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Mezinárodní organizace věnující se bezpečnosti civilního letectví 
 
Bc. Tomáš Kadubec 
 
Anotace 
 
Příspěvek představuje sled stručných noticek, týkajících se aktérů, kteří se na národní či 
mezinárodní úrovni věnují tématu bezpečnosti civilního letectví, s důrazem na aktivity 
„kontroly na vstupu“. 
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Summary 
 
The contribution presents a series of brief notices relating to relevant actors at the national 
or international level – regarding the topic of civil aviation security, with emphasis on the 
“checks on entry" activities. 
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Úvod 
 
Obsahem studie je pojednání o organizacích, které velkou mírou zasahují do bezpečnosti 
civilního letectví, respektive civilního letectví jako takového. 
 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organization, ICAO), je 
specializované agentura vytvořená Organizací spojených národů v roce 1944, podpisem 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva). Organizace dnes spolupracuje 
se 191 členskými státy Chicagské úmluvy a dalšími globálními leteckými organizacemi. 
 

 
 
Jejich cílem je ustanovit a prosazovat mezinárodní normy – standardy a doporučené postupy  
(Standards and Recommended Practices, SARPs), na které se odkazují státy a zákonodárci při 
tvorbě svých právně vymahatelných vnitrostátních předpisů, které zasahují do oblasti 
civilního letectví. 
 
V současné době existuje více než 10 000 SARPs, které jsou obsaženy v 19 přílohách 
(Annexech) Chicagské úmluvy, na jejichž plnění Organizace dohlíží. Organizace dále získává 
určitou zpětnou vazbu pomocí auditů, které prověřují bezpečnostní složky a, v případě jejich 
selhání, doporučí nápravu a dohlíží na ni.1 
 
Další oblastí činností Organizace je neustálé budování kapacit a v tomto ohledu je nutné 
podotknou, že dnešní globální letecké dopravní sítě jsou schopny pojmout téměř 100 000 
letů denně a to v poměrně bezpečném a efektivně v takřka všech regionech světa.2 

 

                                                           
1
 Taková je teorie, avšak v praxi se právě neustálé audity a jejich prakticky plně nesplnitelné podmínky stávají 

často demotivujícím faktorem a vybízejí k laxnosti bezpečnostních složek, neboť pozitivní a negativní odměny, za 
odhalení či neodhalení domnělé hrozby při auditu, nejsou zcela vyváženy – bezpečnostní činnost se tak stává 
z velké míry domnělou „honbou za auditorem“ místo hledání a prevenci reálné hrozby 
2
 About ICAO. ICAO. http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx 
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Mezinárodní společnost pro aeronautické telekomunikace 
 

 
 
Mezinárodní společnost pro aeronautické telekomunikace (Société Internationale de 
Télécommunications Aéronautiques, SITA) je jedním z předních světových odborných 
společností zaštiťující leteckou dopravu, hlavně ve spojení s komunikačními a informačními 
technologiemi. SITA úzce spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi v různých odvětvích 
letecké dopravy – jejich úkolem je inovace, rozvoj a controlling podniků takřka po celém 
světě. De facto zaštiťují tvorbu "komunikační páteře" majoritní většiny odvětví letecké 
dopravy.3 
 
V praxi poskytuje SITA leteckým společnostem informační a komunikační technologie, včetně 
vzdělání personálu k její obsluze (například viz sofistikované kamerové systémy, elektronické 
zabezpečovací systémy, elektrická požární signalizace). 
 
Ilustrace: Diagram architektury SITA.4 
 

 

                                                           
3
 About SITA. SITA. http://www.sita.aero/about-sita 

4
 On the Aeriaa Airport Dashboard (part III) – AODB and BHS. Aeriaa. 

http://www.aeriaa.com/on-the-aeriaa-airport-dashobard-part-iii/ 
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Středisko pro adaptivní bezpečnostní výzkum a aplikace  
 

   
 
Středisko pro adaptivní bezpečnostní výzkum a aplikace (Center for Adaptive Security 
Research and Applications, CASRA je společnost zajímající se především poskytováním 
tréninkových programů pro pracovníky rentgenové zařízení (XRT). V praxi se o manipulaci na 
Letišti Václava Havla s rentgenovými zařízeními starají pracovníci ostrahy letiště (OLE)  
a bezpečnostní kontroly (BEK).5 
 
Mezinárodní a tuzemské právní předpisy pro oblasti civilního letectví 
 
Mezinárodní úroveň 
 
Úmluva o mezinárodním civilním letectví – Doc 7300 
 
Úmluva o mezinárodním civilním letectví (také známá jako Chicagská úmluva), byla 
podepsána dne 7. prosince 1944 za účasti 52 států. Participující státy a jejich vlády se 
dohodly na určitých principech a opatřeních, aby mezinárodní civilní letectví mohlo být 
rozvíjeno v bezpečném prostředí a řádným způsobem. Úmluva dále ustanovila, že 
mezinárodní letecká doprava musí fungovat na principu rovnosti příležitostí a provozována 
v ekonomicky efektivním režimu. K samotné úmluvě jsou připojeny přílohy (Annexy), které 
strategicky rozdělují a upravují základní stavební kameny civilního letectví.6  
 
Veškeré Annexy dávají pracovníkům bezpečnosti pravomoci konat tak, aby redukovali hrozby 
vůči civilnímu letectví – legislativní oporu, která je zaštiťuje. Pro bezpečnostní složky je 
z praxe nejdůležitější Annex 17, který je pro bezpečnostní pracovníky „denním chlebem  
a máslem“ – v tuzemské praxi se Annexy překládají do předpisů řady L, které formuluje 
Ministerstvo dopravy (zmíněny též níže). 

 
Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce 
 
Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce je multilaterální úmluva mířená 
proti terorismu, která má za cíl zakázat a zabránit výrobu nebo skladování neoznačených 
plastických trhavin. Úmluva byla uzavřena na mezinárodní konferenci Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví o leteckých předpisech v Montrealu dne 1. března 1991 
vstoupila v platnost dne 21. června 1998. V květnu 2014 byla úmluva ratifikována 150 státy.7 
 
V praxi se získávají informace o výrobě výbušnin, které se pomocí určitých informačních 
                                                           
5
 Center for Adaptive Security Research and Applications: Human Technology for Your Security. 

https://www.casra.ch/ 
6
 Convention on International Civil Aviation - Doc 7300. International Civil Aviation Organization. 

http://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx 
7
 Treaties: Convention on the Marking of Plastic Explosives. United Nations. 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf 
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kanálů dostanou k odpovědným pracovníkům bezpečnosti, kteří mají čas podniknout 
nezbytná opatření – zvýšení citlivosti detekce výbušnin (např. pomocí elektronických 
detektorů výbušnin či zapojení speciálně vycvičených psů), upravení letového plánu, 
zabezpečení objektu (např. zesílení hlídek) či v kritickém případě vyklizením nejzranitelnějších 
objektů.  
 
Tuzemské právní předpisy  
 
V České republice existuje velké množství dílčích právních předpisů, upravujících oblast 
civilního letectví, avšak níže uvedené jsou majoritně využívané v praxi: 
 

 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. 

 Předpisy řady L – primárně L17. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před 
protiprávními činy. 

 
Ve velké míře je naše legislativa převzatá z výše uvedených (a dalších) mezinárodních úmluv  
a jsou upraveny pro tuzemské prostředí – vzhledem k ekonomicko-politickým podmínkám. 
Díky všeobecné nadřazenosti uznaného mezinárodního práva, se v praxi při nutnosti podpory 
legislativou využívá mezinárodních úmluv, či předpisů z ní přímo vyňatých a de facto pouze 
přeložených – viz předpisy řady L. 
 
Aplikace působnosti organizace Mezinárodní organizace pro civilní letectví, společnosti 
SITA a dalších společností v bezpečnostním prostředí 
 
Jako ukázka aplikace každé z výše zmíněných organizací a společností, zde bude uveden 
bezpečnostní incident a na něm prakticky vysvětleno, co jaká společnost či organizace 
poskytuje.  
 
Jedním z velkých strašáků mezinárodních letišť, letiště Václava Havla nevyjímaje, je 
bezpečnostní incident – Narušení sterility terminálu.  
 
V Terminálu 1 a 2 (Na mapě je zobrazen i Terminál 3, který se používá k soukromým letům. 
Terminál č. 4, který je určen k vládním letům, na mapě zakreslen není, z bezpečnostních 
důvodů a jinému statusu.) se pohybují cestující v různém režimu – cestující v rámci prostoru 
Schengen (T2) a cestující mimo Schengenský prostor (T1), pokud se stane, že z různých 
důvodů (např. chyba lidského faktoru – přistavení špatného autobusu na výstup z letadla; 
defekt na bezpečnostních přepážkách, nadměrná snaha cestujícího atd.) nastane situace, kdy 
cestující z prostoru T1 se dostane do areálu T2, pak je narušena sterilita prostředí a je nutno jí 
obnovit. Veškeří bezpečnostní pracovníci, co opuštěním svého stanoviště přímo neohrozí 
bezpečnost letiště, se dostaví na předem předepsané pozice, aby zamezili všem cestujícím 
výstup z terminálu a terminál kompletně „vyčistí“ od všech cestujících a cizích předmětů, 
avšak z bezpečnostních důvodů není možné přímo zobrazit schéma vyklízení terminálu  
a počet, či přesné rozmístění hlídek. 
 
V tomto procesu figurují všechny výše zmíněné organizace a společnosti. Nejprve 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Tomáš Kadubec, Mezinárodní organizace věnující se bezpečnosti civilního letectví (2014-2015_D_10) 

 

 
6 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví zprostředkovává vydání legislativy, které umožňuje 
oddělení terminálů, nastavení bezpečnostních parametrů a postupů, z důvodu zrychlení 
odbavení cestujících a ke zrychlení adaptace vůči různým bezpečnostním podmínkám v rámci 
a mimo rámec Schengenského prostoru. Společnost SITA poskytuje kamerové systémy a celé 
panely EPS, včetně přehledných výstupů u bezpečnostního dispečinku letiště (BED), který 
pomocí těchto systému dálkově uzavře bezpečnostní přepážky, jak automaticky, tak fyzickým 
nařízením pracovníkům, přímo a jmenovitě rozdělí funkce během zásahu, koordinuje celou 
akci s minimální časovou prodlevou bez absence vizuální zpětné vazby a dohledává 
jednotlivce, které porušili sterilitu prostředí a vyšlou hlídky, které osoby zadrží a provedou 
kontrolu osob a předají je dalším složkám, které vyřeší jejich další postup (pasová kontrola, 
kontrola zavazadel, celní kontrola atd.). Společnost CASRA poskytuje výukové programy  
a software k obsluhování rentgenových zařízení, které slouží k rozpoznávání nebezpečných 
předmětů. Před ukončením obnovy sterility se zavazadla cestujících zkontrolují právě těmito 
přístroji – z důvodu minimalizace rizik.  
 
Již v Chicagské úmluvě je zakotveno ekonomicky efektivní provozování letišť a tím pádem 
tedy nikoho neudiví, že nástroje uvedené výše, které slouží primárně k zajištění bezpečnosti 
letiště, mají i další komerční využití. Například kamerový systém bývá používán k zefektivnění 
prodeje, neboť například zkoumá časy a počty lidí nakupujících určité zboží v určité hodiny. 
Obchodník, který má tyto informace, se tedy může postarat o to, aby v nejrušnější hodinu 
prodeje byli automaty či stánky plně zásobené a připravené – tedy tím maximalizoval zisk. 
Obchodníci samozřejmě sledují větší množství údajů, pomocí kterých pak upravují své 
obchodní modely, avšak málokterý se k takovému chování veřejně přizná, neboť nikdo z lidí 
není rád neustále sledován. 
 
Závěr 
 
Z celého textu vyplývá provázanost jednotlivých organizací a společností, které spolupracují 
v oblasti civilního letectví a obzvlášť v její bezpečnosti. Právě jejich provázanost a spolupráce 
je tím, co chtěli zakladatelé mezinárodní úmluv dokázat, takže v tomto ohledu se civilní 
letectví vyvíjí více než dobře. Dalším aspektem práce bylo poukázat na drtivou srážku reality 
s teorií, neboť ne vše, co vypadá skvostně v psané formě, pak je funkční v praxi. Další, avšak 
nikoliv poslední částí práce nevyužití opatření a výsledků práce společností v praxi. 
Zajímavým aspektem je určitě využívání primárně bezpečnostních systému ke komerčnímu 
využití. Často si člověk nad úvahou o tomto prostředí, ve kterém žijeme, musí vzpomenout na 
spisovatele George Orwella, který se slušným časovým předstihem předpověděl, že se „Velký 
Bratr bude dívat“.  
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Plánky, týkající se komplexu letiště a jeho částí.8 

 

 

                                                           
8
 Celkový pohled na letiště. Prague Airport.  

http://www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/mapy-letiste/celkovy-pohled-na-letiste/ 
Terminál Sever 2 letiště Praha Ruzyně. Stavba Web. 2006.  
http://stavbaweb.dumabyt.cz/terminal-sever-2-letist-praha-ruzyn-2918/clanek.html 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL6PuOqZ58gCFUTYGgod1kMCkw&url=http%3A%2F%2Fstavbaweb.dumabyt.cz%2Fterminal-sever-2-letist-praha-ruzyn-2918%2Fclanek.html&psig=AFQjCNE1yZty-zrgg9miGQFQrKnyySr9CA&ust=1446191525381090

