často 

musí ustoupit bezpečnost na úkor podnikatelských záměrů společnosti. Proto je potřeba, 

stejně jak před léty proběhly velké investice do vývoje, také nyní investovat do novelizace 

stávajících systémů, pro zajištění co největší bezpečnosti. 

Cílem této práce bylo analyzovat kritická místa bezpečnostních prohlídek. K tomuto 

účelu jsem použil dvě analýzy. Nejdříve jsem znázornil různá rizika pomocí Ishikawova 

diagramu a těmto rizikům jsem později kvantitativní analýzou souvztažnosti přiřadil 

matematickými výpočty hodnoty, které představují míru jejich rizika pro bezpečnostní 

prohlídky. 

Analýza potvrdila mou hypotézu, že stávající systém bezpečnostních prohlídek nemá 

žádné závažné kritické místo, což je patrné z grafu analýzy souvztažnosti. Z grafu jde dále 

vyčíst, že existují sekundární a terciální rizika, tato rizika jsou ovšem závislá na neočekávané 

chybě, nebo na lidském faktoru, který již nelze ovlivnit jinak, než tomu je v současné době. 

Snad jen lepším finančním ohodnocením a častějšími kontrolami jejich práce. 

Inovativní řešení, která jsem navrhl se týkají, jak jsem již výše uvedl, ekonomické 

situace provozovatele letiště. Jedním z nejdůležitějších prvků každé bezpečnostní prohlídky, 

jsou zejména kvalitní technické prostředky. Další možností pro zvýšení bezpečnosti na 

letištích je decentralizace bezpečnostních prohlídek. 

Systém bezpečnostních prohlídek je důležité nepodceňovat a stále jej zdokonalovat, 

nejen po právní stránce, ale i technicko-takticky. V případě, uspokojení a nepozornosti, by 

mohlo dojít k podobným útokům, jako v roce 2001. Již na začátku práce jsem zmínil, že 

letadlo je za letu velmi zranitelným dopravním prostředkem v případě útoku. Cestující na 
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palubě mohou být zneužiti, pod pohrůžkou zbraní či výbušnin, k dosažení cílů teroristů. 

V dnešní době se může jednat o cíle politické, finanční či náboženské. 

Na druhou stranu je třeba si uvědomit hranici, do které je možné bezpečnostní 

prohlídky stupňovat. V případě překročení této hranice, kterou může být např. ztráta 

soukromí, dlouhá doba odbavení či nepříjemné náležitosti těchto prohlídek, může dojít 

k situaci, kdy cestující začne zvažovat cestu letadlem a rozhodne se pro jinou formu dopravy 

s méně invazivními bezpečnostními postupy. 
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