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ANOTACE 
 
Závěrečná diplomová práce rozebírá jednotlivé prvky pracoviště bezpečnostní kontroly 

a řeší jejich optimalizaci s ohledem na předpisovou stránku věci a také začlenění do 
dispozičního řešení stávajících prostor s vizí navýšení poptávky přepravy. Řeší problematiku 
eliminace elektromagnetického rušení detekčních prostředků pracoviště a navrhuje možné 
řešení jejich odstranění. Práce je primárně vztažena k letišti Praha – Ruzyně.  
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ANNOTATION 
 
The final master’s thesis analyzes the individual elements of Security control workplace 

and solves their optimization with respect to the rulemaking side of things, and integration 
into the existing space layout with a vision of the increasing demand for transport. Solves the 
issue of electromagnetic interference elimination in the detection equipment and suggests 
possible solutions to overcome them. The work is primarily related to the Prague - Ruzyne 
airport. 
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1 ÚVOD 
 
Tato diplomová práce má za úkol vyřešit dva hlavní cíle stanovené přiděleným zadáním. 

Téma diplomové práce je globálně pojato ve vztahu s letištěm Praha – Ruzyně a to možnostmi 
zastavěných letištních ploch, konfigurací klíčových pracovišť a obsluhujícího personálu. 

Prvním cílem je navržení optimálního uspořádání pracoviště bezpečnostní kontroly, při 
kterém bude možné dosáhnout minimální doby na bezpečnostní prohlídku jednoho cestujícího 
při současném respektování všech požadavků národních i mezinárodních standardů, které se 
provozovatel letiště zavázal plnit. Zde se zabývám  převážně studiem požadavků předpisu L 
17 včetně dalších přidružených a potřebných předpisů a jejich následnou efektivní 
implementací do daného prostředí. Z důvodu implementace do zmíněného prostředí bude 
zároveň využito jak ověřených, tak neověřených informací a poznatků z terénu i poznatků a 
informací poskytnutých osobami, jež se na danou problematiku orientují. Dosažením tohoto 
cíle vznikne návrh konfigurace inovovaného prostředí pracoviště bezpečnostní kontroly 
s konkretizací pro zmíněné letiště Praha – Ruzyně. 

Druhým z cílů, jenž je nedílnou součástí výše zmíněného cíle, je zvážení možnosti 
eliminace dopadů potenciálního elektromagnetického rušení technických prostředků 
bezpečnostní kontroly. Konkrétním místem pro realizaci druhého cíle bylo zadáno také letiště 
Praha – Ruzyně a tamější pracoviště bezpečnostní kontroly, kde se s rušením bezpečnostních 
průchozích rámů potýkají dlouhodobě. Negativní rušení  zpomaluje tok cestujících vlivem 
planých poplachů na přístrojovém vybavení pracoviště, zejména na rámech průchozích 
detektorů kovu Metor 300 dodávaných společností Rapiscan. Vzhledem k tom, že pracovníci 
bezpečnostní kontroly nemohou tyto poruchy ignorovat, ani je jednoduchým způsobem 
odhalit, případně alespoň eliminovat, dochází tak k prodlevám při odbavování cestujících a 
tím pochopitelně k celkovému snížení jejich komfortu. V případě nevhodného rozmístění 
pracoviště, potýkajícím se s takovouto problematikou, může v krajním případě nastat i takové 
zpoždění, které způsobí negativní dopady na ekonomickou stránku letu samotného. Aby se 
zabránilo všem možným negativním ekonomickým dopadům, jsou nutné neustálé inovace 
v oblasti odbavení cestujících, přičemž je otázka komfortního a rychlého odbavení velmi 
důležitým aspektem (zvláště u letů na kratší vzdálenosti). V následujících kapitolách bude 
proto vysvětleno jak lze problematice předejít za současného respektování výše zmiňovaných 
předpisů a limitů ze strany provozovatele letiště a ploch letištních terminálů, jež slouží pro 
odbavení cestujících. Dosažením tohoto cíle vznikne doporučení pro instalaci technického 
vybavení pracoviště bezpečnostní kontroly. 

Kapitoly předcházející řešení výše zmíněných cílů rozeberou historii, předpisy, pojmy a 
další důležité prvky nutné pro seznámení se s problematikou bezpečnostních kontrol na 
letištích. Pro snadné pochopení budou přiloženy názorné obrázky, grafy a tabulky 
doprovázeny vysvětlujícím textem. V závěru proběhne zhodnocení dosažených výsledků 
vyplývajících ze studie problematiky a doporučení pro provozovatele letišť. 
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2 ORGANIZACE, PŘEDPISY A POJMY 
 
Prioritou mnoha zemí z celého světa je sjednocení postupů a pravidel používaných pro 

plynulý a bezproblémový chod leteckého provozu. Pro jejich ucelenou představu o tom, jak 
má vypadat „idealizované“ prostředí leteckého provozu, vznikaly organizace, jež se 
problematikou ideologie sjednocení zabývaly vytvářením předpisů a nařízení. Vytvářením 
jednotných pravidel pro přidružené státy, které se rozhodly plnit vypsaná nařízení, došlo 
postupem času ke zvýšení účinnosti letectví na globální úrovni. Krédem organizací je neustálé 
zlepšování podmínek v letectví, proto dochází ke kontinuálnímu vývoji jak organizací, tak i 
zmiňovaných předpisů a nařízení. 

 
 

2.1 Organizace a jejich dokumenty 
 
Nejvýznamnější organizace, jež se zabývá otázkou sjednocení pravidel v rámci 

celosvětového měřítka je Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO - International 
Civil Aviation Organization) s hlavním sídlem v kanadském Montrealu. Vznik organizace se 
datuje k roku 1944 ratifikací Chicagské úmluvy majoritou podepsaných členů. Celkem ji 
ratifikovalo 38 členských zemí včetně tehdejšího Československa. ICAO je organizace 
přidružená k OSN a jejím cílem je vytvoření pravidel letecké dopravy a mezinárodních norem 
a tímto zajistit zabezpečení letecké dopravy mezi přidruženými státy. K ICAO se 
v současnosti hlásí 188 členských států a organizace vydala 18 základních annexů (příloh) 
k Chicagské úmluvě.[1]  

Českým zákonodárstvím byly výše zmíněné annexy přijaty jako zákon č.49/1997 sbírky, 
které implementovalo Ministerstvo dopravy. Pro tuto práci je nejdůležitějším Annex 17 
(počeštěle předpis L-17). Dalším důležitým dokumentem, jež vydala ICAO je dokument   Doc 
8973 zvaný jako Bezpečnostní příručka pro zabezpečení civilního letectví před protiprávními 
činy. Dokument je složen z celkem pěti svazků. Bohužel má status „restricted“, neboli 
utajovaný, tudíž spadá pod utajení veřejnosti. Proto je dále využito poznatků a informací od 
osob, které se v dané problematice pohybují a orientují. Dalším potřebným studijním 
materiálem je nařízení Ministerstva dopravy č.2320/2002 (převzato od Evropské unie), 
později nahrazeno aktualizovaným nařízením Ministerstva dopravy č.300/2008 spadajícím do 
sekce ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Nařízení č.300/2008 pojednává o 
výkladu  společných pravidel v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o 
zrušení nařízení č.2320/2002. Ministerstvo dopravy vydalo i další dokumenty zabývající se 
problematikou leteckého provozu. Zde je nutno zmínit vyhlášku č.400/2006 sb. o ochraně 
civilního letectví před protiprávními činy, nařízení Komise č.622/2003, kterým se stanoví 
prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, nařízení Komise 
č.1138/2004 o ustanovení společné definice kritických částí vyhrazených bezpečnostních 
prostor na letištích, nařízení Komise č.1217/2003, kterým se stanoví společné specifikace pro 
národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví, nařízení Komise 
č.1486/2003, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti 
civilního letectví, nařízení Komise č.68/2004, kterým se mění nařízení Komise č.622/2003 a 
kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č.849/2004, kterým se mění nařízení č.2320/2002 a 
kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, nařízení Komise 
č.781/2005, č.857/2005, č.65/2006, č.831/2006, č.1546/2006, č.1862/2006, č.437/2007, 
č.915/2007 a č.1477/2007 o změně nařízení č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření 
ke společným základním normám letecké bezpečnosti, nařízení Komise č. 23/2008, kterým se 
také stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, 
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nařízení Komise č.820/2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních 
norem pro bezpečnost letectví, nařízení Komise č.272/2009, kterým se doplňují společné 
základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č.300/2008, nařízení Komise č.1254/2009, kterým se 
stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem 
v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní 
bezpečnostní opatření, nařízení Komise č.18/2010, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č.300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v 
oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, nařízení Komise č.72/2010, kterým 
se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před 
protiprávními činy, nařízení Komise č.133/2010, kterým se mění nařízení č.820/2008, kterým 
se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví, 
nařízení Komise č.134/2010, kterým se mění nařízení č.820/2008, kterým se stanoví 
prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, nařízení Komise 
č.293/2010, kterým se mění nařízení č.820/2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění 
společných základních norem pro bezpečnost letectví, nařízení Komise č.297/2010, kterým se 
mění nařízení č.272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního 
letectví před protiprávními činy a nařízení Komise č.983/2010, kterým se mění nařízení 
č.185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké 
bezpečnosti.[2] 

Organizací, zabývající se shodnou problematikou jako ICAO, avšak v rámci evropského 
regionu je Evropská konference civilního letectví (ECAC - European Civil Aviation 
Conference ) s hlavním sídlem v Paříži. ECAC byla založena v květnu 1954 ve Štrasburku.V 
současnosti sdružuje ECAC více než 33 států, Česká republika se stala členem v roce 1993. 
Jedná se o regionální organizaci civilního letectví, jejímiž členy jsou vlády většiny 
evropských zemí. Hlavními cíly je aplikace celosvětově platných předpisů, doporučení a 
zásad na podmínky Evropy, harmonizace rozvoje letecké infrastruktury v Evropě, další vývoj 
bezpečného a efektivního evropského leteckého dopravního systému a zajišťování jeho trvale 
udržitelného rozvoje.[3] 

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA (International Air Transport 
Association) je nevládní organizací leteckých dopravců, kteří provozují pravidelnou 
mezinárodní leteckou dopravu. Její stanovy byly navrženy v roce 1944 a po Chicagské 
konferenci v roce 1945 byla IATA ustanovena. Jedním ze zakládajících členů byly i 
Československé aerolinie. Hlavním sídlem IATA je Montreal a v jednotlivých částech světa 
jsou udržovány oblastní kanceláře. IATA sdružuje více než 220 leteckých společností, které 
dohromady zajišťují přes 95% pravidelné mezinárodní letecké přepravy ve světě. [33] 

 
 

2.2 Mezinárodní úmluvy 
 
Důležitými dokumenty jsou zejména mezinárodní konvence v ochraně letectví před 

protiprávními činy. Výklad následujících konvencí je řazen chronologicky dle roku uzavření.  
Varšavská konvence z roku 1929 sjednocuje některá pravidla o mezinárodní letecké 

dopravě řešící otázky zodpovědnosti leteckých provozovatelů. Konvence se skládá z celkem 
pěti kapitol, z nichž se každá podrobně zabývá danou problematikou. Později byla upravena 
tzv. Haagským protokolem podepsaným v Haagu roku 1955. Oba tyto dokumenty byly 
novelizovány Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, 
podepsané v Montrealu roku 1999. [7] 

Chicagská konvence z roku 1947 se skládá ze dvou částí. První část obsahuje zásady 
budoucí spolupráce členských zemí a ve druhé části jsou ustanovení tvořící ve svém souhrnu 
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statut Mezinárodní organizace pro civilní letectví a její organizační členění. Klíčovou zásadou 
Úmluvy je zásada suverenity zajišťující úplnou a výlučnou svrchovanost nad svým státním 
územím a odpovídajícím vzdušným prostorem.  Jsou zde dále obsaženy normy, které upravují 
provozování pravidelných a nepravidelných letů civilních letadel a normy upravující činnost 
mezinárodního civilního letectví. Obsahem smlouvy je vymezení důležitých pojmů 
v mezinárodní letecké dopravě. Úmluva se zabývá technickými záležitostmi, bezpečností 
provozu, kvalifikací leteckého personálu, usnadňováním letecké dopravy, dopravou 
nebezpečného nákladu, navigací, záležitostmi letišť. [7] 

Tokijská konvence 1963 se poprvé zabývala „ zločinem na obloze“. Definovala pod čí 
právní jurisdikci spadá zločin spáchaný na palubě letounu ( právní jurisdikce státu registrace 
letounu). Dále vymezuje pravomoci velitele letadla pro tyto případy. Velitel letadla je 
oprávněn přijmout přiměřená opatření, včetně omezení osoby, která spáchala trestný čin na 
palubě, porušila kázeň nebo pořádek na palubě nebo ohrozila bezpečnost letu. Velitel letadla 
je oprávněn postupovat v souladu s Tokijskou úmluvou i tehdy, pokud je závažný důvod se 
domnívat, že se osoba k výše uvedeným činům teprve chystá. Velitel letadla má pravomoc 
předat osobu státním orgánům země, jež je signatářem úmluvy. Tokijská úmluva je 
aplikovatelná pouze v době kdy je letadlo považováno za „letadlo za letu“. Jedná se o 
okamžik od uzavření všech vnějších dveří letadla do okamžiku jejich otevření. Výjimkou je 
nouzové přistání, kdy lze postupovat v souladu s touto úmluvou až do okamžiku, kdy 
příslušný státní orgán převezme zodpovědnost za cestující, posádku, letadlo a majetek na 
palubě. [7] 

Haagská konvence z roku 1970 zavádí jednotnou legislativu v potlačování nezákonných 
činů v civilním letectví. Podle úmluvy je každá osoba na palubě letadla, která nezákonně a s 
použitím síly, vyhrožováním nebo jinou formou zastrašování převezme kontrolu nad letadlem 
nebo se o to alespoň pokusí, obviněna z trestného činu. Všechny strany úmluvy jsou zavázány 
k tomu, aby takové činy trestaly co nejpřísněji. [7] 

Montrealská konvence z roku 1971 zavádí jednotnou legislativu k potlačování 
bombových útoků na letadla. Mimo toto také takto konvence definuje „dobu letu“ a pojem 
„předletová příprava“. Podle úmluvy je považován za trestný čin jakýkoliv čin, který je 
spáchán jako akt násilí proti osobám na palubě letadla, pokud tento akt ohrožuje bezpečnost 
na palubě letadla, tedy včetně uložení výbušniny na jeho palubě, pokusu takový čin spáchat 
nebo spoluúčastí při takovém činu. Roku 1988 proběhla novelizace Montrealského protokolu 
vytvořením jednotné legislativy pro ochranu cestujících a letišť před teroristickými útoky. 
Montrealský protokol je součástí úmluvy o civilním letectví. Protokol o boji s protiprávními 
činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví - doplnění Montrealské 
úmluvy z roku 1971). Protokol rozšiřuje opatření Montrealské úmluvy o potlačování 
protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví. Zatím poslední novelizace 
proběhla dle výše uvedeného v roce 1999. [7] 

Konvence o značení výbušnin z roku 1991 byla přijatá v Montrealu a zavazuje 
označovat vyráběné výbušniny tak, aby se dal dohledat jejich původ. Každý stát musí mimo 
jiné přijmout nezbytná a efektivní opatření k zákazu výroby neznačených plastických trhavin, 
omezení jejich přepravy uvnitř i vně teritoria státu. Zároveň musí dbát na kontrolu vlastnictví 
a přepravy trhavin, které byly vyrobeny ještě před přijetím úmluvy. Úmluva mimo jiné uložila 
všem signatářským státům, aby během tří let zničily, znehodnotily nebo co nejdříve 
spotřebovaly všechny zásoby neoznačených trhavin, které nejsou v držení policie nebo 
armády. [7] 
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2.3 Základní pojmy 
 
Bezpečnost (z anglického Security) je ochrana civilního letectví před protiprávními 

činy. tohoto cíle se dosáhne kombinací bezpečnostních opatření, lidských a materiálních 
prostředků. [8] 

Bezpečnostní kontrola (z anglického Security Control) je soubor opatření včetně 
detekční kontroly a fyzické kontroly, jimiž lze předejít tomu, aby zbraně, výbušniny a jiná 
nebezpečná zařízení, předměty a látky byly použity ke spáchání protiprávního činu. [8] 

Bezpečnostní audit (z anglického Security audit) je důkladná komplexní kontrola a 
vyhodnocení zavádění a dodržování Národního bezpečnostního programu ochrany civilního 
letectví před protiprávními činy (dále jen NBP). [9] 

Bezpečnostní inspekce (z anglického Security inspection) je kontrola a vyhodnocení 
dodržování určitých bezpečnostních opatření NBP leteckou společností, letištěm nebo jiným 
subjektem, který může ovlivnit bezpečnost civilního letectví. [9] 

Bezpečnostní test (z anglického Security test) je tajná nebo veřejná zkouška dodržování 
bezpečnostních opatření, která je realizována simulací pokusu o provedení protiprávního činu.  

Lidská výkonnost (z anglického Human performace) určuje lidské schopnosti a jejich 
omezení, které mají dopad na provozní bezpečnost, ochranu před protiprávními činy a výkony 
letecké dopravy. [9] 

Odbavující společnost je právnická osoba (společnost), nebo i fyzická osoba, provádějící 
činnosti, postupy, úkony a opatření leteckých společností a ostatních subjektů, při přípravě 
odletu letadla, odbavení cestujících, zavazadel, zboží a totéž po příletu letadla, v souladu s 
právními předpisy České republiky. [9] 

Detekční kontrola (z anglického Screening) je aplikace technických nebo jiných 
prostředků, které mají za úkol odhalit zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení nebo 
látky, kterých je možno použít pro spáchání protiprávního činu. [8] 

Veřejný prostor (z anglického Landside) je provozovatelem letiště určená veřejná část 
letiště, která není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny prostory letiště přístupné 
veřejnosti. Lze do něj vstupovat a vjíždět zpravidla bez omezení. V případech mimořádných 
bezpečnostních opatření jsou provozovatel letiště, nebo Policie ČR oprávněni omezit vstup do 
veřejného prostoru letiště. [8] 

Neveřejný prostor (z anglického Air Side) je provozovatelem letiště určená neveřejná 
část letiště, sestávající z pohybové a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich 
částí, k nimž je přístup kontrolován. Neveřejný prostor je z hlediska omezení přístupu v rámci 
preventivních bezpečnostních opatření rozdělen na několik základních bezpečnostních zón. 
Neveřejný prostor s nejnižší ochranou je tvořen zónou 3, vyhrazený bezpečnostní prostor 
(SRA) je tvořen zónami 1 a 2 následovně: 

 
• 1. bezpečnostní zóna se dále obvykle člení na sektory: 
 

� prostor celního příletu odbavovací budovy letiště 
� tranzitní prostor mezinárodní části odbavovací budovy letiště 
� prostory přilehlé k odbavovací budově – mimo odbavovací plochy 
� technické prostory odbavovací budovy přístupné z červené bezpečnostní zóny 
� odbavovací plocha letiště 
� paluby letadel na stojánkách 
 

• 2. bezpečnostní zóna zahrnuje prostory leteckých provozních ploch, staveb, zařízení,   
včetně přilehlého okolí a určené manipulační plochy před hangáry 
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• 3. bezpečnostní zóna zahrnuje ostatní provozní, technické a hospodářské objekty a 
vnitřní prostory letiště. [8] 

 
Vyhrazený bezpečnostní prostor (z anglického Security Restricted Area, dále jen 

„SRA“) je provozovatelem letiště určená část neveřejného prostoru, do níž je přístup 
kontrolován pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Taková oblast za 
běžných podmínek zahrnuje, mezi jiným, všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem 
detekční kontroly a letadlem, rampu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady 
nákladu, poštovní střediska, přípravny cateringu v neveřejném prostoru letiště a prostory pro 
úklidové služby cateringu služby zajišťující úklid letadel. [8] 

Kritické části vyhrazených bezpečnostních prostor (z anglického Critical Parts of SRA) 
jsou jakékoliv časti letiště, do nichž mají přístup odletoví cestující včetně jejich kabinových 
zavazadel poté, co se podrobili bezpečnostní kontrole a jakékoliv části letiště, jimiž mohou 
procházet či v nich být skladována zapsaná zavazadla odletových cestujících poté, co byla 
podrobena bezpečnostní kontrole, pokud tato zavazadla nejsou zabezpečena. [8] 

Terminál (z anglického Terminal) je hlavní budova nebo skupina budov, kde probíhá 
odbavování cestujících a nákladu, a dále jejich nástup a nakládání do letadla. [9] 

Fyzická kontrola (z anglického Hand Search) je kontrola všech odlétajících cestujících, 
jejich zavazadel, pozemního personálu, posádek letadel a všech dalších osob vstupujících do 
zabezpečeného sektoru, která je prováděna vždy, pokud nejsou detekční zařízení k dispozici, 
mají-li provozní poruchu, nebo není-li při detekční kontrole jistota o negativním výsledku. 
Fyzickou kontrolou se rozumí i kontrola za pomocí ručního detektoru kovů, těsnými dotyky 
detektorem na oblečeném těle, hmatem ruky na oblečeném těle na volných částech oděvu, 
odložených součástí oděvu, aby takováto kontrola vedla odhalení ukrytých předmětů v 
místech, kde je možno takovéto předměty pod oděvem, v kapsách a záhybech oděvu, apod., 
ukrýt. Fyzickou kontrolu provádí osoba stejného pohlaví. Fyzickou kontrolu zavazadel se pak 
rozumí prohlídka všech vložených předmětů, částí a prostor a obsahu, včetně balení a 
pomocných konstrukcí tak, aby bylo vyloučeno vnesení nebezpečného předmětu na palubu 
letadla nebo do sterilního sektoru. [9] 

Osobní prohlídka (z anglického Personal Search) je prováděna v rámci bezpečnostní 
kontroly pouze z důvodů uvedených v zákonech ČR a může ji provádět pouze Policie ČR 
nebo jiná osoba k tomu zmocněna dle zákona. Osobní prohlídka zahrnuje i prohlídku 
svlečených částí oděvu, obnažených částí lidského těla, tělních dutin a případně i kontrolu 
pomocí speciálních detekčních zařízení. [9] 

Doprovázené zapsané zavazadlo (z anglického Accompanied Hold Baggage) je 
zavazadlo, které podal osobně cestující k odbavení na místě k tomu určeném. Zavazadlo je 
přepravováno v nákladovém prostru letadla, ve kterém je přepravován i cestující, který toto 
zavazadla odbavil, ale nemá k němu přístup po celou dobu přepravy až do výdeje zavazadla 
po ukončení přepravy v místě k tomu účelu určeném. [9] 

Kabinové zavazadla (z anglického Cabin Baggage) jsou zavazadla cestujícího, která 
jsou přepravována s cestujícím na palubě letadla, která si cestující po dobu letu opatruje sám, 
a má k nim za letu přistup. [9] 

Náklad (z anglického Cargo) je letecká zásilka, přepravována na základě zvláštní 
přepravní smlouvy, Leteckého nákladního listu AWB. [9] 

Nedoprovázená zapsaná zavazadla (Rush) jsou taková zavazadla, která jsou 
přepravována v jiném letadle než cestující, kterému zavazadlo patří. [9] 

Neidentifikovatelná zavazadla (z anglického Unidentified baggage) jsou zavazadla a 
letišti, s označením nebo bez označení zavazadlovým lístkem, která nejsou vyzvednutá nebo 
identifikována cestujícím. [9] 
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Namátková kontrola (z anglického Continuous Random Checks) je kontrola prováděná 
namátkově po dobu určeného časového úseku a určeného předmětu. [9] 

Odbavovací proces je chápán jako obor činností, úkonů, postupů a opatření leteckých a 
odbavovacích společností a ostatních subjektů podílejících se na přepravě cestujících, 
zavazadel, zboží, pošty a činností před příletem a po odletu letadla. [9] 

Nežádoucí / nebezpečný předmět je zbraň, výbušnina, nebezpečná látka či předmět 
kterým by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, posádky, či letadla. [9] 

Zakázaný předmět je takový předmět, který nesmí přenášet cestující, ať už přímo u sebe, 
nebo v kabinovém zavazadle, bez toho aniž by porušil platné bezpečnostní předpisy. Seznam 
zakázaných předmětů určuje každá letecká společnost s ohledem na pořadavky předpisů. 
Zakázané předměty jsou detailněji rozebrány v Příloze 1 dle směrnice Evropské Unie č. 
185/2. [9] 

Nebezpečné předměty jsou věci nebo materiály, které představují riziko ohrožení zdraví, 
bezpečnosti, majetku nebo ovzduší. Za speciálních přepravních podmínek však mohou být 
přepravovány. [9] 

 

 
Obrázek č.1: Veřejné a neveřejné části letiště Praha – Ruzyně [40] 
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3 PROTIPRÁVNÍ ČINY V LETECTVÍ 
 
Letecká doprava přinesla společnosti mimo hlavní podstaty zkracování vzdáleností mezi 

světy rozdílných kultur také rozmanité typy ohrožení plynoucích z protiprávních činů. 
Vzhledem ke své aktuálnosti jsou nejznámější fenomény terorismu, extremismu, 
organizované kriminality a další. Díky stále vzrůstající popularitě těchto fenoménů 
v konkrétních cílových skupinách je jedním z nejdůležitějších cílů společnosti zajistit 
bezpečnost obyvatel, s čímž souvisí i zajištění bezpečnosti v civilním letectví. Úroveň 
bezpečnosti letiště je také významným činitelem při posuzování jeho vhodnosti leteckými 
společnostmi s ekonomickým dopadem.  

Majorita protiprávních činů spáchaných v letectví má jedno společné počáteční 
pochybení. Tím je právě pochybení ve smyslu umožnění přenosu „zakázaného předmětu“ na 
palubu letadla, případně plochy letiště formou kamuflovaného zavazadla, či přímo na těle 
potenciálních pachatelů, bereme-li v potaz spáchání činu za hranicí veřejného prostoru. 
V opačném případě se o bezpečí stará kontinuální hlídka Policie České Republiky s pomocí 
rozsáhlého kamerového systému. Prakticky jediným účinným pracovištěm pro odhalení 
vnesení zakázaných předmětů na palubu letadla, nebo plochy letiště (tj. za hranice veřejného 
prostoru), umožňujících způsobit situaci ohrožení osob pohybujících se na letišti, či pasažérů 
a vybavení letiště, nebo letadel samotných, je pozemní bezpečnostní kontrola. Bezpečnostní 
kontrola je zároveň posledním článkem, který může nezákonnému činu na palubě letadla 
předejít. Samotné zabránění takovému aktu na palubě letadla je velmi málo pravděpodobné, 
protože mnohdy není v silách posádky a palubního personálu čelit útoku zbraní, nebo dalších 
donucovacích prostředků. 

Bezpečnost před protiprávními činy v letecké dopravě lze dosáhnout kombinací 
bezpečnostních opatření, lidských a materiálních prostředků. K úplnosti těchto opatření slouží 
pojmy obsažené v Annexu 17 vydaný mezinárodní leteckou organizací ICAO (podrobněji 
zmíněno v kapitole 2.). [10] 
 

 
3.1 Charakteristika protiprávních činů v letectví 

 
Protiprávní činy (z anglického Acts of unlawful interference) jsou takové činy nebo 

pokusy o činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví a letecké dopravy, konkrétně: 
 
• protiprávní zmocnění se letadla za letu  
• protiprávní zmocnění se letadla na zemi  
• držení rukojmích na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení  
• násilné vniknutí na palubu letadla, na letiště nebo do prostor leteckých zařízení  
• držení zbraně, nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho 

nezákonného použití na palubě letadla, nebo na letišti  
• takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za letu 

nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké veřejnosti na 
letišti nebo v prostoru leteckých zařízení. [9] 

 
 

3.2 Základní rozdělení protiprávních činů 
 
Z právního hlediska je nutné si uvědomit, že protiprávní čin (potažmo trestný čin) je jen 

takové jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně a které je nebezpečné pro 
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společnost. Musejí tedy být najednou splněny dvě podmínky. První podmínka je formální a 
říká, že jen takové jednání, které je zákonem označeno za trestný čin, může být trestným 
činem. Jestliže tedy nějaké jednání není v trestním zákoně popsáno, nemůže být trestným 
činem, byť by bylo jakkoliv nebezpečné a nemorální. Jedná se o jeden ze základních principů 
právního státu, že není trestného činu bez zákona (z latiny nullum crimen sine lege). [12] 

K nejzávažnějším a zároveň nejdiskutovanějším trestným činům, k nimž nejčastěji 
dochází v letectví, patří organizovaný zločin (z anglického organizated crime) a terorismus (z 
anglického terrorism). Oba tyto činy mají v podstatě následující shodné rysy: 
 

• Profesionalita, plánovitost, hierarchicky členěná struktura, přesně stanovené 
funkce, disciplína 

• Používané prostředky (brutalita, násilí, vraždy, únosy, zastrašování) 
• Mezinárodní působení 
• Bohatství, které usnadňuje získávání špičkového technického vybavení 
• Pronikání do oficiálních struktur ekonomiky a politiky [13] 

 
Aby bylo možné pojmy organizovaného zločinu a terorizmu rozlišit, je nutno zmínit 

také jejich nejpodstatnější diferenční rysy jako: 
 

• Motivace:  
 

� u teroristů politická 
� u organizovaného zločinu zisk finančních prostředků 

 
• Cíle útoků:  
 

� teroristé útočí i na zcela náhodné osoby, s cílem zastrašit obyvatelstvo či 
donutit autoritu k nějakému chováni  

� u organizovaného zločinu je násilí cílené a oběti jsou vybírány [13] 
 
 

3.3 Statistiky protiprávních činů v letectví za období 1989-2009 
 
Statistické informace týkající se protiprávních činů v letectví jsou ve většině zemí 

veřejnosti nepřístupné vzhledem ke své citlivé povaze a potenciálem možného zneužití. 
Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) však okrajově uvádí některé statistické 
údaje ve svých výročních zprávách. Informace získává z databáze ADREP (z anglického The 
Accident/Incident Data Reporting), jež má pod svou vlastní správou. Evropská Unie má pod 
svou správou také databázový systém zkratkou ECCAIRS (z anglického European Co-
ordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems), kdy propojením s ADREP došlo 
ke zjednodušení přístupu zmocněných osob k bezpečnostním a dalším incidentům v civilní 
letecké dopravě na mezinárodní úrovni. [11] 

Z dostupných informací Mezinárodní organizace civilního letectví ICAO (viz. Tabulka 
č.1) se odehrál v období 1989-2009 nejvyšší počet činů protiprávního vměšování v roce 1993 
s bilancí celkem 48. Z tohoto počtu bylo celkem 30 podařených únosů letadla, celkem 7 
nepodařených únosů letadla, celkem 3 činy útoků na zařízení letiště, z nichž byly všechny 
podařené a celkem 8 dalších činů zahrnujících útoky za letu a další činy protiprávního 
vměšování.  
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Tabulka č.1: Statistiky protiprávních činů za období 1989-2009 [14] 

Počet činů únosů Počet činů útoků na 
zařízení 

Počet zdaněných / zabitých 
během činů protiprávního 

vměšování 
Rok 

Počet činů 
protiprávního 
vměšování 

Podařené 
únosy 

Nepodařené 
únosy 

Podařené 
útoky 

Nepodařené 
útoky 

Počet 
činů 

sabotáže 

Ostatní 
činy1 

Zraněných Zabitých 

          
1989 14 8 4 0 0 2 0 38 278 

1990 36 20 12 1 0 1 2 145 137 

1991 15 7 5 1 0 0 2 2 7 

1992 10 6 2 1 0 0 1 123 10 

1993 48 30 7 3 0 0 8 38 112 

1994 43 22 5 4 0 2 10 57 51 

1995 17 9 3 2 0 0 3 5 2 

1996 22 3 12 4 0 0 3 159 134 

1997 15 6 5 2 0 1 1 2 4 

1998 17 11 2 1 0 0 3 1 41 

1999 14 11 2 0 0 0 1 3 4 

2000 30 12 8 1 0 0 9 50 58 

2001 24 7 2 7 4 1 3 3217 3525 

2002 40 2 8 24 2 2 2 14 186 

2003 35 3 5 10 0 5 12 77 20 

2004 16 1 4 2 2 4 3 8 91 

2005 6 2 0 2 0 0 2 60 3 

2006 17 1 3 4 0 1 8 27 2 

2007 22 4 2 2 3 0 11 33 18 

2008 23 1 6 3 0 0 13 31 11 

2009 23 5 3 1 0 0 14 4 3 

 
Statistická data, která pro názornost vystihují dále uvedené grafy, vyjadřují počet činů 

únosů letadel (viz. Graf č.1), kde jsou v poměru únosy podařené a nepodařené za období 
1989-2009. Dále zaznamenávají počet činů útoků na zařízení letiště (viz. Graf č.2), kde jsou 
v poměru podařené a nepodařené útoky za stejné období jako předchozí. Poslední graf 
znázorňuje bilance zraněných a zabitých osob při výše zmíněných protiprávních činech (viz. 
Grafč. 3), opět v období 1989-2009. V posledním grafu však není znázorněn rok 2001, kde 
dosáhl počet zraněných hodnoty 3217 a zabitých 3525. Oficiální data nezahrnovala počet 
zraněných a zabitých v okolí budov WTC (z anglického World Trade Center), čísla jsou proto 
převzata z mediálních zdrojů. Uvedením tohoto počtu do zmíněného grafu by další data 
pozbyla zřetelnosti, proto jsou zde pouze rozepsány a New Yorské tragédii z 11. září 2001 
bude dále věnována krátká podkapitola. [14] 
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Graf č.1:  Počet únosů letadel pro dané období [14] 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Graf č.2:  Počet útoků na zařízení letiště pro dané období [14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf č.3: Počet zraněných a zabitých osob činů protiprávního vměšování [14] 
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3.4 Terorismus  
 
Jedná se o nejfrekventovanější z výše zmíněných fenoménů dnešního moderního světa. 

Konkrétní definici terorismu není jednoduché přímo vystihnout, protože výklady 
subjektivních názorů tohoto pojmu se v naprosté většině neslučují. Terorismus je definován 
například jako souhrn anti-humánních metod hrubého zastrašování politických odpůrců 
hrozbou síly a užití různých forem násilí. Vedle individuálního terorismu existuje terorismus 
skupin, kdy některé koordinují svoji činnost na mezinárodní úrovni. Takto zní obecná definice 
terorismu. Ministerstvo vnitra uvádí jednu z nejčastějších definic „terorismus je plánované, 
promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k 
dosažení vytyčených cílů“. Problematikou stanovení jednotné definice terorismu se zabývala 
bezprostředně po 11. září 2001 i Evropská Unie. Ta popsala detailně terorismus včetně 
seznamu jmen potencionálních pachatelů v dokumentu s názvem „Společný postoj Rady EU 
pro užití zvláštních opatření pro boj s terorismem“. [19] 

 
 

3.5 Vybrané protiprávní činy spáchané v letectví 
 
Ze statistik plyne, že celkový počet spáchaných protiprávních činů v letectví, za období 

od počátků letectví do současnosti sahá do řádů tisíců, přičemž se počet obětí pohybuje 
v řádech obdobných. Z historického hlediska jsou protiprávní činy spáchány v letectví 
členěny do čtyř základních period. V první periodě, která zasahuje do období 1930-1979 
došlo k historicky prvnímu zaznamenanému únosu letadla a také k prvnímu bombovému 
útoku na letadlo. Byla také poprvé zavedena detekční kontrola cestujících. Druhá perioda 
pokrývající období 1980-1990 je charakteristická značnými změnami bezpečnostních zásad a 
postupů aplikovaných po celém světě. Třetí perioda považována za období „falešného pocitu 
bezpečí“, proběhla v letech 1990-2001. V tomto období byl relativní klid, přestože docházelo 
k narušování leteckých zásad. Z nejzávažnějších činů této periody je nutno zmínit například 
TWA let 800, nebo teroristický útok na WTC, jež třetí periodu zakončuje. Poslední čtvrtá 
perioda letectví a jeho ochrany začíná 11. září 2001 a sahá až dodnes.[15] 
 
 
3.5.1 Historicky první únos letadla 

 
Historicky první zaznamenaný letecký únos proběhl v meziválečném období 21. února 

1931, v Arequipa, Peru. V době po první světové válce zaznamenávalo letectví obrovský 
rozkvět a začalo získávat popularitu i v kruzích organizovaného zločinu. [15] 

V druhém poválečném období následoval první únos komerčního linkového letadla Miss 
Macao, typu Catalina společnosti Cathay Pacific. Ten skončil havárií 16. června 1948. Poté co 
4 čínští únosci zabili oba piloty, následoval pád letounu do moře. Jednoduchost 
proveditelnosti takového činu v daném období byla způsobena absencí jakékoliv bezpečnostní 
kontroly. To znamená, že cestující ani zavazadla nepodléhali potřebám kontroly. Předpisy 
začaly řešit tyto druhy činů v letectví až o 40 let později, do roku 1971. [15]    
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3.5.2 Historicky první bombový útok na letadlo 
 
Historicky první prokázaný bombový útok na letadlo proběhl v meziválečném období 

roku 1933. Stalo se tak u letounu Boxing 247 společnosti United Air Lines na letu 
z Clevelandu, Ohio do Chicaga, Illinois. Zemřelo všech 7 jedinců. [15] 

Dodnes kolují domněnky o ještě dřívějším možném bombovém útoku na palubě letadla 
z března roku 1933, na letounu typu Armstrong Whitworth Argosy z Dixmude, Belgie, kdy 
letoun zachvátily v průběhu letu plameny a všech 12 pasažérů i 3 členové posádky zemřeli. 
Vyšetřovatelé se domnívali, že požár vypukl z jednoho zavazadla cestujících, umístěného 
v zádi letounu, nebo na záchodku. Nicméně, sabotáž nebyla nikdy dokázána. [16] 
 

 
3.5.3 Zvedení detekční kontroly cestujících 

 
V 60. letech zaznamenal Fidel Castro vzestup moci, což spolu s nedostačující kontrolou 

cestujících zapříčinilo v období do 70. let celkem 240 únosů letadel  letících z, nebo na Kubu. 
Tento vzestup vyústil v roce 1974 zavedením proti-únosového jednání. Americký Kongres 
definitivně rozhodl v zavedení bezpečnostní kontroly, jíž podléhaly jak příruční zavazadla, tak 
i pasažéři. I přes tuto skutečnost se mezi lety 1974 a 1989 stalo více než 60 únosů letadel. [15] 

Během období 1968 až 1973 zjistilo americké Ministerstvo dopravy 364 únosů letadel. 
Přitom v roce 1968 proběhlo 19 z celkem 22 realizovaných únosů na trase Kuba – Spojené 
Státy. Tato vysoká čísla vzbudila zájem FAA (Federal Aviation Administration) vytvořením 
pracovní skupiny ke studiu metod předcházení potenciálních únosů. Jejich zjištění vyústilo 
v první profil únosce, spolu s omezeným použitím detektorů kovů za obsluhy proškoleného 
personálu. Tento popud využily některé aerolinie zavedením bezpečnostních kontrol za 
použití průchozího detektoru kovů (WTMD), běžněji známých jako magnetometry. Situace se 
ovšem neuklidnila. Naopak příchod „doby proudových letadel“ na začátku 70. let umožnil ve 
větších letadlech nashromáždit více paliva, více cestujících a více nákladu, pro únosce zřejmý 
záměr. [15], [17] 

 
 

3.5.4 Útoky na letiště 
 
Útoky na letiště jsou třetím nejvážnějším druhem útoku proti globálnímu letectví. 

Instalované letecké bezpečnostní systémy sloužily převážně pro ochranu letadla. Na letiště 
nebyl brán takový zřetel, protože se nestávaly cílem útoků teroristů. Přitom pro vstup do 
veřejné části letiště není potřeba procházet žádnou bezpečnostní kontrolou, je proto možné 
vnést zbraň, bombu, nebo další donucovací prostředky do prostoru, kde se zdržují běžně i 
tisíce občanů různých národností. Jedním z nejvýznamnějších útoků se stal v roce 1972 na 
letišti Lod International Airport v Tel Aviv, Izraeli. Tři teroristé Japonské Rudé Armády 
spustili palbu v prostoru výdeje zavazadel. Konečná bilance tohoto útoku byla 26 mrtvých a 
desítky zraněných. [15] 

 
 

3.5.5 Let Pan Am 103 
 
Let Pan Am 103, jinak známý též jako aféra Lockerbie, se uskutečnil 21. prosince 1988 

na lince z Frankfurtu n. M. do new yorského JFK. Po krátkém letu z londýnského letiště 
Heathrow, kde proběhlo mezipřistání, letounu typu Boeing 747 společnosti Pan American 



FSI VUT v Brně   Letecký ústav 

 
-24- 

World Airways, byla nad územím Skotska (konkrétně městečka Lockerbie) na palubě 
odpálena plastická trhavina Semtex, tehdejší československé výroby. Zemřelo 270 obětí 
z celkem 21 států včetně 11 zahynulých pod troskami na zemi. Do roku 2001 je tento 
teroristický útok považován za největší vůči občanům USA, kterých se na palubě letounu 
nacházelo 189. [15]  

 
 

3.5.6 Delikty posádky letounu 
 
Jak palubní personál, tak posádka prochází při výběrovém řízení přes jedny 

z nejhloubkovějších testů, včetně psychologických vyhodnocení. V minimu případů nastane i 
u takto přezkoušeného člověka ke zkratu a myšlence sebevraždy, či vraždy. V roce 1997 
došlo k incidentu při letu Boeingu 737 společnosti Silkair z Jakatary, Indie, se 104 pasažéry 
na palubě včetně posádky. Poté co palubní důstojník opustil kabinu, začal letoun prudce 
ztrácet výšku z původních 35000ft. Incident se nakonec obešel bez zranění. Vyšetřování 
zjistilo, že kapitán tohoto letadla měl osobní a také finanční problémy. [18]  

 
 

3.5.7 Teroristický útok na WTC NY 
 
Datum 11. září 2011 se zapsalo do dějin největším prakticky realizovaným teroristickým 

útokem. Na svědomí ho měla 19 členná skupina mužů spojených s militantní islámskou 
organizací al-Kájda. Teroristé unesli celkem 4 letadla typu Boeing 757 a 767 společností 
Američan Airlines a United Airlines. Dvě z nich narazily do dvou hlavních budov Světového 
obchodního centra WTC v New Yorku, další letadlo narazilo do budovy Pentagonu, sídla 
Ministerstva obrany USA v hlavním městě USA, Washingtonu D.C.. Čtvrté letadlo mířilo 
také do Washingtonu D.C. a dle odhadů mělo narazit do Bílého domu, nebo Kapitolu. Této 
skupině se nakonec čin nepodařil. Po souboji s pasažéry se letoun zřítil na neobydlenou oblast 
v Pensylvánii. Naneštěstí nikdo nepřežil. Celková bilance zabitých osob z tohoto dne přesáhla 
3000. Konkrétní hodnota je však pouze spekulativní odhad převzatý z médií a v mnoha 
pramenech se liší. Tento hrůzný čin vedl ke komplexnímu zpřísnění bezpečnostních prohlídek 
a detekčních kontrol, včetně kontrol zavazadel ručními detektory výbušnin a také ke zpřísnění 
kontrol zapsaných zavazadel. Dále byly vypracovány seznamy zakázaných a nebezpečných 
předmětů, které nelze přenášet na palubu letadla a nelze je převážet ani v zapsaných 
zavazadlech. Za zmínku stojí také vypracování seznamů teroristických organizací celého 
světa a jejich členů. [15] 
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Obrázek č.2: Útok na WTC v New Yorku dne 11. září 2001 [31] 
 
 

3.5.8 Situace po 11. září 2001 
 
V USA nastala po 11. září významná změna bezpečnostní situace. Státní orgány v čele 

s prezidentem Georgem W. Busem vytvořily nový systém bezpečnostního opatření a omezení. 
Došlo k pěti bodové stupnice stavu ohrožení, na letištích se začaly odebírat od cestujících 
otisky prsů i jejich fotografie. Došlo také k omezení styku se zahraničními návštěvníky a 
zavádění nových víz. Administrativa prezidenta zřídila Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, 
Centrum monitorování terorismu, Centrum shromažďování údajů o hrozbě a Správu pro 
bezpečnost dopravy. Tato opatření ovlivnila i zbytek světa zaváděním přísnějších opatření. 

Po zpřísnění podmínek bezpečnostních kontrol na letištích se předpokládalo snížení 
počtu činů spáchaných na letadla. Myšlenku se sice podařilo naplnit, ovšem za negativního 
dopadu na vzrůst kriminality v letištních budovách a také počtu ostatních činů, jak je patrné 
z tabulky 1. Úmysly teroristů a dalších pachatelů se přesunuly spíše na veřejná prostranství, 
kde se shromažďuje pravidelně velký počet jedinců. Z výše uvedeného vyplývá zřejmou 
snahu vládních i nevládních organizací vymítit protiprávní a ostatní činy z letectví a nabízet 
nadále nejbezpečnější druh dopravy, kterým letectví stále je. [14] 
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4 LETIŠT Ě 
 
Pojem letiště nelze charakterizovat jednou základní definicí. Definice totiž plyne z 

anglických pojmů „aerodrome“ a „airport“, kdy tento pojem nabývá právě dvou významů. 
Z anglického „aerodrome“ znamená letiště vymezenou plochu, souboru staveb a zařízení, 
trvale určenou k přistáním a vzletům letadel a pohybu letadel s tímto souvisejících. Pojem 
„airport“ však definuje letiště jako rozsáhlý komplex zahrnující i další budovy a přilehlé 
objekty jako například budovy podniků poskytujících služby letišti, budovy leteckých 
společností a podobně, které souvisí přímo s výše uvedenými účely. [6] 
 
 
4.1 Druhy letišť 

 
Letiště se dělí podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na: 
 

• letiště mezinárodní 
• letiště vnitrostátní 

 
Mezinárodní letiště jsou letiště určená pro potřeby civilní letecké dopravy (popsáno dále 

viz. rozdělení dle okruhu uživatelů). [22] 
Vnitrostátní letiště jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů, 

při nichž není překročena státní hranice. [22] 
Dále se letiště dělí podle okruhu uživatelů a charakteru letiště na: 

 
• letiště civilní: 

� veřejná 
� neveřejná 

• letiště vojenská 
 

Letiště veřejná jsou letiště přijímající v mezích své technické a provozní způsobilosti 
všechna letadla. Tento pojem však nemá nic společného s vlastnickými vztahy k letišti, neboť 
veřejná letiště jsou často vlastněna soukromými právnickými osobami. [22] 

Letiště neveřejná jsou letiště přijímající na základě předchozí dohody provozovatele 
nebo velitele letadla s provozovatelem neveřejného letiště a v mezích své technické a 
provozní způsobilosti všechna letadla a letadla uživatelů letiště stanovených Úřadem na návrh 
jeho provozovatele. [22] 

Letiště vojenská jsou letiště pro potřeby ozbrojených sil České republiky a jiných 
oprávněných uživatelů pověřených Ministerstvem obrany. [22] 

Rozhodujícím kritériem pro to, zda se jedná o letiště mezinárodní, je zajištění celní, 
pasové, zdravotní, sanitární a jiné kontroly. Tyto služby mohou být poskytovány trvale, nebo 
na předchozí vyžádání pro každý nepravidelný mezinárodní let. [22] 

O stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje Úřad pro civilní letectví na základě 
žádosti provozovatele letiště po posouzení technických a provozních podmínek. Základním 
parametrem letiště je provozní využitelnost, to je procento doby během níž není používání 
letiště omezeno. [22] 

Na území České republiky se nachází celkem 90 civilních letišť. Z tohoto počtu je 21 
letišť mezinárodních a 79 vnitrostátních. Celkem 7 letišť nabízí možnost IFR (Instrument 
Flight Rules) provozu. [23] 
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Mezi takzvané páteřní letiště v České dopravní síti patří letiště Praha – Ruzyně, Brno – 
Tuřany, Ostrava – Mošnov, Karlovy Vary a Pardubice. Tato letiště splnila bezpečnostní 
podmínky pro mezinárodní letiště s vnější hranicí Schengenského prostoru. Letiště Praha – 
Ruzyně je největším letištěm v České republice. Bylo postaveno v letech 1933-1937. Je 
určeno jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní lety a pravidelný i charterový provoz. Letiště 
se skládá z takzvaného starého a nového. Ve staré části se nachází terminál 3, který slouží pro 
privátní a VIP lety, oficiální návštěvy státu a charterové lety. Novou část tvoří terminál 1 a 
terminál 2. Terminál 1 slouží pro odbavení mezikontinentálních letů. Terminál 2 potom slouží 
pro odbavení letů ze států EU, které jsou členy Schengenské dohody (viz. Obrázek č.10). 
Pravidelné i nepravidelné přímé spojení mezi Prahou a 130 světovými destinacemi zajišťuje 
přibližně 51 leteckých společností a ročně letiště odbaví kolem 12 milionů cestujících. 
Národním leteckým dopravcem jsou  České aerolinie (zkratka ČSA), s hlavním sídlem na 
ruzyňském letišti. Druhým největším letištěm v České republice je letiště Brno – Tuřany. 
Letiště bylo poprvé otevřeno v roce 1954. V roce 2009 odbavilo zhruba půl milionu 
cestujících a každoročně toto číslo stoupá. Letiště tvoří terminál odlet a terminál přílet, které 
jsou spojeny propojovacím traktem. Oba terminály jsou rozděleny na schenghenské a 
neschenghenské části. Odletový terminál byl postaven v roce 2006 a následně modernizován i 
terminál příletový. Letiště Ostrava – Mošnov je třetím největším v České Republice. Bylo 
otevřeno v roce 1959 a ročně odbavuje na 300 tisíc cestujících. Karlovarské letiště bylo 
otevřeno v roce  1929. V současné době letiště prochází celkovou modernizací, v jejímž rámci 
byla v roce 2009 uvedena do provozu nová odbavovací hala. Roční bilance odbavených 
cestujících činí zhruba 60 tisíc. Pětici mezinárodních letišť uzavírá pardubické. To začalo být 
využíváno pro civilní účely až v roce 2005. Nadále však provozuje jak vojenské, tak civilní 
lety. [2] 

 

 
Obrázek č.3: Schématický nákres terminálů  letiště Praha – Ruzyně [40] 
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4.2 Provozování letiště  
 
Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje: 
 

• možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím související 
• ochrana a ošetřování letadel 
• realizace leteckých činností 
• pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti 
• ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví 
• údržba a rozvoj letiště dle podmínek stanovených pro provozování letiště [23] 

 
Letiště smí provozovat právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým 

pobytem v České republice na základě povolení. Povolení provozovat letiště může vydat Úřad 
na základě písemné žádosti. Povolení může být vydáno za podmínky, že fyzická osoba a její 
odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním 
úkonům, bezúhonní a alespoň jeden z nich je odborně způsobilý. Povolení může být vydáno 
také všem fyzickým osobám, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo členy 
statutárního orgánu, dosáhly věku 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a 
alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňuje 
podmínku odborné způsobilosti. Odborná způsobilost žadatele o povolení provozování letiště 
se prokazuje dokladem o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání 
ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření a nejméně pětiletou 
odbornou praxí v civilním letectví. [22] 
 
 
4.2.1 Žádost o povolení provozovat letiště  

 
Žádost o povolení provozovat letiště musí obsahovat  obchodní firmu nebo název, sídlo 

a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo jméno a 
trvalý pobyt, obchodní firmu nebo název a rodné číslo fyzické osoby. Dále musí obsahovat 
označení vlastníka letiště, není-li budoucí provozovatel současně vlastníkem letiště. Atributy 
vlastníka letiště musí být ve stejném rozsahu jako v případě provozovatele letiště. K žádosti o 
povolení provozovat letiště musí být doložena ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení 
nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z 
obchodního rejstříku. Dále doklad prokazující odbornou způsobilost žadatele a doklad, který 
osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní vztah k letišti, a doklad 
osvědčující souhlas vlastníka letiště s provozováním letiště, není-li vlastník současně 
provozovatelem letiště. [22] 

 
 

4.2.2 Povinnosti provozovatele letiště 
 
Provozovatel musí ke dni zahájení provozu letiště doložit Úřadu, že splňuje podmínky 

stanovené pro provozování letiště. Jednou z podmínek je, že smí provozovat letiště podle 
platného povolení k provozování letiště. Dále musí ve lhůtě šesti měsíců před uvažovaným 
ukončením provozování letiště oznámit Úřadu záměr ukončit provozování letiště a ve stejné 
lhůtě vyrozumět vlastníka letiště, není-li provozovatel současně vlastníkem letiště. Jedná-li se 
o provozovatele mezinárodního veřejného letiště, činí tato lhůta dvanáct měsíců. Provozovatel 
letiště je oprávněn vydávat příkazy provozovatelům leteckých činností, cestujícím a ostatním 
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osobám zúčastněným na provozu letiště a leteckém provozu k zajištění bezpečného provozu 
letiště a koordinovat činnost na letišti. [22] 

Úřad na písemnou žádost provozovatele letiště nebo leteckých dopravců, 
uskutečňujících v předcházejícím kalendářním roce více než polovinu vzletů nebo přistání na 
daném letišti, nebo z vlastního podnětu určí za podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství provozované letiště jako letiště s plánovaným provozem 
nebo koordinované letiště. V případě podání žádosti Evropské komise podle přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství postupuje Úřad přiměřeně. [22] 

Pro koordinované letiště Úřad pověří, za podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství, přidělováním volných letištních časů leteckým 
dopravcům a dohledem nad jejich využíváním fyzickou osobu s trvalým pobytem v České 
republice nebo právnickou osobu se sídlem v České republice (dále jen "koordinátor"). 
Koordinátor zajistí ve lhůtě 3 měsíců od svého pověření a za podmínek stanovených přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství ustanovení koordinačního výboru jako 
poradního orgánu koordinátora. [22] 

Koordinátor přiděluje volné letištní časy na základě písemné žádosti v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství. Náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní 
předpis. Koordinátor je dále povinen být nejpozději při započetí výkonu své činnosti pojištěn 
pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti. [22] 

Pro letiště s plánovaným provozem Úřad pověří, za podmínek stanovených přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství, vyhodnocováním letových řádů leteckých 
dopravců a vydáváním s tím souvisejících doporučení fyzickou osobu s trvalým pobytem v 
České republice nebo právnickou osobu se sídlem v České republice. [22] 

Nevyhovuje-li provozní stav letiště nebo jeho části bezpečnému provozování letiště, 
může Úřad rozhodnout o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části. Rozhodnutí 
se může vztahovat pouze na určité typy letadel nebo na určité druhy letů. [22] 

 
 

4.2.3 Zánik povolení k provozování letiště 
 

Povolení k provozování letiště zaniká rozhodnutím Úřadu o zrušení povolení, jestliže 
provozovatel letiště přestal splňovat předpoklady pro vydání povolení, závažně porušil 
ustanovení tohoto zákona nebo podal návrh na zrušení povolení k provozování letiště. Dále 
také zaniká po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno a také dnem zániku právnické 
osoby nebo uplynutím 30 dnů po úmrtí fyzické osoby, která je držitelem povolení. [22] 

  
 

4.2.4 Osvědčení způsobilosti letiště  
 

Provozovatel veřejného mezinárodního letiště musí mít ke dni zahájení provozu letiště 
osvědčení způsobilosti letiště (dále jen "osvědčení"). Osvědčení vydává rozhodnutím Úřad na 
základě písemné žádosti provozovatele letiště, jejíž přílohou je dokument vypracovaný 
provozovatelem letiště, který zahrnuje technické a provozní údaje o jím provozovaném letišti 
(dále jen "letištní příručka"). Provozovatel letiště průběžně zaznamenává v letištní příručce 
změny všech skutečností v ní uvedených. Na žádost provozovatele veřejného vnitrostátního 
letiště může Úřad vydat osvědčení i pro tento druh letiště. Náležitosti letištní příručky stanoví 
prováděcí právní předpis. [22] 

Při osvědčování letiště úřad zjišťuje, zda veškerá zařízení, vybavení, provozní postupy a 
systém řízení bezpečnosti provozu na osvědčovaném letišti, jakož i letecké služby 
poskytované na tomto letišti, uváděné v letištní příručce, jsou v souladu s leteckými předpisy. 
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Dále Úřad zjišťuje, zda provozovatel letiště a letištní personál, uvedení v letištní příručce, 
splňují požadavky odborné způsobilosti pro provoz letiště a jeho údržbu stanovené leteckými 
předpisy. O vydání osvědčení Úřad rozhodne do jednoho roku od podání žádosti. Odvolání 
proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení nemá odkladný účinek. V případě 
vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení zahájí Úřad řízení o změně druhu 
letiště. Odvolání proti rozhodnutí o změně druhu letiště nemá odkladný účinek. [22] 

Provozovatel letiště je povinen oznámit úřadu písemně změny skutečností uvedených v 
letištní příručce ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy ke změně těchto skutečností došlo. K tomuto 
oznámení přiloží provozovatel letiště záznam změn v letištní příručce. V případě neplnění 
podmínek stanovených pro osvědčení letiště zahájí úřad řízení o pozastavení platnosti nebo 
odnětí osvědčení. V případě pozastavení platnosti osvědčení Úřad vyzve provozovatele letiště 
k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí 
přesáhnout dobu pozastavení platnosti osvědčení. Platnost osvědčení lze pozastavit nejdéle na 
dobu šesti měsíců. V případě, že provozovatel letiště neodstraní zjištěné nedostatky ve 
stanovené lhůtě, zahájí Úřad řízení o odnětí osvědčení. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí 
osvědčení nemá odkladný účinek. V případě vydání rozhodnutí o odnětí osvědčení zahájí 
Úřad řízení o změně druhu letiště. Odvolání proti rozhodnutí o změně druhu letiště nemá 
odkladný účinek. [22] 

 
 

4.3 Plochy určené ke vzletům a přistáním a letecké stavby  
 
Plochy určené k vzletům a přistáním jsou územně vymezené plochy v územně 

plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území, určené k vzletům a 
přistáním letadel a s tím souvisejícím činnostem mohou být využívány k vzletům a přistáním 
pouze za podmínek stanovených prováděcím předpisem. K vzletům a přistáním stanovených 
druhů letadel při vymezených leteckých činnostech lze použít jakékoliv plochy, pokud 
zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání. Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a 
leteckých činností, při kterých lze využít k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví 
prováděcí předpis. [22] 

Leteckou stavbou je stavba letiště a stavba v prostoru letiště, případně stavba sloužící k 
zajištění letového provozu mimo prostor letiště. Stavbami sloužícími k zajištění letového 
provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro radiolokační, radionavigační, 
telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a leteckou informační 
službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a rádiová návěstidla. Speciálním 
stavebním úřadem pro letecké stavby je Úřad. Úřad, jako speciální stavební úřad, vydá 
kolaudační souhlas podle stavebního zákona na základě posouzení provozní způsobilosti 
letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu. [22] 

 
 

4.4 Ochranná pásma letiště 
 
Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranná pásma vznikají dnem 

nabytí právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu. Ke zřízení ochranného pásma 
je nutný souhlas Úřadu. [22] 

Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma: 
 

• letišť 
• leteckých pozemních zařízení 
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Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma:  
 

• se zákazem staveb 
• s výškovým omezením staveb 
• k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly 
• s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí 
• hluková 
• ornitologická 

 
Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma:  
 

• radionavigačních zařízení 
• světelných zařízení.  

 
V ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se 

souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému 
provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem.  

K umístění staveb a zařízení mimo ochranná pásma je nutný souhlas Úřadu a 
Ministerstva obrany, jestliže jde o stavby nebo zařízení vysoké 75 m a více nad terénem, nebo 
stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které 
vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu. K umístění mimo ochranná pásma je nutný souhlas 
Úřadu a Ministerstva obrany také pro zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového 
provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, 
zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, 
energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice. [22] 

Provozovatel přenosové soustavy vedení a zařízení 110 kV a více (dále jen "vedení") je 
povinen na žádost osoby, která v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo činnosti 
vytváří kartografické znázornění přenosové soustavy vedení, sdělit ve vhodné formě aktuální 
zeměpisné souřadnice umístění stožárových konstrukcí vedení a nákres trasy vedení mezi 
nimi. [22] 

Provozovatel letiště nebo jiných leteckých staveb je oprávněn i mimo ochranné pásmo, 
po předchozím prokazatelném informování vlastníka, vstupovat na cizí pozemky za účelem 
zajištění provozování letišť a jiných leteckých staveb, případně odstraňování překážek 
omezujících provozování letiště nebo leteckých staveb. Přitom je povinen dbát toho, aby 
užívání pozemků a staveb na nich stojících bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a 
činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být 
omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. Vlastník nemovitosti je povinen strpět omezení 
vlastnického práva ke své nemovitosti při výkonu těchto oprávnění. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku. [22] 

 
 

4.5 Bezpečnost na letišti ve vztahu s ekonomikou 
 
Ekonomika spolu s bezpečností je v letectví primární záměr. Veškerá civilní letiště 

fungují jako firmy (obchodní společnosti) s dlouhodobým provozem své činnosti, které mají 
za úkol vykazovat zisky. Příjmy takového letiště lze rozdělit na příjmy z leteckých a 
neleteckých činností. Vyšší nároky na bezpečnost letiště jsou důsledkem vyšších aktivit 
letiště. U letišť sezónního charakteru letecké dopravy se prostředky pro celosezónní pokrytí 
provozu a také prostředky pro pokrytí bezpečnostních opatření čerpají převážně z neleteckých 
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činností. K těmto ziskům patří zejména vybírání přistávacích poplatků vypočítaných 
z maximální vzletové hmotnosti letadla (MTOW) v tunách násobené stanovenou sazbou 
letiště v měně dané země. Mnohá letiště investují do bezpečnostních opatření pouze to co jim 
ukládá zákon a to je jejich velkou nevýhodou. Není totiž nutné investovat nad rámec zákona a 
tím zajistit prevenci bezpečnosti. K dalším ziskům patří například vybírání parkovacích 
poplatků, které se určují opět z MTOW v tunách násobené stanovenou sazbou letiště a počtem 
hodin parkování. Další zisky letiště plynou z poplatků za každého odbaveného cestujícího, 
zavazadel, pošty, nebo nákladu (takzvané obchodní handlingové služby). Technické odbavení 
letadla (takzvané technické handlingové služby) je předmětem standardní handlingové 
smlouvy. Připlácí se jen za specifické služby, jako například odmražení letadla v zimním 
období, požární asistence při plnění paliva, přetah letadla atd. [24] 

K dalším zdrojům příjmů letiště z neleteckých činností patří pronájem hangárů, budov, 
opravárenských prostor a dalších ploch, pronájmy telekomunikačních služeb, informačního 
servisu parkovacích stanovišť a garáží. Další ziskové činnosti z neleteckých služeb plynou 
z pronájmu a provozování letištních ploch pro maloobchodní činnosti, pronájmu automobilů, 
budování supermarketů a řetězců na letišti, provozování bezcelních obchodů a restaurací, 
kadeřnictví, jednacích salonků, atd. Mezi další zdroje příjmů letiště patří také příjmy z reklam, 
provozu cateringových společností, provozu heren a kasin, internetových a multimediálních 
kaváren, a poplatky za provoz dopravy cestujících z městských center na letiště taxi 
společnostmi, nebo hromadnou dopravou. [24] 

Letiště se vyznačují nestabilní povahou prostředí a k jejich aktivní ochraně je zapotřebí 
komplexní analýza problematiky, prostředků, metod a technických řešení, jež mohou zabránit 
vzniku mimořádné události. Postup bezpečnostní analýzy lze vyjádřit určením: 

 
• chráněných objektů 
• aktiv 
• vlastníků 
• typů aktiv 
• hodnoty aktiv 
• hrozeb 
• potenciálního dopadu hrozeb 
• četností výskytu hrozeb 
• detekovatelností hrozeb 
• ochranných opatření 
• účinností ochranných opatření 
• ověření výsledků 
• zpětné vazby při kontrole systému 

 
Bezpečnost letecké dopravy předpisy v některých bodech přikazuje a jiné pouze 

doporučuje. Takto udává například Annex 17 (Bezpečnost mezinárodního civilního letectví, 
ochrana před protiprávními činy). Z ekonomického hlediska letiště se tato nezávazná 
doporučení bezpečnostních opatření v naprosté většině nedodržují. Jediným důvodem je 
zvýšení provozních nákladů letiště a obhajoba ze strany letiště plyne právě ze strany plnění 
všeho, co předpis přikazuje. [24] 
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5 PRACOVIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY 
 
Pracoviště bezpečnostní kontroly je soubor technického vybavení za součinnosti řádně 

proškolených pracovníků, jež má napomáhat maximalizovat bezpečnost jak na letišti, tak při 
samotném letu. 

První pracoviště bezpečnostní kontroly, tak jak je známe dnes, vznikla v roce 1971. 
Koncem šedesátých let vzrostla protiprávní činnost natolik, že musely být poprvé nasazeny 
detektory kovu za obsluhy proškoleného obslužného personálu. Výrazné zpřísnění 
bezpečnostní kontroly však nastalo až v roce 2001 po teroristickém útoku v New Yorku. 
Všechny zainteresované strany vyvíjely nové opatření a prostředky jejich realizace až do 
dnešní podoby (další informace viz. Kapitola 3).  

 
 

5.1 Proces odbavení cestujících 
 
Standardní odbavovací proces začíná pro cestujícího na přepážce odbavení pasažérů 

k letu (z anglického check-in). Některé letecké společnosti však nabízejí možnost 
internetového odbavení cestujícího pro let. Ovšem cestující pak nemá nárok na převoz 
zapsaného zavazadla. Výhodou je, že nemusí na přepážce check-in ztrácet čas a postupuje již 
přímo k pasové a bezpečnostní kontrole, protože si palubní lístek vytiskne svépomocí. 
Cestující, kteří nevyužijí tuto možnost, nebo jejich letecká společnost tuto možnost nenabízí, 
podstupují prvně check-in, kde dostanou palubní lístek a jejich zapsané zavazadlo je označeno 
kódem kompatibilním s údaji cestujícího, aby své zavazadlo střetl v cílové destinaci. Dalším 
krokem je zmíněná pasová kontrola, kde pasažér předkládá doklady totožnosti veřejnému 
činiteli. Vybavení pracoviště pasové kontroly umožňuje prohlížení privátních databází 
nejrůznějších charakterů. Pokud je zjištěno jakékoliv podezření, je pasažér podstoupen 
vyšetřování. Děje se tak například pokud je pasažér v trestním stíhání, je na něj udělen 
zatykač, nebo jeho jméno figuruje na listině teroristických organizací, atd. Při vyšetřování má 
cestující povinnost objasnit situaci. Pokud vyšetřovatelé připustí pasažéra k letu, postupuje 
dále kompletní hloubkové kontrole. Pokud vyšetřovatelé shledají pasažéra jako 
nevyhovujícího pro absolvování letu, je zadržen a dále vyšetřován. Jestliže proběhne kontrola 
správnosti údajů dokladů bez výhrad, cestující dále podstupuje bezpečnostní kontrolu. Zde 
dochází ke dvěma standardním postupům. Pokud detekční rám, či rentgenový skener prokáže 
přenos zakázaného předmětu cestujícím, postupuje hloubkové kontrole. V případě podezření 
personálu pracoviště bezpečnostní kontroly je cestující podroben kontrole s absencí oděvu 
v uzavřené místnosti. Jak v případě hloubkové kontroly, tak v případě další kontroly 
v uzavřené místnosti striktně platí parita pohlaví. To znamená že pouze žena (jako pracovník 
bezpečnostní kontroly) může kontrolovat ženu a pouze muž (jako pracovník bezpečnostní 
kontroly) může kontrolovat muže. Dojde li k odhalení přenosu zakázaného předmětu, je 
cestující shledán jako nevyhovující pro absolvování letu a zadržen. Pokud proběhne kontrola 
v pořádku, cestující může podstoupit let.  

Následující obrázek (viz. Obrázek č.4) znázorňuje standardní proces odbavení 
cestujícího, typický pro USA. Proces počíná rezervací, případně změnou rezervace a končí 
nastoupením k letu, nebo zadržením cestujícího. Cestující zadává při rezervaci své iniciály a 
ty jsou automaticky kontrolovány souborem systémů pro odhalení potenciálního pachatele 
protiprávního činu, nebo zběha. Konkrétní struktura a průběh procesu není veřejnosti 
zpřístupněn. Dále pasažér pokračuje k odbavení zapsaného zavazadla a to shodně, jak je 
popsáno výše. 
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Obrázek č.4: Proces standardního odbavení cestujících v USA [15] 

 
 

5.2 Požadavky na personál bezpečnostní kontroly 
 
Výcvik pracovníků bezpečnostní kontroly probíhá v souladu s ustanovením Národního 

programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky, publikovaném v 
leteckém předpisu L 17. Toto školení provádí zkušení instruktoři bezpečnostního výcviku s 
platným osvědčením Ministerstva dopravy ČR ve smyslu zákona č.49/1997 Sb., o civilním 
letectví a prováděcího předpisu Vyhlášky Ministerstva dopravy č.410/2006 Sb.. Pracovníci 
pozemní bezpečnostní kontroly musí splnit požadavky výcviků, členěných do následujících 
oblastí: 

 
• Vstupní bezpečnostní školení 
• Základní bezpečnostní školení 
• Integrované bezpečnostní školení 
• Specializované bezpečnostní školení pro pozemní personál 
• Aktualizační bezpečnostní školení  
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Bezpečnostní pracovníci jsou cvičení k vykonávání svých pracovních povinností, které 
jim budou přiděleny. Počáteční doba školení pro pracovníky detekční kontroly nesmí být 
kratší než doba doporučená Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Všichni tito 
zaměstnanci musí prokázat znalosti z odvětví různých problematik. Rozsah znalostí 
potřebných pro úspěšné absolvování školení je definován v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č.2320/2002 a skládá se z následujících oblastí bezpečnosti:  

 
• zařízení a způsoby detekční kontroly, 
• postupy na místě detekční kontroly, 
• způsoby prohledávání kabinových a zapsaných zavazadel, 
• bezpečnostní systémy a vstupní kontrolu, 
• detekční kontrolu před nastoupením do letadla, 
• bezpečnost zavazadel a nákladu, 
• bezpečnost letadla a jeho prohledávání, 
• zbraně a zakázané předměty, 
• přehled o problematice terorismu 
• ostatní oblasti a opatření vztahující se k bezpečnosti, které jsou považovány za 

vhodné k posílení vědomí o bezpečnosti.[4] 
 
Oblasti působnosti školení mohou být rozšířeny podle potřeb letecké bezpečnosti a 

vývoje techniky. Počáteční doba školení pro pracovníky detekční kontroly nesmí být kratší 
než doba doporučená Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Organizace, která 
školení provádí, po vzájemné dohodě s příjemcem školení mu určí rozsah na míru v souladu 
s jeho potřebami, požadavky a možnými ohroženími.[5] 

Vstupní bezpečnostní školení je určeno všem nově nastupujícím pracovníkům, kterým 
má být vydán letištní identifikační průkaz. Uvedené školení se vztahuje zejména na 
zaměstnance, se kterými je sjednána zkušební pracovní lhůta. Vstupní bezpečnostní školení 
lze nahradit integrovaným bezpečnostním školením. Samotné školení musí být absolvováno 
nejpozději do 3 dnů po nástupu do pracovního poměru. Školení je platné po dobu maximálně 
3 měsíců, což odpovídá právě době zkušební pracovní lhůty. Prozkoušení znalostí nabytých 
informací probíhá bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu. Vstupní 
bezpečnostní školení trvá 2 hodiny včetně přezkoušení.[5]  

Základní bezpečnostní školení je určeno všem pracovníkům, kteří vzhledem ke svému 
pracovnímu zařazení nepodléhají povinnosti absolvovat specializované bezpečnostní školení a 
kteří jsou držiteli platného letištního identifikačního průkazu. Musí být absolvováno do 
ukončení platnosti vstupního školení. Lze jej nahradit integrovaným bezpečnostním školením. 
Školení je platné po dobu maximálně dvou let. Přezkoušení probíhá opět bezprostředně po 
ukončení školení formou písemného testu. Délka školení je v rozsahu 4 vyučovacích hodin 
včetně přezkoušení.[5]  

Integrované bezpečnostní školení je určeno všem nově nebo opětovně nastupujícím 
pracovníkům, u nichž není pochyb o trvalosti jejich pracovního poměru či působení na letišti. 
Mohou ho absolvovat všichni pracovníci, pro které je určeno základní bezpečnostní školení. 
Nově nastupující pracovníci jsou povinni absolvovat integrované bezpečnostní školení 
nejpozději do 3 dnů od nástupu do pracovního poměru. Platnost tohoto školení je také 
maximálně 2 roky. Rozsah je rozložen do 5 vyučovacích hodin včetně přezkoušení, které 
probíhá formou testu bezprostředně po ukončení školení.[5] 

Specializované bezpečnostní školení pro pozemní personál je určeno všem pracovníkům 
bezpečnostního managementu provozovatelů letišť a leteckých dopravců, vedoucím 
pracovišť, vedoucím směn bezpečnostní kontroly (vyjma RTG kontroly), vedoucím směn 
ostrahy letiště, pracovníkům bezpečnostní kontroly (vyjma RTG kontroly) a ostrahy letiště, 
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pověřeným auditorům, pracovníkům státní správy a dále je určeno všem pracovníkům 
civilních bezpečnostních služeb, pokud zajišťují některé činnosti zajišťující ochranu civilního 
letectví před protiprávními činy. Nově nastupující pracovníci jej musí absolvovat před 
zařazením na specializovaná pracoviště. Platnost tohoto školení je různá podle druhu 
pracovníků. V případě pracovníků bezpečnostních kontrol maximálně 6 kalendářních měsíců 
a zbytek měsíce vydání. Pro pracovníky bezpečnostního managementu provozovatelů letišť a 
leteckých dopravců, vedoucí pracovišť, vedoucí směn bezpečnostní kontroly (vyjma RTG 
kontroly), vedoucí směn ostrahy letiště, ostrahy letiště, pověřené auditory, pracovníky státní 
správy a pracovníky civilních bezpečnostních služeb  maximálně 12 kalendářních měsíců a 
zbytek měsíce vydání. Pro ostatní neuvedené dle rozhodnutí jednotlivých fyzických a 
právnických osob, maximálně však 24 kalendářních měsíců  a zbytek měsíce vydání. Rozsah 
školení může být různý dle jednotlivých právnických a fyzických osob, minimálně však 8 
vyučovacích hodin včetně přezkoušení, které probíhá také bezprostředně po ukončení školení 
formou písemného testu.[5] 

Aktualizační bezpečnostní školení je určeno všem pracovníkům, kteří absolvovali 
základní, integrované nebo specializované bezpečnostní školení a kterým končí platnost 
osvědčení. Platnost tohoto školení je stejná jako u typu školení, které je aktualizováno, i 
přezkoušení probíhá shodně jako u daného typu školení. Délka trvání školení v případě 
bezpečnostních pracovníků je v rozmezí minimálně 2 vyučovací hodiny plus přezkoušení 
(vyjma pověřených auditorů), minimálně 4 vyučovací hodiny plus přezkoušení pro pověřené 
auditory.[5] 

Pro všechny pracovníky letiště a letecký a pozemní personál leteckého dopravce je 
prováděn program bezpečnostního výcviku a vědomí o bezpečnosti, určený leteckým 
posádkám a pozemnímu personálu letiště, a to ve formě počátečního a aktualizovaného 
školení. Školení přispěje k zvýšenému vědomí o bezpečnosti, stejně jako k zlepšení 
existujících bezpečnostních systémů. Obsahuje tyto složky: 

 
• bezpečnostní systémy a vstupní kontrolu 
• pozemní bezpečnost a bezpečnost za letu 
• detekční kontrolu před nastoupením do letadla 
• bezpečnost zavazadel a nákladu 
• bezpečnost letadla a jeho prohlídky 
• zbraně a zakázané předměty 
• přehled o problematice terorismu 
• ostatní oblasti a opatření vztahující se k bezpečnosti, které jsou považovány za 

vhodné pro posílené vědomí o bezpečnosti. [5] 
 
Trvání kurzu bezpečnostního školení pro všechny pracovníky letiště a pro veškerý 

pozemní personál leteckého dopravce se vstupem do vyhrazených bezpečnostních prostor je 
stanoveno nejméně na tři hodiny v učebně a na jednu hodinu praktického výcviku na místě. 
[5] 

Vedoucí pracovníci, kteří připravují a vedou bezpečnostní školení bezpečnostních 
pracovníků, personálu leteckého dopravce a pozemního personálu letiště, musí mít nezbytné 
osvědčení, znalosti a zkušenosti minimálně zahrnující: 
 

• rozsáhlé zkušenosti v oblasti bezpečnosti letectví 
• osvědčení schválené příslušným národním orgánem nebo jiné rovnocenné 

schválení vydané příslušným národním orgánem  
• znalosti v oblasti: 
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� bezpečnostních systémů a kontrol vstupu 
� pozemní bezpečnosti a bezpečnosti během letu 
� detekční kontroly před nastoupením do letadla 
� bezpečnosti zavazadel a nákladu 
� bezpečnosti letadla a jeho prohlídek 
� zbraní a zakázaných předmětů 
� přehledu o problematice terorismu  
� v ostatních oblastech a opatřeních vztahujících se k bezpečnosti, které jsou 

považovány za vhodné pro posílené vědomí o bezpečnosti[5] 
 

Vedoucí pracovníci a školitelé zapojení do bezpečnostního výcviku bezpečnostních 
pracovníků a pozemního personálu letiště a za tento výcvik odpovídající jsou podrobování 
každoročnímu aktualizačnímu školení v letecké bezpečnosti a o posledních novinkách 
vztahujících se k bezpečnosti. Oblasti působnosti školení mohou být rozšířeny podle potřeb 
letecké bezpečnosti a vývoje techniky. [5]  

 
 

5.3 Struktura a obsah letištního bezpečnostního programu 
 
Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele služeb při odbavovacím 

procesu na letišti se skládá ze základního ustanovení, popisu staveb, prostorů a 
bezpečnostních zařízení poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti, jejich 
vybavení a umístění, bezpečnostních opatření a postupů a bezpečnostní kontroly, opatření pro 
zajištění účinnosti bezpečnostního programu, bezpečnostního školení, pohotovostního 
plánování a příloh. [25] 

Struktura základního ustanovení: 
 

• přehled obsahu bezpečnostního programu 
• obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo 

podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo 
obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, 
poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti 

• právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází 
• jména osob, které jsou členy statutárního orgánu poskytovatele služeb při 

odbavovacím procesu na letišti, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy 
elektronické pošty a dosažitelnost  

• jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty 
a dosažitelnost [25] 

 
Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele služeb při odbavovacím 

procesu na letišti, jejich vybavení a umístění: 
 

• stavby a prostory poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti:  
 

� stavby a prostory na letišti a v jeho okolí 
� stavby a prostory mimo letiště a jeho okolí 
� stavby a prostory významné z hlediska bezpečnosti 
� hlavní a záložní zdroje elektřiny  
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• bezpečnostní zařízení poskytovatele letových provozních služeb:  
 

� bezpečnostní zařízení na letišti 
� bezpečnostní zařízení mimo letiště 
� oplocení objektů a bezpečnostních zařízení, vstupy a vjezdy (uzamčené, 

střežené) [25] 
 

 
Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly:  
 

• zajištění ochrany staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele 
služeb při odbavovacím procesu:  

 
� bezpečnostní opatření a postupy spojené se vstupem a vjezdem do jednotlivých 

staveb a prostor, bezpečnostní kontroly vnášených předmětů a postupy pro 
mimořádné bezpečnostní situace 

� spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních 
identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených 
provozovatelem letiště 

� ověření spolehlivosti zaměstnanců 
� klíče, jejich kontrola a umístění 
� zvláštní bezpečnostní opatření a postupy na některých pracovištích  

 
• bezpečnostní opatření a postupy na pracovištích:  

 
� bezpečnostní opatření a postupy na pracovištích 
� bezpečnostní opatření a postupy při odbavení cestujících a jejich zavazadel 
� bezpečnostní opatření a postupy při odbavení cestujících vyžadujících zvláštní 

přístup 
� bezpečnostní opatření a postupy při odbavení mimo letiště 
� postupy pro ochranu zapsaných zavazadel po bezpečnostní kontrole 
� postupy pro odbavení střelných zbraní a jiných nebezpečných nebo zakázaných 

předmětů  
 

• bezpečnostní opatření a postupy při odbavení letadla:  
 

� postupy pro zajištění společné přepravy cestujícího a jeho zapsaného zavazadla 
ve stejném letadle 

� postupy pro ochranu zapsaných zavazadel při přepravě k letadlu a při nakládce 
do letadla 

� postupy pro manipulaci se zapsanými zavazadly transferových cestujících 
� postupy pro manipulaci s nedoprovázenými zapsanými zavazadly  

 
• bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu zásilek:  

 
� postupy při ověřování dodavatelů 
� ověřování úplnosti obsahu a neporušitelnosti zásilek 
� postupy při bezpečnostní kontrole zboží za účelem zjištění, zda neobsahuje 

zakázané nebo nebezpečné předměty 
� postupy pro zajištění ochrany zásilek po převzetí od dodavatele  
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• bezpečnostní opatření a postupy při skladování a výrobě:  

 
� bezpečnostní opatření a postupy ve skladech 
� bezpečnostní opatření a postupy při výrobě potravin a nápojů dodávaných na 

palubu letadla 
� vedení evidence zásob a výrobků a předávání informací mezi pracovišti  

 
• bezpečnostní opatření a postupy pro dopravu:  

 
� postupy pro bezpečnostní kontrolu obsahu vozíků a kontejnerů 
� bezpečnostní opatření a postupy při nakládce do vozidel 
� postupy pro bezpečnostní kontrolu, zamykání a pečetění vozidel 
� bezpečnostní opatření a postupy během dopravy 
� postupy při současné dopravě do více letadel [25] 

 
Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu:  

 
• kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich 

účinnosti 
• vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu [25] 

 
Bezpečnostní školení: 

 
• typy bezpečnostních školení 
• osnovy bezpečnostních školení 
• evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení [25] 

 
Pohotovostní plánování:  

 
• centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení 

mimořádných událostí 
• pohotovostní plán pro případ hrozby bombovým útokem na letišti 
• pohotovostní plán pro případ sabotáže proti stavbám a bezpečnostním zařízením 

poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti 
• pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou 

hrozbou 
• způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví [25] 

 
Přílohy: 

 
• organizační struktura poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti 
• doplňkové postupy pro jednotlivé letecké dopravce 
• mapa letiště a jeho okolí s vyznačením vlastních staveb, prostorů a 

bezpečnostních zařízení [25] 
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5.4 Prostředky pro kontrolu cestujících a zavazadel 
 
Vývoj technologických prostředků bezpečnostního kontrol a prohlídek následoval 

obecný technologický vývoj, jež expandoval v sedmdesátých a osmdesátých letech prvními 
konstrukcemi mikroprocesorů. Důležitými parametry bezpečnostní kontroly je bezesporu 
rychlost a efektivnost. Velký důraz byl kladen také na absenci kontaktu personálu 
bezpečnostní kontroly s pasažérem, i když to v některých případech není možné, začalo se 
využívat prostředků, založených na interakci elektromagnetického záření s předměty. Další 
principy funkce vybavení pracoviště bezpečnostní kontroly jsou popsány níže. Dle konstrukce 
zařízení leze prostředky pro kontrolu cestujících rozdělit na: 

 
• Nepohyblivě instalovaná zařízení: 

 
� průchozí detektory kovů (rámové) 
� detekční rentgeny pro kontrolu zavazadel 
� detekční rentgeny pro kontrolu osob 
� průchozí chemické analyzátory 
 

• Ruční zařízení: 
 

� ruční detektory kovů 
� ruční chemické analyzátory [26] 
 
Principy činnosti detektorů lze dále rozdělit do kategorie fyzikálních, chemických a 

kombinace těchto dvou. Detektory pracující na fyzikálních principech reagují na cizí 
předměty, vyrobeny z určité hmoty, interakcí se zářením různých frekvencí (neboli vlnových 
délek). Základní typy interakcí lze rozdělit na: 
 

• rozptyl záření 
• absorpce záření 
• nukleární magnetická rezonance 
• emise gama záření neutronovou aktivací [26] 

 
Detektory které přímo identifikují stopové množství detekované látky, lze rozdělit dle 

metod fyzikálních, nebo chemických analýz na: 
 

• detekce klasickou chemickou reakcí 
• spektrometrie pohyblivosti iontů 
• hmotnostní spektrometrie 
• tenkovrstvé chromatografie 
• plynové chromatografie 
• optické analýzy hoření [26] 

 
Detektory založené na principu interakce elektromagnetického záření a hmoty cizího 

předmětu lze dále rozdělit na: 
 

• detektory kovů 
• bezpečnostní rentgeny 
• milivizory 
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• skenery na bázi rádiových frekvencí 
• detektory radioaktivního záření 
• jaderné kvadrupólové detektory 
• detektory promptní neutronové aktivační analýzy [26] 

 
 

5.4.1 Detektory kovů 
 
Detektory kovů jsou dodnes nejrozšířenějším detekčním prostředkem používaným na 

pracovištích bezpečnostní kontroly, protože konstrukce zbraní a komponent nástražných 
systémů byla dlouhou dobu výhradně kovová. Univerzálnost detektorů kovů byla snížena 
vlivem rozšíření nekovových materiálů na bázi karbonových vláken, polymerů, keramiky, či 
křemíku. [26] 

Dle způsobů konstrukce se detektory kovů dělí na: 
 

• průchozí detektory kovů (rámové detektory) 
• ruční detektory kovů 

 
Detektory kovu pracují na principu reakce elektromagnetického pole, vytvořeného mezi 

přijímacími a vysílacími cívkami, s cizími kovovými předměty. Kov má totiž své specifické 
fyzikální vlastnosti rozdílné od dalších chemických prvků a proto nelze detektorem odhalit 
materiály jiné, než kovové. Detektory mohou fungovat na principech detekce 
feromagnetických látek (takzvaná změna orientace magnetických domén), 
neferomagnetických kovů (takzvaná indukce vířivých proudů), nebo permanentních magnetů 
(takzvaný relativní pohyb magnetu vůči cívce). [26] 

Detekce změnou orientace magnetických domén je jev, jež lze sledovat u 
feromagnetických materiálů jako železo (Fe), nikl (Ni), kobalt (Co) a jejich slitin. Elektrony 
pohybující se kolem jádra atomu feromagnetického prvku vykonávají zároveň rotační pohyb 
kolem vlastní osy s určitým momentem hybnosti (děj zvaný spin). Součet výsledných 
momentů hybností elektronů v atomu je potom nulový. Takovéto materiále se nazývají 
diamagnetické a působením vnějšího magnetického pole na ně způsobí protisměrný moment 
(takzvaný diamagnetismus). Prvky, u nichž nedochází k výslednému nulovému momentu 
hybnosti, jsou feromagnetické nebo paramagnetické. Umístění takového prvku do 
magnetického pole způsobí jeho zesílení. Oblasti souhlasného uspořádání momentů hybnosti 
atomů u feromagnetických prvků, se nazývají domény. Vlivem výskytu domén dochází 
k velkým výkyvům změny magnetizace i za slabé změny intenzity magnetického pole. 
Takové změny magnetizace se opožďují za budícím signálem a jsou detekovány přijímací 
cívkou detektoru kovu. V porovnání s vířivými proudy (uvedeno dále) jsou detekované 
změny mnohem silnější. Síla detekovaného signálu pak závisí na hmotnosti a tvaru 
feromagnetického předmětu a také na jeho poloze vůči elektromagnetickému poli budící 
cívky. [26] 

Detektor pracující na principu indukce vířivých proudů vyvolává časově proměnné 
elektromagnetické pole s magnetickou indukcí B [T (Tesla)]. Elektromagnetické pole je 
generováno v každé pomyslné uzavřené vodivé smyčce elektrickým napětím dle indukčního 
zákona. K fyzikálnímu jevu elektromagnetické indukce dochází v nestacionárním (nestálém) 
magnetickém poli. Velikost proudu, protékajícího uzavřeným obvodem cívky závisí na 
ohmickém odporu celého obvodu. Indukované proudy vznikají obecně v kovových tělesech 
kruhovou trajektorií volných elektronů. Takové indukované proudy se nazývají vířivými. 
Vířivé proudy vytváří samy o sobě elektromagnetické pole detekovatelné detektorem kovu, 
pro které platí Fentzovo pravilo o jeho orientaci. Indukční tok je vyvolán indukovaným 
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napětím. Velikost indukovaného napětí je přímo úměrná velikosti indukčního toku 
procházejícího kovem a také je závislá na ploše tohoto předmětu. Důležitá je také poloha 
samotného kovového předmětu v poli vůči siločarám indukovaného napětí, která je kolmá na 
siločáry indukčního toku. Poloha kovového předmětu tak může významně ovlivnit schopnost 
jeho detekovatelnosti. [26] 

Většina feromagnetických prvků disponuje značnou magnetizací, jinak řečeno jsou 
feromagneticky tvrdé (takzvaný permanentní magnet – ferit). Permanentní magnety disponují 
vlastním magnetickým polem, pokud jsou elektricky nevodivé, nezpůsobí tak žádnou 
měřitelnou odezvu v buzeném elektromagnetickém poli detekčního rámu. Pokud se však 
permanentní magnet bude v elektromagnetickém poli pohybovat, začne indukovat již 
detekovatelné napětí. [26] 

Prakticky však nedochází při detekci kovu k jednomu konkrétnímu, výše uvedenému 
jevu, ale k jejich kombinacím. A právě kombinací popsaných principů dochází 
k detekovatelnosti kovového prvku detekčním rámem. [26] 

Stejně jako mnohá další zařízení, i detektory prošly za svou existenci technologickým 
vývojem. Rozlišujeme tři základní generace detektorů kovu pracujících se systémy: 

 
• s útlumem cívky rezonančního obvodu (1. generace) 
• frekvenčními (2. generace) 
• pulsně indukčními (3. generace) [26] 

 
První generace detektorů s útlumem cívky rezonančního obvodu, které se dnes již 

nepoužívají, obsahovala jednu cívku. Cívka tvořila rezonanční obvod, udržovaný v rezonanci 
pomocí kapacitou. Vniknul-li do elektromagnetického pole detektoru feromagnetický prvek, 
došlo ke změně charakteristiky rezonančního obvodu vlivem jejího utlumení. U 
neferomagnetických prvků pak docházelo k utlumení cívky důsledkem indukce 
Foucaultových vířivých proudů. [26] 

Druhá generace detektorů obsahuje vysílací cívky Tx v jedné vertikální liště a přijímací 
cívky Rx v druhé vertikální liště. Vysílací cívky vysílají kontinuální elektromagnetické pole 
sinusového charakteru a přijímací cívky tento průběh detekují. V případě narušení pole cizím 
kovovým předmětem dochází k indukci Foucaultových proudů a ty způsobí fázový posun 
proudu indukovaného vysílací cívkou. Fázový posun indukovaného proudu od normály 
rozpoznává přijímací cívka. Aby však k indukci vířivého proudu došlo, musí se kovový 
předmět pohybovat kolmo na rovinu mezi cívkou přijímací a vysílací. [26] 

Současná třetí generace detektorů se skládá také ze souboru přijímacích a vysílacích 
cívek umístěných ve vertikálních lištách. Diferencí mezi druhou generací je rychlé střídání 
fází buzení a měření odezvy. Vysílací cívka je napájena lineárně rostoucím proudem po dobu 
zhruba 0,5 [ms]. Ten postupně klesne na nulovou hodnotu. V další fázi probíhá vyhodnocení 
signálu přijímací cívkou po dobu zhruba 1,5 [ms]. Poklesem proudu na cívce vysílače dojde 
k poklesu intenzity elektromagnetického pole. Detekovaný vodivý kovový prvek má však 
určitý ohmický odpor a ten způsobí vybuzení vířivých proudů. Právě v důsledku ohmického 
odporu a absence intenzity elektromagnetického pole začne intenzita vybuzeného 
elektromagnetického pole v předmětu také klesat na nulovou hodnotu. Avšak přítomností 
dalšího elektromagnetického pole v prostoru detekčního rámu způsobí detekci jím 
naindukovaného napětí přijímací cívkou. Rychlost poklesu intenzity elektromagnetického 
pole od cizího předmětu je přímo úměrná vodivosti a velikosti tělesa (převážně na ploše 
kolmé k elektromagnetickému toku od vysílače). Detekční rámy disponují několika takovými 
cívkami, které tvoří zóny detekce. K detekci cizího předmětu pak dojde pouze v konkrétní 
zóně a v její rovině se rozsvítí varovné světla (viz. Obrázek č.5). Obslužný personál potom ví, 
kde se kovový předmět nachází a může snáze odhalit jeho konkrétní polohu ručním 
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detektorem kovu. Dnešní rámy disponují i více než třiceti zónami. Další výhodou detektorů 
třetí generace je dispozice možnosti rozlišovat různé druhy kovů vlivem jejich rozdílné 
vodivosti. K nevýhodám patří snížená intenzita signálu na přijímači vlivem obsahu vodivého 
elektrolytu v lidském těle, což limituje schopnost detekce malých kovových předmětů. 
Interferencemi z okolí od rušivých vnějších rušivých zdrojů se práce zabývá dále. Detektory 
disponují funkcí náhodného výběru v rozsahu zhruba 10%. Náhodný výběr 10% 
kontrolovaných osob je záměrně ponechán na přístroji, protože na rozdíl od člověka zde 
nepřichází v úvahu sympatie, či antipatie bezpečnostních pracovníků. Je dokázáno, že po 
událostech z 11. září 2001 v USA, bezpečnostní pracovníci cíleně kontrolovaly mladé muže 
arabské národnosti ve věku cca 20 – 30 let. Na ostatní kontrolované osoby se nezaměřovali. 
Náhodný výběr rozsvítí na detektoru všechny zóny a obsluha vykoná osobní prohlídku I v 
případě nepodezření přenosu zakázaného předmětu. Funkce je ryze preventivního charakteru. 
[26]    

 

 
Obrázek č.5: Příklad detekování cizích předmětů v různých zónách WTMD. [20] 

 
Ruční detektory kovů pracují na stejném principu jako rámové detektory. K napájení 

slouží akumulátor a právě jeho kapacita určuje intenzitu vyvolaného elektromagnetického 
pole. Vzhledem k detekci v těsné blízkosti lidského těla nemůže být intenzita vysoká, protože 
v případě detekce osoby například s kardiostimulátorem, by mohlo dojít k jeho poškození. 
Tomuto doplňkovému přístroji velmi napomáhá zónová detekce detekčního rámu, obslužný 
personál tak ví na které místo se má s tučním detektorem zaměřit. [26] 

 

 
Obrázek č.6: Ruční detektor kovu Garret Super Wand [27] 
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5.4.2 Bezpečnostní rentgeny 
 
Rentgenové (RTG) záření je elektromagnetické záření o vlnové délce v řádech 10-10 [m]. 

Vzniká prudkým zbržděním vyslaného elektronového svazku o hmotnou překážku 
(detekovaný předmět). Zdrojem elektronů je Röentgenova trubice (takzvaná rentgenka), 
konstruovaná z dvou elektrod (anody a katody) s vysokým potenciálovým rozdílem mezi nimi 
v řádech desítek tisíců voltů. Ke vzniku záření dochází srážkami záporně nabitých elektronů 
s kladně orientovanou elektrodou vlivem jejich translace v RTG trubici. Vlnové spektrum 
RTG záření tvoří spojité a charakteristické záření. Brzdné záření vzniká při průchodu 
urychleného elektronu spojitého záření tělesem za snížení jeho energie. Pokud má bržděná 
částice dostatek energie, objeví se ve spektru diskrétní spektrální čáry. RTG záření vzniká 
v místě dopadu elektronů na anodu. Tam se emitované elektrony dostanou z katody napájené 
elektrickým proudem, urychlené katodovým napětím v řádech několika desítek tisíců voltů. 
Vysílaný elektronový svazek soustřeďuje fokusační elektroda právě do malé oblasti na 
povrchu zmíněné anody. Anoda rentgenky emituje charakteristické záření při dopadu 
elektronového svazku na ni. Tím vzniká čárové spektrum typické pro charakteristické záření. 
Ve vztahu intenzity energie elektronů vzniká přímá úměra k počtu čar čárového spektra 
(neboli RTG záření). [26] 

Proniknutím RTG záření do tělesa dochází k několika druhům interakcí pojmenovaných 
jako Rayleighův rozptyl, Comptonův rozptyl, fotoelektrický jev a tvorba elektronového páru. 
K Rayleighovu rozptylu dochází převážně u těžších prvků pružnou srážkou. Energie fotonů 
RTG záření je po srážce stejná jako před ní a navíc nedochází k jejich rozptylu. Při 
Comptonovu rozptylu dochází ke změně směru pohybu fotonu důsledkem ztráty části své 
energie předané obalovému elektronu, zářeného tělesa, s nízkou energií. V případě 
fotoelektrického jevu předá dopadající foton RTG záření svou energii obalovému elektronu, 
načež dojde k absorpci fotonu a uvolnění nově vytvořeného fotoelektronu. Elektronový pár 
vzniká absorpční reakcí. Dochází k ni těsným průchodem fotonu RTG záření kolem jádra 
atomu prvku a vlivem silného elektrického pole tohoto jádra dochází k transformaci fotonu na 
negatron a pozitron (takzvaný elektronový pár).   [26] 

Převod RTG záření na obrazovku je proveden například fotodiodama, na které dopadá 
světlo vzniklé absorpcí RTG záření exitací elektronů vrchních sfér atomu. Zmíněné světlo 
vzniká při jevu návratu elektronu na nižší energetickou hladinu. Pokud je pro převod světla na 
elektrický signál využito optického vlákna, je výsledný obraz ostřejší. Detekční elementy 
pásového RTG mají tvar písmene L vlivem zobrazení rohových částí detekovaného předmětu. 
RTG záření musí být odstíněno od vnějšího okolí olovem. Zanechána je pouze podlouhlá 
štěrbina na straně pásu, naproti detekčním elementům. [26] 

Bezpečnostní rentgeny stejně jako detektory kovů prošly od doby svého vzniku určitým 
technologickým vývojem. Ten lze rozdělit do následujících tří generací. [26] 

První generace RTG nebyla ještě schopna určit druhy materiálů detekovaných předmětu 
jak je tomu v případě dalších generací. Tyto RTG jsou využívány například pro ruční 
manipulaci, nebo pro kontrolu listovních zásilek. Nejrozšířenější druh RTG s pásovým 
dopravníkem využívá systému skenování s odstraněním deformací ve vodorovné rovině. Tím 
je podstatně snížená část Comptnova záření celým tělesem a zlepšena obrazová kvalita 
skenovaného předmětu. RTG s pásovým dopravníkem má praktický význam v usnadnění 
práce obsluhy při kontrole velkého objemu zavazadel. [26] 
Druhá generace RTG je charakteristická využitím principu dvojí energie (z anglického dual 
energy) přítomností vyššího počtu detekčních elementů oproti první generaci. O tom, ke 
kterému výše uvedenému jevu dochází při detekci rozhoduje protonové číslo materiálu 
detekovaného předmětu. Comptonův jev nastává u materiálů s nižším protonovým číslem 
(například materiály na bázi uhlíku, dusíku, vodíku, kyslíku, atd.) i při poměrně malé energii 
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fotonů. RTG záření s nízkou energií takovými materiály neprojde. Comptonova rozptylu 
(neboli backscatter) se u RTG skenerů využívá pro lepší rozlišení prvků s nízkým 
protonovým číslem od prvků s vyšším protonovým číslem (kovy). Fotoelektrický jev nastává 
naopak u materiálů s vyšším protonovým číslem při nízkoenetgetickém záření. Pokud 
získáme RTG obrazy dvou úrovní energií, lze určit jaké materiály jsou detekovány. Od částice 
na které došlo k rozptylu Comptonova záření všemi směry dopadá na detekční část RTG 
pouze malá část tohoto záření. Umístěním detekční soustavy na stranu na stranu zdroje RTG 
záření na ni bude dopadat pouze Comptonovo záření, které materiál vyzařuje zpětně, přestože 
je záření oslabené. Chceme-li získat obraz Comptonova záření, musíme ozařovat materiál 
tenkým paprskem RTG záření. V praxi je použito dvou detekčních soustav. Jedna slouží pro 
detekci obrazu prošlých RTG paprsků a druhá pro detekci zpětně vyzařovaného Comptonova 
záření. Zářič RTG se pak skládá ze svislé stacionární štěrbiny a rotujícího kola s dalšími 
čtyřmi štěrbinami, což zajistí svislou detekci. Vodorovnou detekci zajišťuje pohyb pásového 
dopravníku. Přidáním další detekční soustavy se shodným zdrojem RTG záření na druhou 
stranu pásového přepravníku získáme zobrazení zpětného rozptylu záření i z druhé strany 
prvku. Praktické využití kombinace těchto soustav plyne z možného kamuflování zakázaných 
předmětů například za kovovou desku, kdy je nutné vidět objekt z více stran. Zkonstruovány 
jsou dnes již i více prvkové systémy (takzvané multi view), disponující schopností zobrazení 
například pěti pohledů. Systém dual energy pan umožní přiřazení různých zobrazených barev 
různým materiálům, což výrazně usnadňuje práci obsluhy bezpečnostní kontroly. 

 
Obrázek č.7: FEP ME 640 AMX Multi View RTG pro kontrolu příručních zavazadel [28] 
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Personální skenery jsou další variantou RTG detektorů druhé generace. Detektor a současně 
zářič je umístěn ve vertikálním panelu, před který se detekovaná osoba postaví čelem a 
následně zády. Existují i personální skenery složené ze dvou vertikálních panelů a skenovaná 
osoba se staví mezi ně. Intenzita RTG paprsku je natolik slabá, že neprojde dovnitř lidského 
těla, ale pouze pod oděv. Zobrazovací záření pak ukáže obraz detekovaného zpětného 
rozptýleného záření. Veřejnost má však zatím obavy z negativních účinků RTG záření na živé 
buňky lidského organismu. [26] 
 

 
 

Obrázek č.8: Rapiscan Secure 1000 personální RTG [29] 
 

Detekovaný obraz RTG záření se zpracovává softwarově. Obsluha tak může zvolit různé 
druhy výsledného obrazu a to může pomoci v odhalení rozmanitého spektra materiálů. Mezi 
standardní možnosti patří regulace kontrastu, přibližování obrazu nebo zvýraznění hran a to 
jak v případě černobílého, tak v případě barevného zobrazení. Nejdůležitějším faktorem při 
odhalování zakázaných předmětů je lidský. Ten může selhat v případě kontroly objemu 
velkého množství zavazadel přehlédnutím nebezpečného předmětu. Za účelem eliminace 
pochybení lidského faktoru je vyvíjena plně automatizovaná kontrola. Software tak vyhodnotí 
automaticky zhruba 80% prošlých zavazadel u kterých není podezření na přítomnost 
zakázaných předmětů a obsluha kontroluje zbývajících 20% vizuálně. Automatickou detekci 
prvně umožnil využít systém dual energy a zdokonalením RTG za využití Comptonova 
rozptylu se rozšířila ještě více. [26] 
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Obrázek č.9: SW úprava zobrazení detekovaného předmětu RTG [30] 
 
Třetí generace rentgenů má vyřešit nedostatek druhé generace. Tím je schopnost detekce 

pouze tří kategorií materiálů (kovových, organických a anorganických). Pro bezpečnou 
automatickou kontrolu je to však nedostačující. Jedním ze způsobů vyřešení tohoto problému 
má být použití rentgenu dvojí energie s přídavným kolmým skenováním. RTG disponují 
dvěma zářiči s protilehlými detekčními segmenty, oba systémy napájí stejné napětí a rozdílu 
energií je docíleno pomocí speciálních filtrů. Výsledný 3D obraz detekovaného předmětu 
umožňuje automatickou detekci jak výbušnin, tak drog, atd.. Pokud je detekován zakázaný 
předmět, obsluha přezkoumá dva navzájem kolmé obrazy s barevně rozlišeným předmětem 
neshody. Další modifikací třetí generace RTG je s dvojí energií a  druhovou vícepočetnou 
identifikací. Zářič je velmi přesný a stabilní a je vybaven buď dvěmi nezávislými zdroji, nebo 
jedním pulsním. Hardware identifikuje zakázané předměty na základě vyhodnocování 
střídavě vytvořených signálů o různé energii a rozeznává hodnoty protonového čísla, velikost 
a hustotu detekovaného prvku. Tato konfigurace rozezná mimo jiné i několik druhů barevně 
rozlišených organických látek včetně textilií, kůže, atd.. RTG s počítačovou tomografií jsou 
ve vývoji třetí generace nejdále. Jejich základ stojí na principu lékařských RTG s tím, že 
dokážou pořídit obraz objektu po jeho celém obvodu. Proto lze detekovaný předmět zobrazit i 
ve 3D provedení včetně barevného rozlišení předmětů různých materiálů. Poté následuje tří 
fázová kontrola objektu. V první fázi přístroj analyzuje pořízený RTG obraz a na základě 
přítomnosti a velikosti různých předmětů volí polohu počítačové tomografie. V druhé fázi 
probíhá analýza několika tomografických obrazů a dále je určována přibližná hmotnost 
zájmového předmětu. Dojde-li k překročení hmotnosti nad práh alarmu, dochází ke třetí fázi. 
V opačném případě je detekovaný předmět propuštěn. Ve třetí fázi zkoumá obsluha RTG 
vizuálně 3D obraz, nebo další řezy předmětu. Velkou výhodou takového RTG je velmi 
detailní zpracování obrazu a schopnost detekovat a rozpoznat i ty nejmenší předměty. [26] 

V případě automatického systému zapsaných zavazadel je využito RTG třetí generace 
s automatickou detekci, která probíhá ve čtyřech fázích. Princip činnosti je stejný jako 
v případě RTG pro skenování příručních zavazadel s tím, že zapsaná zavazadla putují od 
check-in přepravním pásu. Cesta zavazadla v labyrintu přepravních pásů je zabezpečena 
označením čárovým kódem. Před každou výhybkou je přítomna čtečka čárových kódů a ta 
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uděluje zavazadlu směr v závislosti na jeho cíli. V prvním stupni projíždí zavazadlo RTG 
skenerem třetí generace (vyjma RTG s počítačovou tomografií) a automat vyhodnotí 
přítomnost zakázaného předmětu. Je-li zavazadlo v pořádku, pokračuje do cíle, v opačném 
případě přejede k druhému stupni kontroly. Zde obsluha vizuálně zkontroluje detekovaný 
obraz a nezávadné zavazadlo buď pustí k cíli, nebo následuje třetí fáze. Zde dochází 
k ručnímu odběru vzorku detektorem stopových částic. Pokud se v zavazadle prokáže 
přítomnost zakázaného předmětu, je jeho majitel vyzván k objasnění situace, nebo nastupuje 
tým pyrotechniků či kontrola drog. [26] 

 
Obrázek č.10: Stupně kontroly zapsaných zavazadel 
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5.4.3 Milivizory 
 
Takzvané milivize pracují na principu snímání milimetrových elektromagnetických vln 

(frekvence okolo 100 [GHz]) emitovaných lidským tělem. Umožňují detekci kovových i 
nekovových předmětů (zbraně, výbušniny, drogy, atd.) i pod několika vrstvami oblečení. 
Elektromagnetické (teplotní) záření pochází z látek různých skupenství. Původní příčina 
tohoto záření pochází od termických pohybů částic těchto látek. Proto milivize nepotřebuje 
žádný umělý zdroj záření. Protože milivizor snímá tepelné záření, záleží také na teplotě okolí 
detekovaného předmětu a to je velkou nevýhodou. Zároveň záleží na vlastnostech oděvu, zda 
je schopno propouštět, či udržet toto teplotní záření. Ze snímaného záření milimetrových 
elektromagnetických vln je vytvořený obraz dále zobrazen například monitorem. V podstatě 
lze princip funkce přirovnat takzvaným termovizním. Dochází však k náhledu pod oděv 
kontrolované osoby a tím k narušení soukromí. Proto se milivize zatím při bezpečnostní 
kontrole na letišti aktivně nevyužívá. [26] 

 
 

5.4.4 Skenery na bázi rádiových frekvencí 
 
Skenery pracující v pásmu rádiového spektra jsou vyvíjeny vzhledem ke sporu zdravotní 

nezávadnosti personálních rentgenů a neschopnosti detekce nekovových předmětů detektorem 
kovů. Rádiový signál se odráží od těla kontrolované osoby a také od předmětů, které na něm 
má ukryté. Odražené vlny jsou skenerem sejmuty a zobrazeny. Nevýhoda této metody spočívá 
v neschopnosti rozlišení drog, či výbušnin od ostatních organických látek. [26] 

 
 

5.4.5 Detektory radioaktivního záření 
 
Detektory radioaktivního záření pracují na principu polovodičových, nebo scintilačních 

snímačů. Jsou používány pro doplnění bezpečnostní kontroly pro detekci radioaktivních látek 
ukrytých v zavazadlech. Detektory se umisťují většinou k pásovému pojezdu zavazadel. 
Nachází se tak velmi blízko RTG zařízení, které může vyvolat falešné poplachy vlivem 
zpětného rozptylu záření na předmětu detekovaného v zavazadle. [26] 

 
 

5.4.6 Jaderné kvadrupólové detektory 
 
Detektory pracující na základě jaderné kvadrupólové rezonance využívají fyzikálních 

vlastností atomů a molekul, magnetického momentu a momentu hybnosti jader atomů, který 
vzniká při rotaci elektronů kolem jader atomu a při spinu elektronů. Další původ momentů 
může být od vnějších magnetických polí, magnetických polí dipólů sousedních molekul, 
atomů, jader, atd.. Právě zmíněné momenty vytváří rezonance. Je malá pravděpodobnost 
poškození kontrolovaného předmětu, protože kvadrupólová rezonance nevyužívá silného 
magnetického pole. Vysílač detektoru vysílá do detekovaného předmětu rádiové vlny nízké 
intenzity, které změní původní klidový stav atomových jader prvku. Snahou jader je vrátit se 
zpět do původní pozice, čímž generují rádiový signál (každý materiál produkuje jiný). Signál 
zachycuje detektor a dále jej analyzuje. Citlivost detektoru závisí na tvaru molekul (pátrá po 
molekulách dusíku, který produkují výbušniny i drogy). Výhodou je detekce kdekoliv 
v zavazadle a použití přístroje pouze v případě podezření z předchozí detekce. Nevýhodou je 
absence detekce kovů a neschopnost detekce velmi malého množství výbušniny. [26] 
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5.4.7 Plynová chromatografie 
 
Tato metoda byla původně využívaná v analytické chemii. Využívala separace látek a 

jejích následnou analýzu. Spojením s automatizací dochází k nasátí vzorku nosným plynem 
(dusík, helium, argon) a odpaření pomocí vyhřívané kolony detektoru jejíž stěny jsou pokryty 
sorbentem. Jednotlivé složky vzorku jsou tak separovány. Kolona detektoru je kapilára dlouhá 
několik metrů vyrobena z kovu nebo skla.  

Duální plynová chromatografie je velice citlivá metoda s vysokou rozlišovací 
schopností. Unášený plynný vzorek putuje do dvou separačních kolon, kde je přesně řízeným 
teplotním cyklem separován na jednotlivé složky. Vstupu do detektoru předchází pyrolýza 
v pyrolyzační komoře při zhruba 800°C. Elektrický signál, jež je výsledkem měření, pochází 
z emise převedeného infračerveného záření. To vzniká přechodem reakce oxidu dusíku a 
přídavného ozónu za vzniku radikálu, do základního neexcitovaného stavu. Detektory 
výbušnin se konstruují jako ruční, nebo pásové (pro kontrolu osob nebo zavazadel). 

Nejvyužívanější ruční detektory pracují principem duální chromatografie a detekce 
elektronového záchytu. Unášením vzorku nosným argonem a rozdělením do dvou odlišných 
kolon (jedna je z materiálu zpomalujícího molekuly výbušnin) dochází ke střetu s elektrony za 
vzniku iontových elektronových párů a kladných argonových iontů. Detektor pak 
vyhodnocuje charakter látky na základě intenzity přijatého proudu, jehož velikost je závislá na 
absorpci volných elektronů nosiče (argonu). Vysokou absorpci argonu způsobuje právě 
přítomnost nitridů výbušnin. [26] 

 
 

 
Obrázek č.11: Ruční detektor výbušnin Explonix společnosti RS Dynamics [32] 
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5.5 Způsob provádění bezpečnostní kontroly 
 
Do kategorie bezpečnostní kontroly spadá: 
 

• detekční kontrola 
• uložení zavazadel, nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze 

podrobit detekční kontrole, do skladovacích prostorů určených provozovatelem 
letiště 

• další postupy uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství č. 
2320/2002 [25] 

 
Detekční kontrola se provádí jako fyzická kontrola osob, fyzická kontrola věcí a 

kontrola technickými prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 
č. 2320/2002. [25] 

Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví vizuální prohlídkou a hmatem 
ruky na oblečeném těle kontrolované osoby, jakož i ve volných a odložených částech jejího 
oděvu. Při provádění fyzické kontroly osob lze použít ručního detektoru kovů. [25] 

Fyzická kontrola věcí se provádí vizuální prohlídkou a hmatem ruky a zahrnuje 
kontrolu vnitřního prostoru věci, včetně obalu a pomocných konstrukcí, a kontrolu všech 
vložených předmětů, jejich obsahu a částí. [25] 

Fyzická kontrola osob a fyzická kontrola věcí se provádí s použitím ochranných 
rukavic. [25] 

Náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky, které nelze z důvodu jejich rozměru nebo 
použitého materiálu podrobit detekční kontrole, se před naložením do letadla uloží nejméně 
na dobu 24 hodin do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiště. [25] 

Po provedení bezpečnostní kontroly se zapsaná zavazadla podle přímo použitelného 
předpisu Evropských společenství č. 2320/2002, náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky 
označí značkou obsahující nápis "Security checked", pořadové číslo a místo provedení 
kontroly. [25] 
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6 OPTIMALIZACE PRACOVIŠT Ě BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY 
 
Důležitým aspektem optimalizovaného pracoviště bezpečnostní kontroly je co nejvyšší 

komfort cestujících a zároveň ideální vytížení pracovníků i prostoru kde bezpečnostní 
prohlídka probíhá. To vše má být doprovázeno co nejnižšími finančními náklady a co nejvyšší 
propustnou kapacitou. Pro studii problematiky optimalizace dispozic pracoviště bezpečnostní 
kontroly bylo vybráno letiště Praha – Ruzyně.  

Letiště Praha – Ruzyně je podrobeno kontinuální revitalizaci studií KAPACITY 2010+. 
Projekt se zaměřuje na zajištění rovnoměrného rozvoje infrastruktury ve všech provozních 
oblastech. Projekt je rozdělen do dvou etap. V první etapě proběhla analýza klíčových míst 
(příjezdových komunikací a parkovišť, odbavovacích přepážek, kontroly cestovních dokladů, 
bezpečnostní kontroly cestujících, třídírny zavazadel, nástupních čekáren, stání letadel a 
kapacity dráhového systému). Analýza vychází z předpokládaného provozu typického 
rušného dne z období roku 2008 až 2011. Účelem analýzy bylo zjištění kapacitních 
nedostatků (takzvaných úzkých hrdel). Ve druhé etapě byl navržen plán realizace rozvoje 
kapacit, předcházející tvorbě úzkých hrdel. [34] 

Vzhledem k neustále vyššímu počtu letů do zemí schengenského prostoru přestala v 
roce 2007 dostačovat kapacita čekáren v Terminálu 2, přes které jsou lety do těchto zemí 
odbavovány. Z tohoto důvodu byla na začátku ledna zahájena stavba šesti nových odletových 
čekáren (s označením D1–D6) a k nim přilehlých nástupních mostů vedoucích k letadlovým 
stáním v sektoru D1, na odbavovací ploše Sever. Tak se zvětšila kapacita odbavení cestujících 
ve špičkových hodinách. Počet krytých odletových východů se zvýšil na 33. Dvojúrovňové 
odbavení cestujících splňuje přísná kritéria pro pohyb cestujících v schengenském prostoru. 
Vlastní stavba probíhala v několika etapách tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení 
provozu letadel. Nástupní mosty byly do provozu uvedeny v průběhu září 2007. Doplňují 
jihozápadní část Terminálu 2 a eliminují dopravu cestujících k letadlům autobusy. Jejich 
zprovoznění výrazně zjednodušilo provoz na ploše letiště a přispělo ke zlepšení kvality 
životního prostředí. Nezanedbatelné je zatraktivnění komerčních prostor v tranzitní části 
Terminálu 2. Ve srovnání s nástupními mosty, které jsou na Letišti Praha využívány u prstů 
A, B a C, jde o významnou změnu. Terminál 2 je koncipován jako dvouúrovňový a mosty 
D1–D6 jsou z hlediska architektonického řešeny oproti stávajícím mostům originálně. 
Skládají se ze dvou tubusů vedoucích k různým podlažím budovy Terminálu 2 – jeden je pro 
odlet a druhý pro přílet. [34] 

Správa Letiště Praha v roce 2007 úspěšně obhájila osvědčení způsobilosti Letiště Praha, 
vydané Úřadem pro civilní letectví poprvé v říjnu 2006. Osvědčení získané v říjnu 2007 platí 
12 měsíců, tedy do 31. října 2008. Úspěšný proces osvědčování opět potvrdil, že provozní 
bezpečnost letiště odpovídá vysokým nárokům Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
(ICAO). Letiště Praha uvedlo v dubnu 2007 do plného provozu novou centrální stanici 
hasičského záchranného sboru. Na hlavní dráze RWY 06/24 a vedlejší dráze RWY 13/31 byla 
provedena oprava povrchů pomocí nanášení speciální protiskluzové vrstvy. První a 
nejvýznamnější část protiskluzového povrchu ANTISKID byla nanesena v dubnu 2007 v 
rámci pravidelné údržby dráhového systému. Tato úprava povrchu zajistí maximální 
bezpečnost při přistání a startech letadel, zvláště pak za silného deště a v zimním období. 
Protiskluzová úprava z čedičového kameniva a pojiva na bázi epoxidových pryskyřic zvyšuje 
brzdné účinky povrchu dráhy, a tím významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu 
letadel. Listopad 2007 přinesl nové a moderní vybavení pro provoz letiště. Do užívání bylo 
uvedeno nové speciální vozidlo pro měření brzdících účinků na dráze. Je postavené na 
základě automobilu SAAB 9-5 a vybavené nejmoderněji ve své kategorii. Měřicí zařízení je 
ovládáno dotykovým displejem a získaná data se bezdrátově odesílají dispečinku Řízení 
provozu letiště. [34] 
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6.1 Teoretický rozbor statistických dat 
 
V roce 2010 letiště odbavilo zhruba 5,7 milionů cestujících pro odlet. Kalkulovaná doba 

na bezpečnostní kontrolu jednoho cestujícího činí v průměru 30 sekund. Bezpečnostní 
kontrolou je myšlen průchod cestujícího přes detektor kovů za současné kontroly jeho 
příručních zavazadel rentgenovým skenerem. Teoreticky by tuto kapacitu mohly odbavit 4 
nepřetržitě fungující pracoviště s minimální obsazeností každého z nich 2 bezpečnostními 
pracovníky (muž a žena), 1 policistou a 1 pracovníkem obsluhy RTG skeneru. Tento model 
však nepočítá se spoustou okolností, které mohou v průběhu takto aktivní činnosti nastat. 
Navíc příliv pasažérů není rovnoměrný po celý den, ale má ryze nárazový charakter 
v závislosti na dopravní špičce. Na letišti Praha – Ruzyně jsou nejvyšší dopravní špičky 
v dobách mezi 6 až 7 hodinou ranní, 10 až 11 hodinou dopoledne, 15 až 16 hodinou 
odpoledne a 19 až 20 hodinou večer. Konkrétní počet odbavených cestujících zpravidla závisí 
také na sezónnosti, kdy v období mezi květnem a říjnem nastává turistická sezóna a poptávka 
letecké přepravy vzrůstá zhruba o 24% od průměrné hodnoty. Je proto nutná dokonalá 
vytíženost ideálního počtu pracovišť s optimálním využitím pracovních sil v závislosti jak na 
dopravních špičkách, tak na sezónnosti.  

Na ruzyňském letišti je celkem 22 pracovišť sloužících k bezpečnostní kontrole pro 
vstup pasažérů do neveřejného prostoru (Air Side). V průměru pak pracovníci bezpečnostní 
kontroly zkontrolují téměř 16000 osob za den. V podílu 22 pracovišť je odbaveno zhruba 700 
na každém z nich. Při úvaze zmíněné doby kontroly 30 sekund potom vyplývá celková 
obsazenost detekčních prostředků, která z výše uvedeného činí necelých 6 hodin. Tedy 6 
hodin denně je využito každé z 22 bezpečnostních pracovišť sloužících ke vstupu pasažérů do 
neveřejného prostoru.  

K tomu abychom mohli optimalizovat pracoviště bezpečnostní kontroly potřebujeme 
znát důležitá statistická fakta, jako průměrný počet odbavených cestujících za den, lépe za 
hodinu. Vycházíme-li z předpokladu kapacity dopravního letadla zhruba 150 pasažérů, 
můžeme dle odletového řádu určit počet vzletů za hodinu a vynásobit průměrnou kapacitou. 
Pokud vyhledáme špičkové hodiny, dostaneme se na nejvyšší možná čísla a právě ty jsou pro 
optimalizaci nejdůležitější. Odečteme-li od výsledku průměrný počet transferových a 
tranzitních cestujících, kteří se již v neveřejném prostoru nacházejí, nebo sedí už v letadle a 
z něj ani nevystupují (tranzitní). Průměrný počet tranzitních a transferových cestujících činil 
v roce 2009 přibližně 8,5 cestujících na jeden let. Uvažujeme dopravní špičku, tj. zhruba 31 
odletů za hodinu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že celkem 263 cestujících je transferových, 
nebo tranzitních a dle kapacity letounu je možné celkem přepravit 4650 pasažérů. Odečtením 
těchto dvou výsledků vyjde hodnota pasažérů, kteří musí absolvovat bezpečnostní kontrolu 
pro vstup do neveřejného prostoru. Hodnota pak činí přibližně 4400 osob, které je potřeba 
v rámci špičky odbavit. Uvážíme-li fakt, že cestující nastupuje k bezpečnostní kontrole zhruba 
2 hodiny před odletem letadla, je limitní čas pro odbavení této kapacity 1,5 hodiny. Podílem 
pasažérů vstupujících do neveřejného prostoru přes bezpečnostní kontrolu a využitelného času 
pro tento úkon se dostáváme na hodnotu 49 odbavených pasažérů za minutu. K dispozici je 
celkem 22 pracovišť tudíž na jedno pracoviště připadá přibližně 2,5 (konkrétně 2,22) pasažérů 
za minutu. Musí však fungovat všech 22 pracovišť a to v případě poruchy na jednom z nich 
značně mění situaci. Pokud vypoví jedno pracoviště, hodnota se pro zbývající změní na 2,33 
pasažérů za minutu. To znamená, že každý cestující musí projít detekční kontrolou 
(detekčním rámem) za průměrně 25,75 sekund. Deklarovaný průměr 30 sekund na osobu se 
tak snižuje o 4,25 sekund. 
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Graf č.4: Statistiky počtu odbavených pasažérů za dané období 
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6.2 Uspořádání bezpečnostní kontroly na letišti Praha - Ruzyně 

 
Na letišti Praha – Ruzyně se využívá standardního osvědčeného schématu konfigurace 

bezpečnostní prohlídky. Skládá se z paralelního uspořádání detektorů kovu řady Metor 300 
společnosti Rapiscan a rentgenových skenerů příručních zavazadel Hi-Scan 7555i společnosti 
Smiths, nebo Rapiscan 622 XR. Součástí pracoviště je také kabina pro hloubkovou kontrolu 
podezřelého cestujícího s rozměry 1,5 x 1,5 metrů. Takovýchto paralelních uspořádání může 
ležet i více vedle sebe (jak je tomu právě v pražském letišti). 

 
 

 
Obrázek č.12: Průchozí detektor kovů Metor 300 společnosti Rapiscan. [35] 
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Obrázek č.13: RTG skener Hi-Scan 7555i společnosti Smiths. [36] 

 

 
Obrázek č.14: RTG skener 622 XR společnosti Rapiscan. [35] 

 
Vzhledem k možnostem rozmístění pracoviště jsou důležité jeho rozměry. Má být 

kompaktní a zároveň účelné. Na pražském letišti má standardní rozměry 10 x 6 metrů a skládá 
se z dvojice detekčních rámů a dvojice RTG skenerů příručních zavazadel a osobních věcí. 
Pracovišť je obecně umístěno několik v paralelním řazení. To znamená například umístění pří 
dvojic pracovišť vedle sebe. Takové pracoviště se rozkládá na ploše 18 až 20 x 10 metrů. 
Součástí dvojice pracovišť je jedna kabina hloubkové kontroly (viz. Obrázek č.15) 

 

 
Obrázek č.15: Rozměry standardního pracoviště na letišti Praha - Ruzyně 
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Takto navržené pracoviště však nestačí potřebné odbavovací kapacitě. Je proto žádoucí 
navrhnout změnu. Navržené změny musí respektovat finanční možnosti a také plošné limity. 
Stěžejním prvkem je vstupní odkládací plocha, kde je umístěn krátký přepravník. Na něj se 
ukládají obsahy kapes, příruční zavazadla a svršky oděvu.  

Zřídka používaným uspořádáním pracoviště bezpečnostní kontroly je prakticky 
poloviční klasické uspořádání. Skládá se pak pouze z jednoho detekčního rámu a jednoho 
RTG skeneru. Pracoviště zmíněného charakteru se využívá především v prostorách, kde není 
jinačího východiska. Jeho velkou nevýhodou bývá absolutní pozastavení toku cestujících 
v případě poruchy na RTG skeneru nebo detekčním rámu. 

 
 

6.3 Návrh optimalizace pracoviště bezpečnostní kontroly 
 
Vzhledem ke stále narůstající poptávce (zvlášť v letní sezóně) je nutné přizpůsobit i 

prostory letiště a schopnost bezpečnostních kontrol tyto kapacity pojmout. Čas zde hraje 
velmi důležitou roli, nesmí tím však být ovlivněna pečlivost provádění bezpečnostní kontroly. 
Je důležité navrhnout řešení, které umožní vyšší propustnost. Teoreticky je detekční rám 
schopen zkontrolovat pasažéra i za čas nižší než 10 sekund, tempu ovšem nestačí cestující 
vlivem malých odkládacích ploch před RTG skenerem příručních zavazadel. Upravením 
systému včasného odkládání věcí na pás lze posunout hranici jednoho zkontrolovaného 
cestujícího i na zmíněných 10 sekund. Řešení spočívá v umožnění přístupu většího počtu 
cestujících k odkládacím plochám. Zde cestující odkládá kabinové zavazadlo spolu s obsahem 
kapes do plastového koše délky okolo 0,5 metru. Průměrný interval doby odkládání osobních 
věcí (pásek, elektronické přístroje včetně mobilního telefonu, kovové předměty, hodinky atd.) 
činí 50 sekund. Samotný průchod detekčním rámem předpokládejme 10 sekund. Vybrání 
zkontrolovaných věcí z koše je zpravidla zdlouhavější, předpokládejme 1 minutu. Takto 
vypadá ideální stav se schopností odbavit až 6 pasažérů za 1 minutu (tj. 360 pasažéru za 
hodinu na jediném 100% funkčním pracovišti). Tento model tedy umožňuje zkontrolovat 
celkem 7920 pasažérů na všech 22 pracovištích (předpoklad je 100% funkčnost všech). 
Rezerva oproti stávajícímu uspořádání činí 3520 pasažérů za jednu hodinu. Může tedy nastat 
porucha na celkem 9 pracovištích současně a to po celou jednu hodinu (rozebíraný časový 
úsek). Novým uspořádáním tak dojde k vykonání stejné činnosti 22 pracovišť na pouhých 13. 
Celý princip spočívá v prodloužení přepravníku ze stávajícího cca. 1 metru na 3 metry před 
RTG skenerem. Aby nevznikaly za detekční kontrolou shluky cestujících vlivem prodloužení 
doby odebírání věcí z košů, ideální řešení požaduje délku přepravníků na 4 metry (za RTG 
skenerem). Celková délka pracoviště tedy je 3 m před RTG skenerem, 2,8 m samotná délka 
RTG skeneru a 4 m prostoru za RTG skenerem. Limit délky pracoviště je tak naplněn beze 
zbytku. Je tedy potřeba nalézt kompromisní řešení, ale stejných hodnot. To řeší z jedné strany 
uzavřené pracoviště (viz. Obrázek č.16). Propojením mezery mezi dvěma pracovišti pomocí 
přepravníku vznikne další odkládací plocha a tudíž je připraveno více cestujících 
k okamžitému přistoupení k detekční kontrole. Rozměry jsou individuální v závislosti na 
požadované objemové kapacitě. Uvedený obrázek (viz. Obrázek č.40) zobrazuje možnost 
permanentního počtu až 6 osob ke každému pracovišti. Tím lze umožnit odbavení až 6 
cestujících za minutu na každém z pracovišť. Rozměry optimalizovaného pracoviště jsou 
prakticky totožné s klasicky uspořádaným. Variabilně lze měnit šířku přepravníku pro 
odložení věcí cestujících mezi páry pracovišť, v závislosti na potřebné průchodové kapacitě 
pasažérů a prostorových dispozicích. Výhoda optimalizovaného uspořádání při případně 
poruše na jednom z detekčních rámů, plyne z automatického směřování toku cestujících na 
pracoviště druhé (momentálně funkční). V praxi se cestující od podélného přepravníku 
pohybují ve dvou směrech od sebe a případná porucha usměrní jejich pohyb pouze 
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jednosměrně. Nedochází proto ke zdržování cestujících již připravených absolvovat 
bezpečnostní kontrolu. Ideální stav je připojení semaforu před vstupní hrdlo. Tak zamezíme 
náhlému shluku cestujících před přepravníkem a tok tak bude plynulejší. Po obnově funkce 
dočasně vyřazeného pracoviště se princip toku vrací do normálu. 

Mezi dvě pracoviště, kde se u optimalizovaného nachází přepravník, lze pochopitelně 
umístit pracoviště další. Vzhledem k okolnostem však pořízení dalšího detekčního rámu a 
RTG skeneru nevyhoví ekonomickým požadavkům. Pořízení přepravníku je v mnohem 
nižších cenových relacích. Navíc umístěním dalšího klasického pracoviště dojde k navýšení 
kapacity o další 2 osoby za minutu (počítáme-li průměrnou deklarovanou dobu odbavení 30 
sekund, vzhledem ke krátké odkládací ploše, která pojme 2 až 3 pasažéry). Celkem tedy 
v případě třech klasicky rozmístěných pracovištích dojdeme k hodnotě 6 osob za minutu 
(průměrná hodnota) a v případě optimalizovaného uspořádání, jak bylo zmíněno výše, se 
dostáváme na totožnou hodnotu, ovšem pro jediné pracoviště (předpokládáme tedy 
průměrnou dobu detekce 10 sekund na osobu). Tyto pracoviště pracují v páru, tudíž celkem 
odbaví 12 pasažérů za minutu. Mimo tato fakta vznikne redukce počtu potřebných 
pracovníků.  

Před samotným zahájením používání tohoto uspořádání je žádoucí konfiguraci 
nasimulovat v některém z počítačových simulátorů, při nastavení parametrů poruch 
detekčních rámů, renoncí v zavazadlech, procentuálního náhodného výběru detekčním rámem 
a statistických hodnot přenosu zakázaného předmětu cestujícím do neveřejného prostoru. 
Předpoklad vyšší účinnosti je však jistý. 
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Obrázek č.16: Optimalizované pracoviště bezpečnostní kontroly (uprostřed) 

 
6.4 Budoucí koncepce pracovišť bezpečnostní kontroly 

 
Tak jako vývoj a zdokonalování materiálů a potenciální výroba zbraní z nich, musí 

procházet inovacemi i technika používaná pro spolehlivou detekci. Setrvání v současném 
technickém stavu vybavení pracoviště bezpečnostní kontroly může totiž velmi usnadnit cestu 
zakázaným předmětům na paluby letadel, případně do neveřejných prostor letiště. Následky 
jsou však v obou případech shodné. Z vývojového hlediska nejdále postoupily koncepce 
personálních rentgenů a milivize o jejichž principech pojednává stručně kapitola 5.  

Personální rentgeny nabízí možnost důkladné prohlídky prakticky za většinové absence 
osobního střetu s obslužným personálem. Jsou trendem budoucnosti pro kontrolu osob, což 
dlouhou dobu nebylo technicky možné díky invasivní povaze RTG záření a jeho negativnímu 
dopadu na živé buňky. Oproti detekčním rámům zobrazují siluetu osoby a předměty ukryté na 
jejím těle pod oděvem. Rentgen ozáří kontrolovanou osobu zpravidla zářením o intenzitě 
zhruba 0,05 [µS] a v případě detekce předmětu v dutinách těla pasažéra postačí intenzita 
okolo 2,5 [µS]. Ve srovnání s letním opalováním na ostrém slunci je i tato dávka velmi malá. 
Pasažéři jsou však velmi zdrženliví a obávají se budoucích zdravotních problémů a mnozí 
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také ztrátu intimního soukromí. Obavy jsou však zbytečné vlivem striktních směrnic. Funguje 
zde stejně jako v případě detekčních rámů parita pohlaví, personál operuje v uzavřené kabině, 
kde sleduje obraz pouze siluety pasažéra a v případě detekce zakázaného předmětu hlásí 
skutečnost externí obsluze která provádí další fyzickou kontrolu. Pasažér je proto v naprosté 
anonymitě. Dalším faktem je znemožnění jakéhokoliv dalšího šíření detekovaného obrazu 
jeho následným přemazáním obrazem dalšího pasažéra. Obrovskou a dnes velmi 
preferovanou výhodou personálního rentgenu je velmi krátká doba detekce v řádech jednotek 
sekund. Pracoviště je tak schopno odbavit až 60 pasažérů za minutu. 

 
Obrázek č.17: Zobrazení a použití personálního skeneru společnosti Rapiscan. 

 
Druhou prakticky využitelnou možností jak odhalit technicky čím dál dokonalejší a 

kamuflované zakázané předměty je milivize. Její výhoda spočívá ve využití sálajícího 
lidského tepla ve frekvenčním spektru rádiových vln a infračerveného záření. Pořízený obraz 
však není schopen detekovat velmi malé předměty velikosti například knoflíku. Jeho velkou 
výhodou je propustnost až 60 osob za minutu (za snížené detailnosti prozkoumání obrazu) a 
umístění jak na detekční pracoviště, tak jako kameru s motorickým ovládáním s výhledem na 
letištní halu (je možné sledovat i dav vzdálený až 30 m ovšem za snížené kvality detekce). Na 
detekčním pracovišti je pořizován obraz zepředu i zezadu, a proto se milivize paralelizují. 
Zřejmý cíl tohoto toku je nárůst průchodové kapacity, ovšem doprovázen negativním 
zvýšením pořizovacích nákladů. Milivize je podrobněji zmíněna v kapitole 5. 
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Obrázek č.18: Zobrazení a požití milivize. 

 
Jednu ze současných neduh rušení rámového detektoru kovu od země může vyřešit 

nožní analyzér. Používá se převážně na pracovištích, kde musela být vlivem špatných 
podmínek měření detektorem při zemi. Bývá zpravidla umístěn za průchozími detektory a 
vystačí jeden pro párové uspořádání pracoviště. Princip činnosti je naprosto totožná 
s rámovými detektory kovu s tím, že je důkladně odstíněn od podlahy. Cestující tak pouze 
šlápne nohou na vyznačenou značku bez nutnosti vyzutí bot (viz. Obrázek č.19). 

 
Obrázek č.19: Nožní analyzér Samd společnosti Ceia [37] 

 
Koncepce IATA o tunelové detekční kontrole je také velmi zajímavá. Tunely jsou 

rozděleny podle odlišné priority citlivosti. Před vstupem je vyžadován otisk palce a dle 
identity je určen konkrétní směr průchodu. V tunelech je možné umístit několik zařízení za 
sebe a prakticky provést kontroly všemi možnými prostředky jediným průchodem. Součástí 
tunelu není personální skener, který je použit až v případě detekce zakázaného předmětu 
obsluhou za tunelem. Cílovým účelem není pouze odhalovaní zakázaných předmětů, ale 
především odhalování osob schopných protiprávního činu. Na obrázku č.20 jsou tunely 
zbarveny třemi barvami. Zelený tunel je pro cestující pravidelné (pro letiště známé), modrý 
tunel značí standardní kontrolu a červený tunel je určen pro detailní kontrolu. 
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Obrázek č.20: IATA tunelový koncept budoucnosti bezpečnostní kontroly [33] 

 
Obrázek č.21: Simulace provozu IATA konceptu 
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7 ELIMINACE ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ 
 
Eliminací elektromagnetického rušení se odborníci zabývají velmi dlouhou dobu. 

Zejména na letištích, kde je potřebná vysoká úroveň kvality dodávané elektrické energie 
vlivem citlivosti převážně detekčních zařízení na malé výkyvy. Problém rušení detekčních 
prostředků vyplývá z využití nelineárních spotřebičů jako například energeticky úsporných 
žárovek, startérů zářivek a lamp pouličního osvětlení, spínaných zdrojů, elektromotorů, atd.. 

 
 

7.1 Rušení zařízení používaných na pracovišti 
 
Jak bylo zmíněno, ušení technického vybavení pracovišť bezpečnostního kontrol je 

obecně diskutovaný problém. Není totiž jednoduché odhalit konkrétní rušivý element, protože 
v dnešní době je použito mnoho elektronických zařízení pracujících na různých principech. 
Nejzávažnější dopad má na detekční rámy, které jsou velmi citlivé na mnoho vnějších vlivů. 
Rušení mohou pocházet od následujících zdrojů: 

 
• Obecně silové obvody používaného elektrického vybavení letiště 
• Obecně tyristorové regulátory 
• UPS záložní zdroje 
• Pozemní napájecí zdroje letadlové sítě 
• Další zdroje rušení 

 
Ke spotřebiči, v našem případě detekčnímu rámu, se může rušivý signál dostat 

následující formou: 
 

• Galvanickou 
• Kapacitní 
• Indukční 
• Elektromagnetickým polem 

  
Forma galvanického přenosu rušení je typická u zařízení připojených k elektroinstalaci. 

Nejpoužívanějším druhem galvanického oddělení je transformátorová vazba. 
Kapacitní forma vzniká mezi vodiči, které sice bývají galvanicky oddělené, ale vedou 

paralelně na větší vzdálenosti.  
Indikční forma je typická pro proud smyčky obvodů v těsné blízkosti další smyčky, ve 

které protéká rušivý proud.  
V případě rušení elektromagnetickým polem  působí jednotlivé části přístrojů a zařízení 

jako vysílací anténa a vyzařují vysokofrekvenční rušivou energii do svého okolí přímo. Síla 
rušivého pole je závislá na vlastnostech zdroje a hlavně na vzdálenosti od něho. Elektrická 
složka vysokofrekvenčního pole ubývá v  bezprostřední blízkosti zdroje přibližně s  třetí 
mocninou. Ve vzdáleném poli platí nepřímá úměrnost, teoreticky se zmenšuje s kvadrátem 
vzdálenosti (tj. 2 m od zdroje bude elektromagnetické pole vydávat čtvrtinový podíl rušivé 
složky, než v jeho těsné blízkosti). 

Mylná domněnka plyne z předpokladu rušení sítí mobilních telefonů, nebo bezdrátovou 
wifi sítí. Tyto prvky pracují na frekvencích až několikanásobně vyšších, proto je prakticky 
nemožné jimi rušit WTMD. Dále však není možný vyloučit jakýkoliv jiný zdroj.  

Silové obvody jsou zdrojem rušivého signálu vlivem práce s obvody vysokého napětí 
v řádech několika kV a většinou vysokým odběrem proudu. Vysoké napětí bývá generováno 
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za pomocí transformátorů doplněných filtračními prvky. Tím se mění charakteristika 
harmonického proudu, která je zpětně vyzařována do elektrické sítě. Takto narušená síť 
potom dodává energii i pro napájení citlivých WTMD.  

Zařízení s polovodičovými prvky a tyristory jsou nejčastěji používány jako regulátory 
příkonu různých ze sítě napájených zařízení. Triak (tyristor) pracuje jako elektrický spínač a 
vytváří vysokofrekvenční rušivé složky jako spínač mechanický. Krátké spínací časy 
způsobují, že složky rušení zasahují až do kmitočtů desítek MHz. Spektrum rušení se 
zmenšuje se zvyšujícím se kmitočtem. 

Případné výpadky elektrické energie musí mít letiště zdroje záložní. Často se využívá 
UPS zdrojů energie (z anglického Uninterruptible Power Supply). Ten funguje na principu 
akumulátoru. Je napojen na elektrickou síť pomocí galvanického oddělení. Baterie je 
udržována v kontinuálně nabitém stavu do okamžiku, kdy nastane pokles energie v elektrické 
síti, nebo úplný výpadek. Poté je UPS schopna dodávat energii potřebným spotřebičům až do 
jejího vybití (v řádech několika minut až několika hodin v závislosti na kapacitě UPS). 
Nevýhodou UPS je rušení elektrické rozvodné sítě většinou špatným galvanickým oddělením. 
Pak funguje UPS jako zdroj rušivé elektrické energie pomocí vyšších harmonických. Citlivé 
přístroje na takové napájení reagují vyvoláváním umělých poruch, v krajních případech může 
dojít i k jejich poškození. 

Po příletu letadla k terminálu, nebo při jeho opravách a údržbách je napojeno na 
pozemní zdroj elektrické energie, aby nebyly tolik zatěžovány vlastní baterie. Pozemní zdroj 
GPU je napájen z elektrické sítě a převodem na požadované napětí napájí palubní soustavu. 
Většina dopravních letadel používá elektrických soustav parametrů 115VAC /400 Hz. 
Dobíjení letadla z pozemního zdroje tak probíhá na frekvenci stejné. Do sítě se tím pádem 
mohou dostat rušivé složky elektrické energie. GPU se umisťuje buď přímo k letadlu, pokud 
je v mobilní verzi, nebo se dá staticky připevnit například k nástupnímu mostu. Tak se 
dostane k blízkosti detekční kontrole umístěné u nástupní místo do letadla před tunelem 
(takzvaný Gate). V pražském letišti je celkem 23 gatových systémů.  

Další zdroje rušení detekčních prostředků mohu být dnes velmi populární solární 
kolektory, úsporné žárovky, laserové kopírky a tiskárny, startéry zářivek, crt monitory a 
televize, elektromotory (jak jednofázové, tak třífázové), atd.. 

 
 
7.2 Eliminace vyšších harmonických 

 
V moderní nízkonapěťové síti jsou stále více používány nelineární spotřebiče, v síti tak 

není sinusový průběh proudu Tento průběh je tvořen sinusovým proudem I1, jehož frekvence 
odpovídá frekvenci sítě a proudy vyšších harmonických IH, jejichž frekvence jsou násobky 
frekvence sítě. Impedance sítí způsobuje výpadky napětí na těchto frekvencích. Všechny 
harmonické nebo vyšší harmonické způsobují zatěžování napájecí sítě. Frekvence vyšších 
harmonických bývá značena pořadovým číslem n. Například pro frekvenci sítě 50 Hz 
(evropský standard) je n=3, třetí harmonická je potom rovna 150 Hz. [38] 

Vyšší harmonické vedou k rušení tím, že přístroje vytvářející harmonické snižují 
podstatně kvalitu sítě. Elektronicky řízené přístroje pak mohou být rušeny harmonickými, 
dochází k výpadkům nebo přístroje vykazují nevysvětlitelné chyby. Budou-li působením 
vyšších harmonických v síti zvýšeny proudy od vyšších harmonických v zeslabené napájecí 
středonapětové síti, pak může také v okolní síti, která sama nemá nelineární spotřebiče, 
působit harmonické rušení. Dochází tak ke zpětným vlivům na čistotu sítě. Stejnosměrné 
napájení pro elektronické přístroje, pro televizory, počítače, periferní zařízení PC a kompaktní 
úsporná svítidla jsou zdrojem nejvyššího podílu proudů 3. a 9. vyšší harmonické. Z těchto 
důvodů se vyskytuje riziko přetížení nulového vodiče u velkých administrativních budov. 
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Dále může dojít ke zhoršení výkonového faktoru, případně přetížení kabeláže povrchovým 
jevem (takzvaným skin-efektem). K povrchovému jevu dochází při protékání střídavého 
proudu vodičem. Jeho magnetické pole indukuje vířivé proudy ve vodiči, jenž čelí toku 
primárního proudu. Celkový proud pak stále zvětšuje koncentraci na povrchu vodiče s tím, jak 
vzrůstá frekvence. Vzrůstá tím efektivní odpor a objevuje se reaktivní složka zvaná vnitřní 
reaktance (následkem změny fáze v celkovém proudu). Při velmi vysokých frekvencích (nad 
10 MHz) je skoro všechen proud veden v tenké vrstvě blízko povrchu vodiče (s prudkým 
poklesem směrem k vnitřku). Harmonické vedou také k oteplení transformátorů, motorů a 
generátorů od vibrace železného jádra, a tím podstatnému navýšení ztrátového výkonu,  
efektu blikání u počítačových monitorů v důsledku úbytku napětí v neutrálním vodiči u 
čtyřvodičové sítě. [38] 

 

 
Graf č.5: Charakteristiky průběhu proudu vyšších harmonických [38] 

 
 Nejrozšířenější a nejsnadnější metodou odstranění harmonického zkreslení je použití 

tlumivky na vstupu usměrňovače. Vstupní tlumivka vyhlazuje proud vycházející z měniče 
kmitočtu. Přičemž v porovnání s měničem bez tlumivky lze při použití vstupní tlumivky 
dosáhnout výrazně nižšího harmonického zkreslení. Podobného účinku jako při použití 
vstupní tlumivky lze dosáhnout i pomocí tlumivky vestavěné na výstupu usměrňovače. 
Výstupní tlumivky mají v porovnání s tlumivkami na vstupu menší velikost, vyšší účinnost a 
nevykazují žádný úbytek napětí na vstupu usměrňovače.12- a 18pulzní usměrňovače byly 
dlouhou dobu používány jako standardní metoda snížení harmonického zkreslení u měničů 
kmitočtu. Teoreticky je 5. a 7. harmonická (u 18pulzního měniče také 11. a 13. harmonická) 
vyrušena pomocí transformátorů s fázovým posunem a s použitím dvou (nebo tří) 6pulzních 
diodových usměrňovačů. Výraznou nevýhodou vícepulzní metody odstraňování 
harmonického zkreslení je však sklon ke vzniku neideálního napájecího napětí. Protože vždy 
existuje určitá nerovnováha napětí nebo určité zkreslení harmonického pozadí, úplného 
odstranění 5. a 7. harmonické (11. a 13. harmonické) lze zřídkakdy dosáhnout. Aktivní filtr je 
úplně nová technika s potenciálem pro potlačení harmonického zkreslení téměř na nulu. Pro 
některé druhy spotřebičů vytvářejících vyšší harmonické jsou optimálním řešením odlišné 
kompenzační metody korekce kvality sítě. K tomu slouží aktivní filtry analyzující proud 
vyšších harmonických od nelineárních spotřebičů a dodávající protifázový kompenzační 
proud pro celkové spektrum od 2. do 25. harmonické nebo na cíleně navolenou harmonickou. 
Odpovídající proud vyšších harmonických bude v připojovacím bodě tak zcela neutralizován. 
K  tomu, aby se v blízké budoucnosti stal aktivní filtr úspěšnou metodou odstraňování 
harmonického zkreslení, je třeba vyřešit několik vážných problémů. Aktivní filtr například 
přepíná vysoké napětí přímo na napájení, což má za následek vznik vysokofrekvenčního 
šumu. V současné době neexistují žádné normy upravující úroveň vysokofrekvenčního šumu 
vznikajícího při spínání (2 kHz – 150 kHz), který je vypouštěn do sítě, a proto je hlavním 
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úkolem do budoucna určit rozumnou úroveň vysokofrekvenčního šumu, aby bylo zajištěno, 
že nebude docházet k poškození jiných zařízení. [38]  
  
 
7.3 Metody odhalování elektromagnetického rušení 

 
Pro odstranění příčiny rušení detekčních prostředků potřebujeme konkrétní rušivý 

element napřed odhalit. Pro tento účel slouží několik způsobů, volba záleží především na 
okolnostech a možnostech daného pracoviště. 

Metoda jež byla použita při praktickém měření (viz. Kapitola 8) využívá jako měřící 
prvek samotný detekční rám. Je to totiž nejúčinnější způsob jak detekovat jeho rušení. 
Konkrétní postup měření je rozebrán v následující kapitole. Po samotném praktickém měření 
je nutné se zamyslet nad možnou příčinou rušení. Vyplývá tak z detailní studie okolního 
prostředí, plánů rozvodu elektroinstalace atd.. Dojde-li k podezření na konkrétní rušivý prvek, 
vyřadí se z okruhu (jednoduše řečeno, vypne se) a detekčním rámem měříme nové hodnoty 
intenzity elektromagnetického šumu. Pokud nastane situace, kdy po vypojení konkrétního 
prvku od zdroje elektrické energie, nastane náhlý pokles rušivého šumu, způsobuje tento jev 
právě konkrétní element. Metoda je časově náročná v případě, že se nedaří konkrétní element 
nalézt. Mnohdy se totiž stává, že tento prvek se nachází v jiné části letiště. Pokud stále nelze 
nalézt rušivý element v okruhu detekčního rámu, musíme sáhnout po razantnějším řešení. Tím 
je vypínání jednotlivých elektrických okruhů. Princip je totožný jako v případě předchozím. 
Pokud náhle poklesne intenzita šumu na WTMD, nalezli jsme právě okruh, kde se rušivý 
element nachází a dále pokračujeme stejným principem, dle předchozího. 

Další možnou metodou eliminace elektromagnetického rušení je náročná prostorově. 
Princip je totiž nalézt ideální polohu WTMD, kde nedochází k jeho rušení. Postup je opačný 
jako v případě odhalování rušivého elementu, kdy se k němu potřebujeme co nejblíže přiblížit 
(dosáhneme tak vysoké naměřené intenzity šumu). Hledáme co nejnižší naměřenou hodnotu 
rušivého šumu pohybem WTMD v daném prostoru. Metoda lze použít pokud objekt 
disponuje velkým prostranstvím vstupního krku, kde má probíhat detekční kontrola. Je 
preferována jestliže není možnosti eliminace předchozím způsobem, nebo pokud hledáme 
ideální místo pro precizní činnost WTMD. 

Důležitou funkci v bezproblémovém chodu WTMD je ideální nastavení jeho citlivosti. 
S tím ruku v ruce souvisí také schopnost odolat elektromagnetickému rušení. Postup měření 
bývá popsán v uživatelské příručce WTMD, ovšem konkrétní parametry jsou individuální 
volbou a jejich nesprávné nastavení vede k poruchovému chodu WTMD. Detektor musí vždy 
nastavit odborník, pouze tak lze předejít potenciální nesprávné detekce WTMD. Ta může mít 
důsledek nejen ve zpomalení průtoku pasažérů, ale v nejhorším případě i přenesení 
zakázaného předmětu na palubu letadla s dalšími možnými následky. 

V roce 2002 se na pražském letišti potýkali s výrazným rušením detekčních rámů. 
Vlivem zpřísnění norem pro odbavení cestujících po 11. září 2001 došlo k výrazným změnám 
a vzhledem k nově vybudovaným prostorám letiště byla zakoupena nová technika. Konkrétně 
WTMD řady metor 200 HD společnosti Rapiscan, jež umožňuje párové uspořádání. 
V prostorách nově vybudovaného terminálu však nevykazoval ani průměrnou spolehlivost. 
Pro měření byla zvolena metoda pomocí spektrálního analyzátoru. Tento přístroj vykazuje 
vysokou citlivost na rušení z elektrické rozvodné sítě. Jeho napojením do napájecí zásuvky, ze 
které je napájen i samotný WTMD, který vykazuje chyby, získáme detailní zobrazení průběhu 
měřených parametrů. Analyzátor je pro zobrazení vybaven displejem, konkrétní nastavení 
zobrazení je na uživateli. Síť elektrické energie bývá velmi často zdrojem rušivých elementů, 
vlivy popsanými v kapitole 7.1. Při měření na pražském letišti bylo dokázáno, že rušení 
pochází od podlahy a další zkoumání spektrálním analyzátorem ukázalo výskyt vyšších 
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harmonicky v určitých frekvenčních pásmech vysoko nad limitní hodnotou. Výhoda použití 
spektrálního analyzátoru spočívá právě v odhalení konkrétního frekvenčního pásma. Odhalení 
rušivého elementu již však není natolik snadné. Je potřeba analyzovat potenciální rušiče, 
vydávají-li do sítě totožné parametry. To znamená měření velké škály elektroniky. Nicméně 
je metoda spolehlivá a přinejmenším prokáže zda se jedná o rušení z elektroinstalace, jinak 
WTMD nespolupracuje z jiné příčiny. 

 
Obrázek č.22: Spektrální analyzátor Hewlett Packard 3588A [38] 

 
Pokud i přes výše zmíněné WTMD stále vykazuje rušení, je potřeba sáhnout po 

nákladnějších řešeních. Jedním z nich je zvolit odstínění pracoviště. Použití metody se 
vyskytuje velmi zřídka, ale spolehlivost je zaručená. Detekční zařízení umístíme do takzvané 
Faradayovy klece (místnosti). Princip spočívá v odstínění prostoru takzvanými absorbéry. 
Absorbéry zakomponované v konstrukci Faradayovy místnosti/klece zajišťují, že se přítomné 
signály při dopadu na absorbční materiál mění v tepelnou energii a počet odrazů signálu v 
prostoru se takto výrazně zmenšuje. Tato tepelná energie je podle kvality absorbéru měřitelná 
až při vyšších výkonech (podle pracovní frekvence řádově desítky až stovky wattů). V 
neabsorbční Faradayově místnosti jsou zjednodušeně řečeno přítomné signály utlumeny 
mnohačetnými odrazy od stínících stěn. V případě, že je tato místnost provedena nevhodnou 
technologií, nebo pokud jsou použity nevyhovující materiály, tak rušivé signály mohou projít 
do prostoru s určitým nedefinovatelným útlumem, který je dokonce pro každý směr šíření 
jiný. Metoda je ovšem dosti nákladná a zároveň je třeba zvážit prostorové možnosti. Účinnost 
však bývá ve většině případů vynikající. [39] 
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8 PRAKTICKÉ M ĚŘENÍ NA LETIŠTI PRAHA - RUZYN Ě 
 

Posledním cílem této práce je praktické měření na pracovišti bezpečnostní kontroly na 
letišti Praha – Ruzyně. Zde se nachází několik pracovišť bezpečnostní kontroly cestujících 
před odlete. Jedno pracoviště se však dlouhodobě potýká se značným rušením způsobeným 
vnějšími vlivy, proto je nutné závadu odstranit. Nesprávnou funkcí detekčního rámu může 
dojít k pochybení ze strany bezpečnostní kontroly, případně vyvolávání falešných alarmů 
(jako v našem případě). Frekventované falešné alarmy způsobují často zdržení při 
bezpečnostní prohlídce a obslužný personál trpí vyšším zatěžován. Tímto dochází k časovým 
prodlevám a zdržení cestujících, což může mít v nejhorším případě i neblahý ekonomický vliv 
na celkovou stránku letu. Zároveň také dochází ke snížení komfortu cestujících. Na tento 
aspekt je poslední dobou kladen velký důraz zvláště u letů na kratší vzdálenosti, kdy má 
cestující možnost zvážit konkurenční alternativy přepravy. 

Praktické měření na letišti Praha – Ruzyně mělo původně proběhnout přímo na 
problémovém pracovišti. Z důvodů zvýšeného provozu na letišti nebylo tato skutečnost 
možné realizovat, měření se proto uskutečnilo na školícím pracovišti v terminálu 1, v druhém 
podlaží.  

Simulované pracoviště, složené z průchozího detektoru kovu (WTMD) Metor 200 
společnosti Rapiscan a mnoha rafinovaně situovaných možných rušivých prvků (viz. Obrázek 
1), plně vystačilo jako alternativa. Nadstandardní podmínky způsobilo uspořádání dvou 
WTMD za sebou, za přítomnosti rentgenového zařízení pro prohlížení obsahu příručních 
zavazadel. Umístěním WTMD mezi sloup, v němž mohly vést elektrické rozvody a stěnu, na 
které se nacházely zásuvky elektrické sítě střídavého napětí 230V / 50Hz. Vše doplnily dveře 
v blízkosti WTMD s kováním a otevíráním směrem dovnitř místnosti, opatřené zavíračem. 
Výhodou byl také fakt, že na školícím pracovišti probíhala examinační činnost. 

 
 

8.1 Důležité pojmy 
 
Citlivost je parametr definující velikost detekovaného předmětu. Vyšší citlivost zajistí 

detekci menšího předmětu a naopak. [21] 
Rozlišení je schopnost detektoru rozlišit zbraně od drobných kovových předmětů. Míra 

alarmů detektoru udává rozlišovací schopnost zařízení. Rozlišení je ovlivněno několika 
faktory, jako například úrovní citlivosti, typu kontrolovaných osob, sezóny (letní/zimní) atd. 

Nechtěný alarm je alarm způsobený drobnými kovovými předměty, pronášenými přes 
detekční rám. [21] 

Falešný alarm je alarm způsobený vnějšími rušivými vlivy (například elektrickým 
rušením). Alarmy (chtěné i nechtěné), způsobené kovovými předměty, nepovažujeme z tohoto 
pohledu za falešné. [21] 

Míra alarmů (neboli propustnost) je množství nechtěných alarmů od drobných kovových 
předmětů v poměru celkovému počtu kontrolovaných osob. Míra alarmů je ovlivněna 
rozlišovací schopností detektoru. Jestliže je rozlišovací schopnost nízká, dochází k velkému 
množství nechtěných alarmů. Alarmy způsobené vnějším rušením, nebo jinou příčinou, 
nejsou do míry alarmů zahrnuty. [21] 

Propustnost udává maximální počet osob, které mohou projít detektorem za daný čas 
bez omezení detekce. Vyjadřuje schopnost detektoru vrátit se po průchodu osoby zpět do 
pohotovostního stavu. V praxi je maximální propustnost teoretickou veličinou, protože 
skutečná propustnost je omezena rychlostí odbavovací procedury a rychlostí chůze 

Odezva na rychlost předmětu je schopnost detektoru udržet nezměněnou úroveň 
citlivosti při různé rychlosti průchodu. [21] 
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Pracovní frekvence je frekvence magnetického pole, generovaného detektorem. 
Detektory mají několik různých pracovních frekvencí. Při kalibraci je vždy vybírána pracovní 
frekvence s nejnižší úrovní vnějšího rušení. Některé pracovní frekvence umožňují též práci 
několika detektorů v těsné blízkosti bez synchronizačních kabelů. [21] 

Rovnoměrná detekce je schopnost detektoru udržet stejnou citlivost v celém prostoru 
detekčního rámu bez ohledu na tvar a polohu kovových předmětů. Rovnoměrná detekce 
přímo ovlivňuje rozlišovací schopnost detektoru. Citlivost je obvykle nastavena podle 
nejslabšího místa detekčního prostoru. V případě nerovnoměrnosti to může vést ke zbytečně 
vysoké citlivosti v jiných částech detekčního prostoru a tím ke značnému snížení rozlišovací 
schopnosti. Testování rovnoměrnosti detekce by mělo být vždy prováděno se skutečnou 
zbraní nebo její napodobeninou. Předmětu tvaru koule nebo válce nemusejí dát vždy správnou 
informaci o rovnoměrnosti detekce. [21] 

Odolnost proti rušení je vlastnost, která se hodnotí při provozu detektoru. Provoz 
detektoru totiž může být ovlivněn elektrickým nebo mechanickým rušením. Elektrické rušení 
je obvykle způsobeno jiným elektrickým zařízením v blízkosti detektoru. Elektrické rušení se 
šíří po síťovém přívodu nebo vyzařováním. Mechanické rušení bývá způsobeno pohybujícími 
se kovovými předměty v blízkosti detektoru nebo mechanickými vibracemi. Dobrá odolnost 
proti rušení může být dosažena pouze účinnou hardwarovou a softwarovou filtrací či speciální 
konstrukcí cívek. [21] 

Kritický předmět je předmět ze skupiny testovacích předmětů, který je neobtížněji 
detekovatelný, to znamená že vyžaduje nejvyšší hodnotu citlivosti. [21] 

 
 

8.2 Potřebné vybavení 
 
Měřící vybavení se skládá z detekčního rámu společnosti Rapiscan Metor 200. Výhoda 

použití WTMD řady Metor 200, spočívá v možnosti nastavení totožných pracovních 
frekvencí na všech osmi zónách. V případě absence této vlastnosti u použitého WTMD, jako 
například u WTMD řady Metor 300, by se naměřené hodnoty rušivého šumu měnily díky 
různým pracovním frekvencím a měření by tak nebylo exaktní. WTMD řady Metor 300 je 
zmíněn vzhledem k jeho praktickému užívání téměř na všech pracovištích bezpečnostní 
kontroly na letišti Praha – Ruzyně. 

Princip činnosti WTMD závisí na dvou postranních lištách. V nich je uloženo několik 
cívek, konkrétně na straně vysílače Tx 5 cívek a na straně přijímače Rx 7 cívek. Vysílací cívky 
Tx mohou pracovat každá na jiné frekvenci, je ovšem možno nastavit pracovní frekvenci pro 
všech 5 cívek Tx stejnou. Takovouto kombinací vzniká elektromagnetické pole mezi Tx a Rx, 
jež tvoří celkem 8 pracovních zón. Zóny jsou důležité především pro jednoznačné určení 
polohy detekovaného předmětu, který pole narušuje. Dá se žíci, že počet zón udává 
„rozlišení“ WTMD. 

Technická data: 
 

• Nominální síťové napětí: 100 – 230VAC 
• Maximální rozpětí síťového napětí: 90 – 264VAC 
• Síťová frekvence: 45 – 65Hz 
• Napětí baterie: 24 – 35VDC 
• Maximální spotřeba: 100VA (ACV), 45W (DCV) 
• Doporučené rozmezí teplot pracovního prostředí: -10 až +55°C 
• Doporučené rozmezí relativní vlhkosti pracovního prostředí: 0 – 95% bez 

kondenzace 
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• Krytí: IP 20 (IEC 529) zařízení je uzpůsobeno pro provoz v suchém prostředí 
• Rozměry: V x Š x H = 2175 x 920 x 594 [mm] 
• Hmotnost 50,5 kg [21] 

 
 

8.3 Postup měření 
 
Primárním cílem měření bylo odhalit prvek negativního rušení WTMD. K dosažení cíle 

pomohl následující postup: 
 

• Výběr vhodné frekvence vysílacích cívek  
• Nastavení odezvy rychlosti 
• Výběr detekčního programu 
• Vhodné nastavení citlivosti přijímacích cívek  
• Změnou polohy WTMD nalézt místo nejvyššího rušení 
• Test rušení WTMD od podlahy / stropu 
• Změnou polohy WTMD dosáhnout snížení hodnot rušení 
• Rozbor naměřených hodnot a diskuse o pravděpodobném zdroji rušení 

 
Výběrem vhodné frekvence vysílacích cívek WTMD potlačíme, případně zesílíme 

místní elektrické rušení. V našem případě bylo nutné nalézt optimální pracovní frekvenci, 
která je stabilní a zároveň vykazuje co nejvyšší rušivý element, protože má WTMD sloužit 
jako měřící zařízení. Pro dosažení správného výsledku se nejprve provedlo resetování WTMD 
do továrního nastavení (v menu funkcí položka 11 � FACT SETTING). Tímto krokem 
WTMD odstranil jakákoliv předchozí nastavení a máme jistotu, že je nastaven na standardní 
hodnoty. Další postup spočíval v proměření každého z pěti frekvenčních pásem a následným 
výběrem pásma nejvhodnějšího a nejstabilnějšího. Nastavení frekvenčního pásma lze provést 
stiskem klávesy dálkového ovládání MODE (1x), za pomocí šipek na DO zvolit frekvenční 
pásmo a stisknout klávesu START. Nyní odečteme změřenou hodnotu intenzity šumu z 
displeje WTMD. Tento krok opakujeme pro každou frekvencí zvlášť. Výsledkem tohoto 
měření je volba frekvenčního pásma „2“ z původně továrně nastaveného pásma „5“, protože 
vykazovalo nejvyšší citlivost na detekovaný šum a zároveň nejvyšší stabilitu při opakovaném 
měření (viz. Tabulka č.4). Máme tedy nastavenou pracovní frekvenci WTMD na pozici 1 (viz 
Obrázek č.24). 

 
Tabulka č.4: Naměřené hodnoty intenzity šumu na různých frekvenčních pásmech 

Naměřená hodnota [-] Frekvenční 
pásmo 1. 2. 3. 

    
1 45 44 51 
2 48 54 53 
3 52 54 45 
4 34 34 51 
5 41 44 39 

 
Další zmíněný krok v našem případě nebylo zapotřebí praktikovat, protože rámem 

neprocházel žádný předmět. Nastavení odezvy rychlosti se totiž provádí pro správnou detekci 
předmětu v oblasti mezi přijímacími a vysílacími cívkami. Když se předmět v tomto poli 
pohybuje s určitou rychlostí ve směru průchodu, rám nemusí zaznamenat takovouto 
dynamickou změnu magnetického pole, například vlivem nesprávného nastavení citlivosti 
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zóny v níž se předmět v pohybuje. Vzhledem k okolnostem zůstalo tedy nastavení od výrobce 
s hodnotami odezvy na rychlý předmět „2“ (viz. Příloha 2) a pro pomalý předmět „3“ (viz. 
Příloha 2). 

Výběr detekčního programu rovněž podlehl továrnímu nastavení, nebyla potřeba změny 
ze stejného důvodu jako při nastavení odezvy rychlosti. Detekční program setrval na hodnotě 
„2“ (viz. Příloha 2). 

Důležitým parametrem při měření je nastavení citlivosti přijímacích cívek WTMD na 
detekovaný předmět. Nesprávným nastavením parametru může docházet buďto k neustálému 
rušení detekce vnějšími vlivy, nebo k nerušenému stavu WTMD, ovšem za doprovodu 
snížené schopnosti detekovatelnosti cizích předmětů. Je proto nutné zvolit správný 
kompromis. Pro potřeby měření volíme ideální hodnotu intenzity šumu 150 [-]. Této hodnoty 
bylo dosaženo změnou citlivosti z továrně nastavených 45 [-] na hodnotu 70 [-]. Nastavení se 
provádí stiskem klávesy dálkového ovládání SENS a navolením příslušné hodnoty na číselné 
klávesnici, nebo pomocí šipek po jednotkových krocích.  

Takto nastavený WTMD je připraven pro realizaci samotného měření. To spočívá 
v měření intenzity rušivého šumu pro jednotlivé polohy WTMD zvlášť. Z důvodu možných 
výkyvů cizích budičů elektromagnetického šumu probíhá v každé poloze třikrát. Stisknutím 
tlačítka DO MODE (1x) a následným stisknutím tlačítka START byla získána první hodnota. 
Stejný postup následoval i pro odečtení dalších hodnot (viz. Tabulka č.5). Posuvem rámu 
dopředu, dozadu, vlevo, nebo vpravo zjistíme zda se od rušivého elementu vzdalujeme (resp. 
přibližujeme) poklesem (resp. zvýšením) hodnoty intenzity šumu. Pokud je našim cílem 
nelézt pro WTMD ideální pracovní polohu, hledáme místo s nejnižší intenzitou šumu, pokud 
chceme naopak zjistit zdroj rušení WTMD, hledáme místo s nejvyšší hodnotou tohoto šumu. 
V našem případě byl rám přemisťován vpravo (pozice 2 viz. Obrázek č.25) a vlevo (pozice 3 
viz. Obrázek č.26) od původní polohy (pozice 1 viz. Obrázek 24), abychom se ujistili, zda 
zdroj šumu nepochází ze strany od sloupu, nebo stěny. Z naměřených hodnot je patrné 
navýšení šumu v případě pozice 2 i 3, můžeme tedy konstatovat, že jistý podíl rušivého 
elementu pochází pravděpodobně jak od stěny, tak od sloupu. Abychom ověřili, zda se jedná 
o rušení vedení elektroinstalace, která může vést sloupem, stěnou, podlahou i stropem 
otočíme rám o 90° do pozice 4 (viz. Obrázek č.27). Pokud je naše myšlenka správná, 
dosáhneme zaručeně nižší hodnoty šumu vlivem kolmosti potenciálního vodiče elektrické 
energie na vysílané elektromagnetické pole WTMD. Vodič elektrického napětí totiž i přes 
izolaci indukuje své vlastní elektromagnetické pole. Shodným situováním 
elektromagnetického pole vodiče (to se z fyzikální podstaty šíří rovinou kolmou na směr 
průtoku proudu vodičem) a elektromagnetického pole vydávaného vysílací cívkou WTMD 
Rx, dojde k rušení na přijímací cívce WTMD Tx. Takovým narušením elektromagnetického 
pole vysílací cívky Rx dojde prakticky ke shodnému jevu jako v případě narušení pole cizím 
kovovým předmětem. Jednoduše řečeno, elektromagnetická pole se sečtou a vytvoří 
deformovanou oblast podobnou jako při vniknutí cizího předmětu, která je zachycena 
přijímačem WTMD Tx, a proto vyvolá falešný alarm. Nejcitlivějším místem pro vyvolání 
takové deformace je právě oblast blízko vysílací cívky Rx. Proto se musí dbát zvýšené 
pozornosti při situování rámu na pracovišti, aby v blízkosti vysílače nebyla elektroinstalace, 
ani kovové předměty (ty by mohly odrážet elektromagnetické pole vysílané cívkou Rx a 
způsobit podobné rušení). Bezpečná vzdálenost umístění těchto elementů je dána instalační 
příručkou. V pozici 4 poklesla intenzita šumu, naše myšlenka se tak potvrdila a můžeme 
konstatovat, že zdroj šumu opravdu pochází ze směru kolmého na aktuální osu průchodu 
rámem. Abychom se ujistili o možném rušení od stropu, nebo podlahy, změníme polohu rámu 
ještě o 45° po směru hodinových ručiček do pozice 5 (viz. Obrázek č.28). Zde je naměřená 
intenzita šumu opět v na maximální hodnotě při nastavení 100% citlivosti všech osmi zón. 
Nyní nastavíme zónu číslo 1 (spodní zóna WTMD) na citlivost přijímače 0%. Prakticky se dá 
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říci, že ji vypneme. Učiníme tak stisknutím tlačítka DO FUNC, pomocí numerické klávesnice, 
nebo posuvem šipkami navolíme položku 05 (SENS ZONE) a tu potvrdíme tlačítkem 
START. Nyní vybereme posuvem šipek DO zónu 1 a po stisknutí START nastavíme 
numerickou klávesnicí hodnotu 0%, kterou potvrdíme stisknutím START. Stejným způsobem 
jako při předchozích měřeních změříme hladinu šumu WTMD. Stejným principem 
provedeme také měření vrchní osmé zóny s tím, že spodní zónu 1 nastavíme zpět na 
původních 100%. Z výsledných hodnot plyne, že předpokládaný zdroj rušení nepochází ani 
od podlahy, ani od stropu. Citlivost horní zóny nastavíme také na původní hodnotu 100% a 
pokračujeme v přemístění rámu do pozice 6 (viz. Obrázek č.29). Zde hodnota rušivého šumu 
značně poklesla oproti předchozím měřením. Z toho plyne, že se od předpokládaného 
epicentra rušivého šumu vzdalujeme. Pro potvrzení této teze posuneme WTMD do pozice 7 
(viz. Obrázek č.30). Výsledné hodnoty se vrátily opět k maximálním a myšlenka se tak 
potvrdila. Pro úplné ujištění posuneme rám ještě do pozice 8 (viz. Obrázek č.31). Pokud je 
naše domněnka správná, hodnoty negativního šumu se musí změnit o kvadrát vzdálenosti 
posunutí. Myšlenka se potvrdila a praktické měření je tímto u konce. 

 
Tabulka č.5: Hodnoty šumu naměřené v růžných pozicích WTMD 

5 
Číslo polohy WTMD 1 2 3 4 

  1.zóna=0% 8.zóna=0% 
6 7 8 

             
1. měření  169 200 200 164 200 200 200 118 200 64 
2. měření  188 185 200 159 200 200 200 106 200 71 

Hladina 
šumu [-]  

pro: 3. měření  179 200 200 161 200 200 200 95 200 59 

 

 
Obrázek č.23: Dálkové ovládání WTMD řady Metor 200 [21] 



FSI VUT v Brně   Letecký ústav 

 
-73- 

 
Obrázek č.24: WTMD na pozici 1 

 
Obrázek č.25: WTMD na pozici 2 

 

 
Obrázek č.26: WTMD na pozici 3 
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Obrázek č.27: WTMD na pozici 4 

 

 
Obrázek č.28: WTMD na pozici 5 

 

 
Obrázek č.29: WTMD na pozici 6 
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Obrázek č.30: WTMD na pozici 7 

 

 
Obrázek č.31: WTMD na pozici 8 

 
 

8.4 Dílčí shrnutí 
 
Z provedeného měření, rozebraného v předchozí kapitole, vyplývají fakta, která vychází 

převážně ze subjektivního zvážení možných rušivých vlivů a předchozí diskuse s odborníkem 
Ing. Milanem Krásou, ředitelem divize společnosti PCS. Společnost PCS je předním 
distributorem techniky společnosti Rapicsan. Na školícím pracovišti, v dosahu měřící oblasti, 
bylo mnoho potenciálních rušičů. Za zmínku stojí například další WTMD (v průběhu měření 
celou dobu v provozu), rentgenový skener zavazadel a další. Domnívaným a zároveň 
nejpravděpodobnějším zdrojem rušení byl určen právě druhý WTMD. Bohužel z časových 
důvodu nedošlo k prokázání této teze jeho vypojením. Nevylučuje se ani možnost rušení od 
stěny, případně sloupu, v kterém mohlo být taženo elektrické vedení. Z teorie však plyne, že 
vypnutím druhého WTMD mělo dojít k rapidnímu poklesu rušivého šumu na pozici 7, 5, nebo 
3 (viz. Graf č.6) z maximálních hodnot na hodnoty odpovídající pozici 8. V případě 
nesprávného odhadu je potřeba postupně vypínat další potenciální rušiče a tímto postupem 
odhalit negativní zdroj. Na druhou stranu lze s jistotou konstatovat, že tento negativní šum 
nepochází ze zabudované elektroinstalace. Tvrzení stojí na základě výsledků měření 
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s nastavenou nulovou intenzitou citlivosti v zóně 1 a 8 (spodní a horní). Z charakteristiky 
závislosti polohy WTMD na intenzitě rušivého šumu (viz. Graf č.6) je pro nás nejdůležitější 
horní část, kde se nachází maximální a zároveň stagnující hodnoty rušivého šumu a to 
znamená přiblížení se k rušivému elementu. 

V případě měření přímo na pracovišti, jak bylo původně v plánu, je jednoznačně 
složitější odhalit konkrétní zdroj rušení. Nejčastěji pochází zdroje rušení od elektroinstalace a 
tím může být například špatně galvanicky oddělený prvek od elektrické sítě, může to být také 
startér lamp pouličního osvětlení, nebo obyčejný a velmi rozsáhle používaný startér zářivek 
interního osvětlení. Dále mohou WTMD rušit například vibrace, kovové prvky umístěné 
v jejich blízkosti atd. Aby byla metoda odhalování konkrétního rušivého prvku účinná, musí 
se často realizovat razantními metodami. Ty často fungují na principu nalezení jediného 
elektrického okruhu, kde se rušivý prvek nachází a v tomto okruhu se musí již manuálně 
vypojovat jedno elektrické zařízení po druhém do té doby, dokud náhle nepoklesne intenzita 
rušivého šumu na WTMD. Další metody odhalování rušivých prvků zařízení bezpečnostní 
kontroly jsou popsány v kapitole 7.2. 

 
Graf č. 6: Vyjádření závislosti polohy WTMD na intenzitě šumu 
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9 ZÁVĚR 
 
Prvním stanoveným cílem této práce bylo optimalizovat pracoviště bezpečnostní 

kontroly. Postup pro dosažení cíle se skládal z podrobného prozkoumání důležitých 
statistických dat. Tento krok umožnil vytvoření představy o nadprůměrném reálném provozu 
letiště. Nadprůměrná hodnota byla volena, protože potřebujeme optimalizovat pro nasazení 
maximálního tempa, které může v budoucnu nastat skokově a v danou chvíli, již není čas 
provádět úpravy, je tudíž důležité mít vše připraveno.  

Ze zhodnocených dat bylo dosaženo průměrných maximálních hodnot výskytu 
cestujících před vstupem do neveřejného prostoru letiště, kde se nachází pracoviště 
bezpečnostní kontroly. Provedená změna se týká koncepce uspořádání přepravníků, na které 
si cestující odkládají osobní věci a kabinová zavazadla. Po diskusi s panem Ing. Stanislavem 
Jonášem jsme dospěli k závěru, že tento článek je na pracovišti nejslabší a jeho vlivem nelze 
dosáhnout vyšší odbavovací kapacity. Průměrnému člověku trvá odložení osobních věcí, 
svršku oděvu a příručního zavazadla zhruba 50 sekund. Pokud zvážíme fakt, že detekčním 
rámem lze zkontrolovat běžně 6 pasažérů za minutu (v průměru), jednoduchou úvahou 
dospějeme k závěru, že před bezpečnostní kontrolou se musí kontinuálně připravovat 5 až 6 
pasažérů.  

Problém však nastává v uspořádání pracoviště, zejména se týká limit ze strany 
využitelného prostoru. Koncepce letiště nebývá fixní, ale právě naopak flexibilní, aby se 
mohlo jednoduše přeskupovat v případě změny struktury pasažérů a dalších vlivů. Prostor 
však není neomezený. Proto bylo teoreticky vymyšleno pracoviště s vysokou maximální 
odbavovací kapacitou. Teoretická hodnota činí až 7920 odbavených pasažérů při 100% chodu 
všech 22 pracovišť bezpečnostní kontroly pro vstup do neveřejného prostoru, které se na 
pražském letišti nacházejí.  

Rozměrově se optimalizované pracoviště výrazně neodchyluje oproti stávajícímu. Zato 
navýšením průtokové kapacity může dojít k redukci některých paralelních pracovišť a je 
možné ušetřit na dalších provozních nákladech a také zredukovat a dále optimalizovat směny 
a počet zaměstnanců (v závislosti na konkrétním počtu potřebných pracovišť). Teoretiky při 
reálném dosažení deklarovaných hodnot lze odstranit až 9 pracovišť. Koncepce však musí 
napřed vykázat reálnou schopnost pohltit uvedený počet pasažérů. Nicméně cíle bylo v této 
části dosaženo. 

Velkou výhodou optimalizovaného uspořádání je vyřešení stavu při případné poruše na 
jednom z detekčních rámů. Výhoda plyne z automatického směřování toku cestujících na 
pracoviště druhé (momentálně funkční). V praxi se cestující od podélného přepravníku 
pohybují ve dvou směrech od sebe a případná porucha usměrní jejich pohyb pouze 
jednosměrně (od nefunkčního pracoviště). Nedochází proto ke zdržování cestujících již 
připravených absolvovat bezpečnostní kontrolu. Ideální stav je připojení semaforu před 
vstupní hrdlo. Tak zamezíme náhlému shluku cestujících před přepravníkem a tok tak bude 
plynulejší. Po obnově funkce dočasně vyřazeného pracoviště se princip toku vrací do 
normálu. 

Dalším přidruženým cílem práce byl návrh eliminace elektromagnetického rušení 
průchozích detektorů kovů. V kapitole je stručně shrnuto několik metod jak zjistit odkud se 
rušení šíří a jak ho lze prakticky eliminovat. Ne všechny metody jsou pro běžná letiště 
přípustné. Pramení to převážně z vysokých realizačních nákladů a prostorových možností 
letiště.  

Prakticky využít lze měření samotným detekčním rámem a spektrálním analyzátorem. 
Detekčním rámem zjistíme přibližnou polohu zdroje rušivého šumu. Prakticky lze tento zdroj 
nalézt ve všech stranách prostoru.  
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Měřením spektrálním analyzátorem lze proměřit síť elektrickou síť a frekvenční 
strukturu prostoru. Tím získáme přehled zejména o průběhu elektrické energie dodávané 
detekčnímu rámu,  jež je vysoce citlivý na mírné odchylky od normálu. Nezískáme tím však 
informaci o teoretickém umístění rušivého elementu, proto je další postup odhalení rušení 
náročný. 

 Zmíněny jsou i metody odstínění pracoviště a metoda nalezení polohy, při které rám 
vykazuje spolehlivou funkci. Metody se však v praxi využívají zřídka. Přemisťováním 
detektoru lze sice po čase docílit velmi uspokojivých hodnot, ale pokud jsou tyto hodnoty 
vykázány v místě, kde není proveditelné praktikovat bezpečnostní prohlídku, musíme i tak 
sáhnout po alternativním řešení. Co se odstínění týče, je velmi nákladné a nepraktické vlivem 
fixace pracoviště do jedné polohy. Pokud bude v budoucnu zapotřebí pracoviště přesunout 
jinam, náklady se rychle zvýší. 

Posledním cílem této práce bylo praktické měření týkající se eliminace 
elektromagnetického rušení detekčních rámů na konkrétním pracovišti. Bohužel to nebylo 
umožněno zrealizovat kvůli sezónnímu nárůstu přepravy a vysokým výskytem pasažérů na 
letišti, vyžadujících odbavení. Pan Ing. Stanislav Jonáš připravil alespoň simulační pracoviště 
a měření proběhlo za totožných podmínek tejně jako přímo na problémovém pracovišti. Při 
měření byla použita metoda měření pomocí průchozího detekčního rámu řady Metor 200 
společnosti Rapiscan. Za odborného dohledu pana Ing. Milana Krásy, ředitele divize 
společnosti PCS, proběhlo dle odpovídajících standardů.  

Z výsledů měření plyne potřebná izolace detektoru od sériově uspořádaných detekčních 
rámů. Měření se totiž uskutečnilo na školícím pracovišti přímo v průběhu examinačního 
přezkoušení pracovníků bezpečnostní kontroly. Sériové uspořádání (tj. jeden rám za druhým) 
se v praxi nevyužívá, ale pro simulaci odhalování příčiny elektromagnetického rušení, bylo 
velmi dobře promyšlené. Nelze však vyloučit ani potenciální rušení od stěny, nebo sloupu, 
mezi nimiž detektor stál v první pozici. Potenciální rušení od stropu a od podlahy bylo 
s jistotou vyloučeno. V případě rušení od zmíněné stěny, případně sloupu, kdy byly na stěně 
umístěny zásuvky elektrické sítě a sloupem mohly procházet elektroinstalace, je zapotřebí 
sáhnout po řešení vypínání jednotlivých elektrických zařízení, o kterých se domníváme, že 
mohou rušení způsobovat, případně lze zjistit spektrálním analyzátorem zda je průběh v síti 
elektrické energie standardní kvality. 
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13 PŘÍLOHY 
 
Příloha 1 
 
Seznam zakázaných předmětů si určuje sama letecká společnost na základě NAŘÍZENÍ 

KOMISE (EU) č. 185/2010. Zakázané předměty, které nesmí být přeneseny za hranici 
veřejného prostoru, jsou předměty členěny dle následujících skupin a charakterů: 

 
• Zakázané předměty, které nesmí přenášet cestující, ať už přímo u sebe, nebo 

v kabinovém zavazadle, bez toho aniž by porušil platné bezpečnostní předpisy jsou 
členěny do následujících kategorií: 

 

1) střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily - zařízení, jež 
je možné použít s cílem způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v 
jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:  

 

� střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových 
zbraní  

� hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být 
zaměněny se skutečnými zbraněmi  

� částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů  

� střelných zbraní na stlačený vzduch a CO 2 , např. pistolí, zbraní vystřelujících 
diabola (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns)  

� signálních zbraní a startovacích pistolí  

� luků, samostřílů a šípů  

� harpun a oštěpů  

� praků a katapultů  

 

2) ochromující zařízení - zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo 
znehybnit, včetně:  

 

� prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků 
s elektrickým paralyzérem (stun batons)  

� zařízení na omračování a zabíjení zvířat  

� ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například 
sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, 
kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů  

 

3) předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou - předměty s ostrým hrotem nebo 
ostrou hranou, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:  

 

� předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků  

� sekyrek na led a cepínů  

� holicích břitev  

� řezáků s ulamovací čepelí  
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� nožů s čepelí delší než 6 cm 

� nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu  

� vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou  

� mečů a šavlí  

 

4) pracovní nářadí - nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění nebo 
ohrozit bezpečnost letadla, včetně:  

 

� páčidel  

� vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček  

� nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, 
například šroubováků a dlát  

� pil, včetně přenosných akumulátorových pil  

� pájecích (letovacích) lamp  

� zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí  

 

5) tupé předměty - předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, 
včetně:  

 

� basebalových a softbalových pálek  

� obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků  

� vybavení pro bojová umění 

  

6) výbušniny a zápalné látky a zařízení - výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je 
možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla 
nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:  

 

� munice  

� rozbušek  

� detonátorů a zápalných zařízení  

� replik nebo imitací výbušných zařízení  

� min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny  

� ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků  

� dýmovnic a kouřových patron  

� dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin. 
 

• Zakázané předměty, které nesmí přenášet cestující v zapsaných zavazadlech jsou 
charakteru výbušnin a zápalných látek a zařízení - výbušniny a zápalné látky a 
zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost 
letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:  

 

� munice  

� rozbušek  
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� detonátorů a zápalných zařízení  

� min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny  

� ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků  

� dýmovnic a kouřových patron  

� dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin. 

 
Nebezpečné předměty jsou věci nebo materiály, které představují riziko ohrožení zdraví, 

bezpečnosti, majetku nebo ovzduší. Jejich charakter si určuje sama letecká společnost 
(konkrétní seznam pochází od společnosti AUSTRIAN). Za speciálních přepravních 
podmínek však mohou být přepravovány. Předměty jsou členěny do následujících kategorií: 
 

• aerosoly  
• alkoholické nápoje  
• munice  
• lavinový záchranný batoh  
• invalidní vozík na baterii/zařízení pro usnadnění mobility  
• campingová kamínka a kontejnery na paliva  
• kardiostimulátor  
• cigaretové zapalovače  
• spotřební elektronická zařízení s palivovou nádrží nebo lithiovou/lithium iontovou 

nádrží nebo bateriemi  
• potápěčské lampy  
• suchý led  
• suché obaly (izolační obaly obsahující zmražený tekutý nitrogen)  
• systémy s palivovými nádržemi  
• předměty produkující teplo  
• natáčky na vlasy obsahující uhlovodíkový plyn  
• záchranné vesty  
• lithiové iontové baterie  
• zápalky  
• kyslík k lékařským účelům  
• lékařské nebo toaletní zboží  
• rtuťový teploměr nebo barometr  
• nehořlavé, netoxické plynové bomby  
• kyslíkové nebo vzduchové bomby pro lékařské účely  
• radioaktivní léčiva  
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Příloha 2 
 
Parametry továrního nastavení průchozího detektoru kovu řady Metor 200 společnosti 

Rapiscan: 
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Příloha 3 
 
Automatický systém třídírny zavazadel včetně detekčních tunelů na mezinárodním 

letišti King Shaka v Durbanu, Severní Africe 
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Příloha 4 
 
Schéma legislativy EU 
 

 
 

 


