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ThDr. Milan Šimek Th.D.; Mgr. Michal Hořejší  
 
Aktuální trendy v oblasti bezpečnosti civilního letectví 
 
Anotace 
 
Článek shrnuje hlavní výsledky výjezdního setkání k bezpečnosti civilního letectví, které se 
uskutečnilo v květnu 2012. Akce se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, Policie České 
republiky, akademické obce a provozovatele Letiště Praha Ruzyně.  V jednotlivých příspěvcích 
byla představena např. témata teroristických útoků na tento typ dopravy, role psychologů 
v civilním letectví a péče při leteckých katastrofách, dále ověřování spolehlivosti pracovníků 
v letecké dopravě, činnost air marshalů, a fenomén útoků na dopravní prostředky za pomoci 
laserů. V článku je zdůrazněno, že letecká doprava dlouhodobě představuje zajímavý cíl pro 
teroristy, neboť útok má často za následek velký počet obětí, útočí na ikonický cíl a má 
značnou mediální odezvu i mezinárodní dopad. Bohužel platí, že ani sebelepší postupy 
kontroly a detekce nemohou zcela vyloučit riziko proniknutí osoby s nebezpečným předmětem 
na palubu letadla. Text má za cíl ukázat, že bezpečnost civilního letectví si zaslouží stálou 
pozornost. 
 
Klíčová slova 
 
Bezpečnost civilního letectví, terorismus, bezpečnostní protiopatření. 
 
Annotation 
 
The paper sumarizes main outcomes of civil aviation security meeting that took place in May 
2012. The meeting was attended by representatives of the Ministry of the Interior, Czech 
Police, operator of the Prague Airport and academic workers. Individual presentations, 
focused e. g. on terrorist attacks against this type of transportation, the role of psychologists in 
the field of civil aviation and care for people during and after aviation catastrophes, 
verification of aviation workers’ reliability, air marshalls activities and the issue of laser attacks 
against both land and aerial means of transport. The paper emphasizes the fact that for 
terrorists aviation has been an interesting target for a long time, because the attack is aimed at 
an iconic target, it often results in large number of victims, is massively covered by the media, 
and has extensive international impact. Not even the best control and detection procedures 
can completely eliminate the risk of person equipped with dangerous items getting on board 
of the plane. The document aims to point out that civil aviation security is worth our constant 
attention.  
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Aktuální trendy v oblasti bezpečnosti civilního letectví 
 

Ve dnech 14. a 15. května 2012 se v areálu Ministerstva vnitra v Solenicích uskutečnilo výjezdní 
setkání k bezpečnosti civilního letectví, respektive jeho ochraně před protiprávními činy. Akce, 
kterou zorganizoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, se zúčastnili zástupci 
Ministerstva vnitra, Policie České republiky, akademické obce a provozovatele Letiště Praha 
Ruzyně.  
 
Akci zahájil úvodním projevem ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra Mgr. 
Martin Linhart. Konstatoval, že ochrana civilního letectví zůstává jednou z bezpečnostních 
priorit České republiky, ale i dalších členských států EU. Bezpečnostní složky řady států se 
v minulosti zabývaly vyšetřováním teroristických útoků provedených v oblasti letecké dopravy. 
Výrazná aktivita ČR v oblasti předcházení a řešení protiprávních činů v letectví je dána tím, že 
civilní letectví je dlouhodobě terčem útoků teroristů a může být ovlivněno i další trestnou 
činností (např. pašováním a obchodem s lidmi). Bezpečnostní situace a rizika v oblasti civilního 
letectví, která by mohla směřovat proti České republice, jsou průběžně sledována  
a analyzována jednotlivými bezpečnostními složkami a pracovními skupinami a tělesy, 
zaměřenými na výměnu informací v této oblasti boje proti terorismu a ochrany civilního 
letectví před protiprávními činy.  
 
Po zahájení následovala prezentace provedená příslušníkem ÚOOZ, který popsal situaci na poli 
boje proti terorismu, její vývoj před rokem 2001 a především po něm a poskytl přehled 
zásadních bezpečnostních incidentů v oblasti letectví (více viz tabulka č. 1). 
 
Tabulka č. 1 

Případy teroristických útoků na letectví po roce 2001 

 22. 12. 2001 – Richard Reid se pokusil o iniciaci nástražného výbušného systému 
ukrytého v botě na lince Paříž – Miami. 

 29. 8. 2002 – Ruská federace – iniciace nástražných výbušných systémů za letu na 
dvou vnitrostátních linkách z Moskvy do Soči, resp. Volgogradu. 

 28. 11. 2002 – Mombasa – pokus o sestřelení izraelského letadla odlétajícího do Tel 
Avivu  

 9. 8. 2004 – tzv. „Air Plot“: plánovaná iniciace nástražných výbušných systémů na 
palubě sedmi transatlantických letů – pachateli byli občané Spojeného království 
pákistánského původu; výbušnina měla být propašována v kapalném stavu. 

 30. 6. 2006 – bombový útok na letiště v Glasgow – pachatelé iráckého a pákistánského 
původu. 

 25. 12. 2009 – pachatel Umar Farouk Abdulmutallab – útok nástražným výbušným 
systémem na lince Amsterdam-Detroit 

 29. 10. 2010 – Dvě „balíčkové bomby“ cestou DHL na linkách Sanaa – Chicago. 
 24. 1. 2011 – Moskva – útok nástražným výbušným systém na letišti Domodědovo  

– Kavkazský emirát. 

 
Bezprostředně navazovala prezentace představitele odboru bezpečnostní politiky Mgr. 
Michala Hořejšího, který se soustředil především na vývoj boje proti terorismu, především 
v kontextu Evropské unie (statistika za rok 2011 viz tabulka č. 2), a příklady teroristických útoků 
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na státní objekty. Uvedl, že ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury i jiných cílů, 
potenciálně zranitelných teroristickým útokem, patří mezi jednu z pěti hlavních oblastí České 
republiky Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 – 2012. Důležitým prvkem náležejícím 
do této oblasti je bezpochyby ochrana bezpečnosti civilního letectví, neboť letecká doprava 
dlouhodobě představuje zajímavý cíl pro teroristy, a to z několika důvodů: útok má často za 
následek velký počet obětí, útočí na ikonický cíl a má značnou mediální odezvu a mezinárodní 
dopad. Provedení úspěšného útoku také prokazuje schopnosti a dovednosti teroristů, vede  
k vyvolání strachu a k přijetí preventivních opatření, která znamenají vysoké náklady.  
 
Tabulka č. 2 

Údaje o teroristických aktivitách v EU v roce 2011: 

 Celkem spácháno 174 teroristických útoků v členských státech Evropské unie. 

 484 osob zatčeno kvůli terorismu. 

 Osamělí vlci zodpovědní za zabití 2 osob v Německu a 77 osob v Norsku. 

 316 osob odsouzeno. 

 
Zdroj TE SAT 2012. EU Terrorism Situation And Trend Report. 
 
Tabulka č. 3 

Případ teroristického útoku na letadlo 

 V únoru 2012 poslal soud v USA na doživotí do vězení Nigerijce Umara Farouka Abdula 
Mutallaba, který se o Vánocích 2009 pokusil o atentát na letadlo směřující  
z Amsterodamu do Detroitu. Tehdy na palubu propašoval výbušninu ve spodním 
prádle. V letadle s ním cestovalo z Amsterodamu do Detroitu cca 300 lidí. Když se 
pokusil krátce před přistáním svou nálož odpálit, zařízení selhalo a pouze začalo hořet. 
Cestující ho poté přemohli a oheň uhasili. Mutallabův pokus o útok vedl ke zpřísnění 
bezpečnostních prohlídek na letištích.  

 
Prezentaci zaměřenou na roli psychologů v civilním letectví a péče při leteckých katastrofách 
přednesl psycholog PhDr. Štěpán Vymětal (OBP). Soustředil se na specifika leteckých katastrof 
oproti jiným hromadným neštěstím. Mimo jiné uvedl, že letecká nehoda má často za následek 
rozsáhlé škody, je to nenadálá a neočekávaná událost, jejími účastníky může být množství 
cizinců z řady zemí, kteří mohou mít různé potřeby (stravovací, náboženské, apod.). 
Přednášející dále podrobněji popsal chování zasažených osob (ti, co přežijí, mohou trpět pocity 
viny, ztrátou chuti do života aj.) a jejich potřeby, krizovou asistenci, která je poskytována  
a charakterizoval vybrané případy. 
 
Příspěvek přibližující expertní studii, kterou si nechalo Ministerstvo vnitra zpracovat 
k problematice ověřování spolehlivosti, představil její autor Mgr. Bohdan Koverdynský, který 
shrnul východiska, vývoj a možné varianty úpravy ověřování spolehlivosti. Uvedl, že nynější 
nastavení kontrol v České republice není ideální (kontroly jsou do značné míry formální), ale 
z hlediska mezinárodních závazků ČR je stále ještě vyhovující.  
 
Pracovník OBP ThDr. Milan Šimek Th.D. následně pohovořil o vývoji na poli ověřování 
spolehlivosti v ČR v souvislosti s připravovanou novelou zákona o civilním letectví. Uvedl, že 
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ministerstvo vnitra má zájem na tom, aby se systém ověřování spolehlivosti stal účinným 
nástrojem při zvyšování bezpečnosti civilního letectví. 
 
Následná debata se týkala právě ověřování spolehlivosti a byla určena k vyjasnění některých 
principů možné budoucí činnosti Policie České republiky při ověřování spolehlivosti. Zástupci 
MV podrobně popsali některé principy, na nichž má být ověřování spolehlivosti postaveno  
a které MV při jednáních prosazuje, tj. vyloučení osob ve služebním poměru podle zákona  
č. 361/2003 Sb. a osob s platným osvědčením podle zákona č. 412/2005 Sb. z ověřování 
spolehlivosti a vyloučení správního přezkumu vyjádření policie ve věci. Zároveň zdůraznili, že 
MV o této otázce diskutuje s ministerstvem dopravy, které je zodpovědné za novelizaci zákona 
o civilním letectví. 
 
Příslušník ředitelství Služby cizinecké policie přednesl zprávu o pokroku při plnění úkolů 
vycházejících z Národního plánu pro řešení protiprávních činů v civilním letectví. Jsou hotovy 
vzorové policejní operační plány pro řešení protiprávních činů, které budou použity  
u vytipovaných letišť. 
 
Mgr. Nicole Machová (OBP) představila předběžný návrh štábního cvičení, které by mělo 
ministerstvo vnitra uskutečnit na konci roku 2012 a které by mělo být zaměřeno na prověření 
účinnosti postupů nastavených v Národním plánu, především fungování Národního krizového 
štábu. Měl by být procvičen způsob reakce na několik různých námětů, souvisejících 
s problematikou ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Na cvičení by se podle 
předpokladu podíleli zástupci příslušných úřadů, kteří se touto problematikou zabývají na 
expertní úrovni (ministerstvo vnitra, Policie ČR, ministerstva zahraničních věcí a spravedlnosti  
a další aktéři), v některých případech též ministerstvo spravedlnosti či provozovatel letiště, na 
kterém by se cvičení teoreticky odehrávalo.  
 
Během další části setkání vedoucí inspektorátů Služby cizinecké policie na jednotlivých letištích 
informovali o svojí činnosti, aktuální situaci na letištích a výhledu pro další práci. Brněnským 
letištěm loni prošlo přibližně 550 000 cestujících, přičemž většinu z nich představovali pasažéři 
ze zemí bývalého Sovětského svazu. Také na letištích v Karlových Varech a Pardubicích 
převažují cestující z tohoto regionu (podrobnější informace o letecké dopravě viz tabulka č. 4).  
 
Tabulka č. 4 

Využití vzdušného prostoru nad ČR v roce 2011 

  Vzdušný prostor nad Českem využilo v roce 2011 rekordní množství letadel. Letečtí 
dispečeři na nebi zaznamenali celkem 714 279 letů, což představuje oproti roku 2010 
nárůst o 4,6 procenta. Za deset let se množství letadel na tuzemském nebi 
zdvojnásobilo. Každý den nad Českou republikou proletí průměrně 2000 velkých 
dopravních letadel, vyplývá ze statistik Řízení letového provozu. Celkem v roce 2011 
přepravily letecké společnosti přes Česko 107 milionů pasažérů, jen zlomek jich ale 
mířil na některé z tuzemských letišť. Letiště Praha v roce 2011 odbavilo zhruba 
necelých 12 milionů cestujících. Přestože se zde mírně zvýšil počet odbavovaných 
cestujících (meziročně o dvě procenta), množství startujících a přistávajících strojů 
proti roku 2010 kleslo o 3,3 procenta. Nárůst provozu zaznamenali na všech třech 
regionálních letištích, v Brně a v Karlových Varech zhruba o desetinu a v Ostravě o 6,4 
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procenta. Druhé největší letiště v zemi – Brněnské letiště v Tuřanech – ročně odbaví 
necelých 30 000 letadel ročně, tj. pětinu kapacity ruzyňského letiště. 

 
Zástupci provozovatele letiště Praha Ruzyně Ing. Zdeněk Truhlář a Ing. Marek Najman 
informovali o novinkách v oblasti zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 
postupech a trendech při provádění bezpečnostních kontrol a provádění školení a výcviku 
personálu v oblasti činností při ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Dle jejich 
závěrů nemohou ani sebelepší postupy kontroly a detekce zcela vyloučit riziko proniknutí 
osoby s nebezpečným předmětem na palubu letadla. Žádná kontrola bohužel nemůže být 
100procentní. To platí zvláště v případě, jde-li o osobu, která je obeznámena se systémem 
ochrany civilního letectví a má praktické zkušenosti s jeho prováděním. Je třeba se také pečlivě 
věnovat výcviku osob, které kontrolu provádějí. Jejich zdatnost a pečlivost zásadním způsobem 
ovlivňuje úspěšnost kontrol prováděných na letištích (V průměru je na kontrolu jedné osoby 
pouze několik sekund). V budoucnosti by mohla být řešením diverzifikace cestujících. 
 
V rámci večerního společenského programu byly promítány historické instruktážní materiály 
k provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek a zajišťování ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy. Převedení těchto cenných dokumentů do digitální podoby zajistil 
Kriminalistický ústav Praha. 
 
V úterý 15. května zahájil další část setkání příslušník odboru doprovodu letadel Služby 
cizinecké policie prezentací o své činnosti, legislativním rámci, vzniku a vývoji jednotky 
doprovodů letadel a mezinárodní spolupráci. Kromě jiného poukázal na skutečnost, že práce 
českých doprovodců – Air Marshalů – je v zahraničí vysoce ceněna, což se projevilo například 
v tom, že Česká republika je členem “elitního“ mezinárodního řídícího výboru konference Air 
Marshalů a jako výraz důvěry mají čeští doprovodci i přímý přístup k bezpečnostnímu portálu 
americké TSA. Připomenuta byla také mezinárodní konference Air Marshalů, kterou v roce 
2011 pořádala právě Česká republika. 
 
Odborník z Univerzity obrany pplk. doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. informoval o technických 
aspektech aktuální problematiky útoků na dopravní prostředky za pomoci laserů. Mgr. Roman 
Smékal (OBP) na tuto informaci navázal zprávou o vývoji na poli související legislativy, kdy bude 
prodej, nabývaní a držení laserů upraveno v rámci zákona o bezpečnostním materiálu, jehož 
novela je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení  
 
Zástupce kriminální policie tyto informace doplnil o statistiky laserových útoků a postupu 
policie při jejich vyšetřování. Statistika laserových útoků útoky má vzestupnou tendenci, za 
loňský rok dosáhl počet zaznamenaných útoků čísla 80. 
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Pracovník OBP Milan Šimek informoval o materiálech, které Ministerstvo vnitra zpracovalo 
k různým oblastem bezpečnosti civilního letectví, především z hlediska vztahu k evropské 
legislativě: nákladní letecká doprava, bezpečnostní skenery, tekutiny na palubách letadel  
a problematika laserů. Změny by se měly dotknout především zavádění technických zařízení  
– skenerů, které by byly schopny provádět rychlou bezkontaktní analýzu složení tekutin, 
převážených pasažéry. Ve svém důsledku by tak mohlo dojít k ukončení restrikce převozu 
tekutin na palubách letadel. Jednání na úrovni EU nicméně ještě nebyla ukončena a není 
možné vyloučit, že se v této věci dočkáme překvapivého vývoje. 
 
Zástupce odboru azylové a migrační politiky JUDr. Robert Solich informoval přítomné  
o aktuálních schengenských otázkách ve vztahu k letectví, především o evaluacích, průběhu 
řízení o statutu mezinárodního letiště, dále o novém zákoně o ochraně státních hranic 
a novinkách v unijní legislativě. Jednou ze zásadních informací, která v této prezentaci zazněla, 
byla připravovaná změna ve věci zřizování hraničních přechodů, v tomto případě na vzdušné 
hranici, která by mohla zásadním způsobem ovlivnit vznikání nových hraničních přechodů. 
 
Odborníci z ředitelství cizinecké policie a odboru bezpečnostní politiky informovali  
o problematice přeshraničních soukromých letů realizovaných v rámci všeobecného letectví  
a provádění hraničních kontrol při nich. Na základě informací o tom, že některé osoby se 
snažily těmto kontrolám vyhnout (podnět vzešel původně z inspektorátu cizinecké policie 
služby cizinecké policie Brno Tuřany), se Policie České republiky ve spolupráci s Ministersvem 
vnitra dlouhodobě zabývá snahou tomuto protiprávnímu jednání systémově zamezit. To se 
podařilo na základě dohody s Řízením letového provozu, které hlásí prostřednictvím 
operačního centra policejního prezidia změny letových plánu a lety vedené ze třetích zemí  
a další opatření Policie České republiky.  
 
Závěr 
 
Je možné říci, že podobná setkání výraznou měrou přispívají k úspěšnému boji proti terorismu 
a jiných protiprávním aktivitám zaměřeným proti civilnímu letectví, nejen proto, že jejich 
účastníci si mohou vyměnit důležité poznatky z teoretické i praktické oblasti, ale získávají 
příležitost navázat úzké pracovní kontakty, které se v případě potřeby řešit jakoukoli krizovou 
situaci mohou ukázat jako neocenitelné. 


