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Abstrakt:  
O ochranu civilného letectva pred protiprávnymi činmi sa usiluje každé svetové letisko. 

V období po viacerých teroristických útokoch, ktoré priniesli ako škody na ľudských 

životoch, tak aj materiálne škody, je zvyšovanie nárokov na bezpečnostnú kontrolu 

samozrejmosťou. Zvýšené nároky však znamenajú aj spomalenie procesu odbavenia 

cestujúcich a s ním spojený nárast nákladov na prepravu. Táto bakalárska práca sa 

zaoberá zvyšovaním efektivity bezpečnostných kontrol, zameraným na informovanosť 

cestujúcich. Práca najskôr objasňuje problematiku troch požiadaviek AVSEC a neskôr 

opisuje historické udalosti, ktoré mali za následok stále vyššie požiadavky na kontrolu osôb 

a vnášaných predmetov. Okrem pohľadu na historické udalosti ponúka aj pohľad na 

legislatívne predpisy. Súčasťou práce je analýza webových stránok viacerých 

stredoeurópskych letísk, ktorá odhalila množstvo a hĺbku nimi zverejnených informácií 

o bezpečnostnej kontrole. Cieľom tejto práce je zvýšiť informovanosť cestujúcich o procese 

bezpečnostnej kontroly na letisku, stanoviť kľúčové časti tohoto procesu a tento proces 

zoptimalizovať.  
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Abstract:  
All international airports aspire after Aviation Security. In the aftermath of several terrorist 

attacks, which have caused both human losses and material damage, increasing demands 

on security checks is a matter of course. However, these demands result in a slower 

passenger check-in process and a subsequent increase in transport costs. This bachelor 

thesis deals with increasing of the effectiveness of security checks with a focus on 

passenger awareness. Firstly, the paper clarifies the issue of the three requirements of 

AVSEC and describes the historical events that are the cause of increasingly demanding 

requirements for the check of individuals and brought-in objects. In addition to looking at 

historical events, it also considers the corresponding legislation. The analysis of the 

websites of several Central European airports was incorporated, which revealed the amount 

and depth of their published information about security checks. The aim of this paper is to 

raise passenger awareness about airport security check process, to identify key parts of 

this process and to optimize this process.  
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Zoznam použitých skratiek 
 
Skratka 
AVSEC 

CIA 

ČR 

ECAC 

 

EP 

ETD 

 

EÚ 

FAA 

GMT 

 

IATA 

 

IATA SAC 

 

ICAO 

 

IED 

 

JAA 

JFK 

LAGs 

MI5 

 

NBP 

OSN 

PDF 

RTG 

SRA 

 

STEB 

 

Anglický význam 

Aviation Security 

Central Intelligence Agency 

Czech Republic 

European Civil Aviation Conference 

 

European Parliament 

Explosive Trace Detection 

 

European Union 

Federal Aviation Administration 

Greenwich Mean Time 

 

International Air Transport Association  

 

IATA Security Advisory Council 

 

International Civil Aviation Organization 

 

Improvised Explosive Device 

 

Joint Aviation Authorities 

John Fitzgerald Kennedy 

Liquids, Aerosols, Gels 

Military Intelligence, Section 5 

 

National Safety and Security Program 

United Nations 

Portable Document Format 

X-Ray 

Security Restricted Area 

 

Security Tamper Evident Bag 

Slovenský význam 
Bezpečnosť leteckej dopravy 

Ústredná spravodajská služba 

Česká republika 

Európska konferencia civilného 

letectva 

Európsky parlament 

Detekcia stopových prvkov 

výbušnín 

Európska únia 

Federálna letecká správa 

Aktuálny miestny čas v 

Greenwich 

Medzinárodná asociácia 

leteckých dopravcov 

IATA Bezpečnostný poradný 

výbor  

Medzinárodná organizácia 

civilného letectva 

Improvizované výbušné 

zariadenie 

Združené letecké úrady 

John Fitzgerald Kennedy  

Tekutiny, aerosóly, gély 

Tajná služba Spojeného 

kráľovstva 

Národný bezpečnostný program 

Organizácia Spojených národov 

Prenosný formát dokumentu 

Röntgen 

Vyhradený bezpečnostný 

priestor letiska 

Vrecko určené na prepravovanie 

tovaru zakúpeného v bezcolnej 

zóne 
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Skratka 
TSA 

USA 

WTC 

WTMD 

Anglický význam 

Transportation Security Administration 

United States of America 

World Trade Center 

Walk Through Metal Detector

Slovenský význam 
Úrad pre bezpečnosť dopravy 

Spojené štáty americké 

Svetové obchodné centrum 

Rámový detektor kovov
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1 Úvod 
 
Popularita leteckej dopravy stúpa každým rokom a aby mohla ďalej rásť, je potrebné 

udržiavať jej bezpečnostné štandardy a zvyšovať efektivitu odbavovacích procesov. Táto 

bakalárska práca sa zaoberá zvyšovaním efektivity bezpečnostných kontrol 

prostredníctvom zlepšovania informovanosti cestujúcich.  

Na začiatok je treba ozrejmiť problematiku troch požiadaviek AVSEC, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou dnešného civilného letectva. Z pohľadu všetkých osôb, ktorých 

sa civilné letectvo nejakým spôsobom dotýka, je potrebné nastaviť takú úroveň 

bezpečnosti, aby bolo minimalizované akékoľvek riziko nebezpečenstva ohrozenia 

leteckej dopravy. Z pohľadu prevádzkovateľov letísk je potom potrebné zabezpečiť 

spokojnosť cestujúcich, ktorá má vplyv na zisk a ďalší rozvoj letiskovej infraštruktúry. Ak 

sa pozrieme na efektivitu prevádzky, zistíme, že úzko súvisí práve so spokojnosťou 

cestujúcich. Z toho vyplýva, že ak je týmto trom požiadavkám venovaný dostatok 

pozornosti, letecká doprava sa môže ďalej rozvíjať.  

Pre lepšiu ilustráciu a pochopenie dôvodov bezpečnostnej kontroly sú v tejto bakalárskej 

práci rozobraté historické protiprávne činy z oblasti civilného letectva a ich vplyv na 

bezpečnostnú kontrolu, ako je zavedená dnes. Postupy bezpečnostnej kontroly sú takisto 

podnietené legislatívnymi požiadavkami, ktoré budú vďaka tejto práci bližšie priblížené. 

Na to, aby mohla byť informovanosť cestujúcich zvýšená, je vhodné zanalyzovať prístup 

k informovaniu cestujúcich na viacerých letiskách. Keďže som v súčasnosti 

zamestnankyňou bezpečnostnej kontroly Letiště Praha, a.s., mám záujem na zvyšovaní 

efektivity bezpečnostných kontrol tohto letiska. Cieľom tejto analýzy teda bude porovnanie 

informácií zverejnených viacerými letiskami a prípadné odhalenie chýbajúcich, 

nezverejnených informácií, ktoré by mohli mať za následok spomalenie bezpečnostnej 

kontroly.  

Predposlednou časťou tejto bakalárskej práce je stanovenie kľúčových častí procesu 

informovania cestujúcich. Odhalenie týchto častí poskytne náhľad, na čo sa zamerať pri 

podávaní informácií cestujúcim a zároveň pomôže pri návrhu optimálneho riešenia, ktorý 

je poslednou časťou tejto bakalárskej práce.  

Hlavnými cieľmi tejto bakalárskej práce je teda analýza viacerých prístupov k informovaniu 

cestujúcich, stanovenie kľúčových častí procesu informovania cestujúcich a návrh 

optimálneho procesu informovania cestujúcich.  

Pri písaní tejto bakalárskej práce mi bola nápomocná bakalárska práca bývalého kolegu 

Bc. Lukáša Popka, ktorý sa v nej z časti venoval podobnej problematike.  
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2 Požiadavky AVSEC 
 
AVSEC je skratkou anglického termínu Aviation Security, a teda bezpečnosti leteckej 

dopravy.  

Základná požiadavka AVSEC spočíva v skutočnosti, že každý cestujúci spolu s jeho 

príručnou batožinou musí byť podrobený bezpečnostnej kontrole, ak chce nastúpiť do 

lietadla alebo vstúpiť do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska (SRA). 

Bezpečnostná kontrola sa rovnako týka aj zamestnancov, posádok, a teda všetkých osôb 

vstupujúcich do SRA. Bezpečnostná kontrola môže byť vykonávaná pomocou detektorov 

kovov, röntgenových (RTG) zariadení, celotelových skenerov, detektorov výbušnín, 

ručnou kontrolou alebo ich kombináciou. [1] 

Druhou požiadavkou je spokojnosť cestujúcich, ktorá letisku generuje zisk a určuje 

postavenie letiska vzhľadom k obchodným partnerom.  

Tretia požiadavka je v súčasnom konkurenčnom boji ako leteckých spoločností, tak aj 

letísk, dôležitá z ekonomického hľadiska. Efektívna prevádzka bez nadbytočných 

výdavkov je totiž dôležitým predpokladom ďalšieho rastu.  

 

2.1 Úroveň bezpečnosti 
 

Úroveň bezpečnosti je daná legislatívou, ktorá je bližšie popísaná v kapitole 3.3.  

Legislatívne sú stanovené požiadavky, ktoré musia byť dodržané a nie je možné ich 

znižovať. Tieto požiadavky je ale možné zvyšovať a z pohľadu tejto bakalárskej práce ide 

o včasné podanie informácie cestujúcemu. Ak cestujúci už doma pri balení svojej batožiny 

vie, aký predmet si môže kam zabaliť, prípadne, čo si zabaliť nemôže vôbec, úroveň 

bezpečnosti sa dá považovať za zvýšenú.  

Príkladom je, že ak si cestujúci zbalí externú batériu do príručnej batožiny, riziko požiaru 

samovznietením takejto lítiovej batérie v nákladnom priestore lietadla zaniká. Ďalším 

príkladom je uloženie detskej hračky v podobe zbrane do odbavenej batožiny. 

Legislatívne je preprava zbraní a hračiek napodobňujúcich zbrane zakázaná, a preto by 

cestujúci na základe jemu dostupných informácií takýto predmet do svojej batožiny nemal 

zabaliť. 

 

2.2 Spokojnosť cestujúcich  
 
Spokojnosť cestujúcich môžeme definovať ako rozdiel medzi kvalitou služby, ktorú 

cestujúci očakáva a tou, ktorá mu je ponúknutá. [2] 
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Informovanosť cestujúcich má na spokojnosť zásadný vplyv. Pokiaľ je cestujúci 

dostatočne informovaný o procesoch, ktorých súčasťou sa pred odletom musí stať, jeho 

spokojnosť nebude negatívne ovplyvnená. V kapitole 3.1 sú bližšie popísané odohrané 

alebo plánované teroristické útoky súvisiace napríklad s deklarovaním predmetov 

s obmedzenou možnosťou prepravy. Z pohľadu informovaného cestujúceho potom 

deklarovanie tekutín či elektroniky nie je zbytočnou a proces kontroly spomaľujúcou 

činnosťou, ale činnosťou zvyšujúcou bezpečnosť civilného letectva.  

 

2.3 Efektivita prevádzky  
 
So spokojnosťou cestujúcich popísanou v predchádzajúcej podkapitole úzko súvisí 

efektivita prevádzky. Ak človek tekutiny i elektroniku deklaruje okamžite bez vyzvania 

pracovníka, proces bezpečnostnej kontroly je rýchlejší, ako keby mal pracovník 

zodpovedať otázky cestujúceho týkajúce sa dôvodov deklarovania. Zvýšená 

informovanosť cestujúcich by rovnako mala vplyv na bezproblémový prechod rámovým 

detektorom kovov (WTMD), vzhľadom na skutočnosť, že kovové súčasti oblečenia, ako je 

pracka opasku a doplnky, ako sú hodinky, by si cestujúci odložil automaticky bez vyzvania 

pracovníka.  
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3 Vývoj pravidiel bezpečnostnej kontroly 
 

V súčasnosti často diskutovaný anglický termín Security v leteckej doprave označuje 

ochranu pred protiprávnymi činmi.  

Pod pojmom protiprávny čin rozumieme čin alebo pokus o čin, ktorý môže ohroziť 

bezpečnosť civilného letectva. Medzi protiprávne činy patrí protiprávne zmocnenie sa 

lietadla, zničenie lietadla v prevádzke, držanie rukojemníkov na palube lietadla alebo na 

letisku, násilné vniknutie na palubu lietadla alebo na letisko, držanie zbrane, 

nebezpečného zariadenia alebo materiálu s úmyslom jeho nezákonného použitia, použitie 

lietadla v prevádzke za účelom spôsobenia smrti, telesného zranenia alebo poškodenia 

majetku a také oznámenie či klamlivá informácia, ktorá ohrozí bezpečnosť lietadla za letu 

alebo na zemi. [3] 

Bezpečnostná kontrola cestujúcich spadajúca pod Security má za úlohu takéto činy či už 

odhaliť alebo im zabrániť. Každý cestujúci je povinný sa bezpečnostnej kontrole podrobiť, 

inak mu nebude umožnený nástup na palubu lietadla.  

História bezpečnostných kontrol siaha do 60. rokov dvadsiateho storočia, avšak jednalo 

sa iba o tzv. Air Marshals, tajných agentov prítomných na niektorých vnútroštátnych letoch 

v USA. [4] 

Historické udalosti a reakcie na ne, ktoré bližšie definovali terajšie bezpečnostné postupy, 

sú popísané v nasledujúcich podkapitolách. Legislatíva určujúca pravidlá bezpečnostnej 

kontroly je zaznamenaná v podkapitole 3.3. Ako historické udalosti, tak aj legislatívne 

opatrenia sú významné z pohľadu na súčasný stav bezpečnostných kontrol.  

 

3.1 Významné protiprávne činy z histórie civilného letectva 
 
V nasledujúcich siedmich podkapitolách sú popísané významné protiprávne činy 

uskutočnené v období od 80. rokov 20. storočia do súčasnosti. Tieto útoky alebo pokusy 

o útok mali za následok sprísnenie bezpečnostných pravidiel na letiskách a úpravu 

legislatívy v tejto oblasti.  

 

3.1.1 Let Air India 182 
 

Prvá katastrofa zapríčinená nesprevádzanou batožinou, ktorá bola do cieľového lietadla 

naložená v inom mieste, sa stala 23. júna 1985. Taška naložená vo Vancouveri 

a následne preložená do Boeingu 747 letiaceho z Toronta cez Montreal do Londýna a do 

Bombaja, obsahovala bombu, ktorá vybuchla za letu. Vyšetrovanie identifikovalo 

cestujúceho, ktorý sa odbavil na vnútroštátny let z Vancouveru do Toronta a tvrdil, že chce 
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cestovať až do Indie. Keďže nemal potvrdenú ďalšiu rezerváciu z Toronta, podľa 

vtedajších postupov batožina mohla byť dopravená iba do Toronta a pokiaľ by 

pokračovala ďalej, musela by byť znova vyzdvihnutá cestujúcim a znova odbavená. To sa 

však nestalo, pretože pracovníčka odbavenia ju po nátlaku cestujúceho nasmerovala až 

do Bombaja. Cestujúci na let do Toronta nenastúpil, jeho taška však bola naložená až do 

batožinového priestoru letu Air India 182. [5] 

S Boeingom smerujúcim z Montrealu na medzipristátie v Londýne stratilo riadenie letovej 

prevádzky v írskom Corku kontakt bez toho, aby bolo vydané varovné alebo núdzové 

volanie. Podľa trosiek vylovených z dna oceánu bolo zistené, že v batožinovom priestore 

v prednej časti lietadla explodovala bomba. Lietadlo sa v čase výbuchu nachádzalo vo 

výške 9 400 m nad Atlantickým oceánom asi 110 km od írskeho pobrežia. Na palube 

zahynulo 22 členov posádky a 307 pasažierov. Z mora sa podarilo vyloviť iba 131 tiel. [6] 

S touto katastrofou priamo súvisí incident na letisku Narita v Tokiu, kde menej ako hodinu 

pred stratou kontaktu s Air India 182 vybuchla bomba pri prekladaní ďalšej batožiny 

z lietadla z Vancouveru, ktorej majiteľ na let nenastúpil.  Let Air India 301 na trase Tokio 

– Bangkok, do ktorého nákladného priestoru mala smerovať táto nesprevádzaná batožina, 

mal byť druhým teroristickým cieľom. Pri tomto útoku zahynuli dvaja pracovníci letiska a 

forenzní špecialisti zo zvyškov zariadenia identifikovali improvizované výbušné zariadenie 

(IED) teroristami ukryté v prenosnom rádiu. [7] 

 

3.1.2 Pan Am 103 
 

Let spoločnosti Pan American World Airways PA103 odštartoval 21. decembra 1988 ako 

let PA103A lietadlom Boeing 727 z Frankfurtu do Londýna na letisko Heathrow, odkiaľ 

o 18:25 GMT pokračoval Boeingom 747 už ako let PA103 a mal pristáť na letisku JFK 

v New Yorku. Tesne pred 19:03 GMT sa spojenie náhle stratilo. Pri tejto tragédii zahynulo 

všetkých 259 ľudí na palube a 11 obyvateľov anglického mesta Lockerbie, okolo ktorého 

boli rozptýlené trosky lietadla. [5] 

Vyšetrovanie ukázalo, že v jednom z kontajnerov prepravujúcich batožinu cestujúcich, 

vybuchla bomba. Zistilo sa, že 16 cestujúcich pokračujúcich letom PA103, priletelo na 

Heathrow piatimi rôznymi spojovacími letmi okrem letu PA103A. Títo cestujúci si odbavili 

16 tašiek, z ktorých každá bola umiestnená do kontajneru, v ktorom nastala explózia. 

Ostatná batožina v tomto kontajneri bola z letu PA103A z Frankfurtu. Vďaka zoznamu 

naloženej batožiny sa vedelo, že jeden kufor sa do Frankfurtu dostal letom Air Malta 

KM180 a mal pokračovať letom PA103. Ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že práve tento kufor 

obsahoval kazetový prehrávač Toshiba Bombeat, ktorého 20 000 kusov bolo v októbri 
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1988 dovezených do Líbye a ktorého roztrieštené kúsky sa našli zapustené do rámu 

kontajnera. [8] 

Rovnaký prehrávač bol v októbri 1988 zabavený nemeckou políciou pri prehliadke vozidla 

členov teroristickej skupiny Generálneho veliteľstva Ľudového frontu za oslobodenie 

Palestíny a už vtedy expertíza odhalila umiestnenie IED s približne 300 gramami 

Semtexu, elektrickým detonátorom a barometrickým zariadením, ktoré naznačovalo 

použitie proti lietadlu. Napriek tomu, že s touto informáciou bolo oboznámených viacero 

spravodajských služieb, k odvráteniu útoku to neprispelo. [9] 

 

3.1.3 Útoky  z 11. septembra 2001  
 
11. septembra 2001 19 militantov napojených na islamskú extrémistickú skupinu Al-Káida 

unieslo štyri dopravné lietadlá a spáchalo samovražedné útoky na viaceré ciele 

v Spojených štátoch amerických. [10] 

Prvý útok sa podaril vďaka únosu Boeingu 767 spoločnosti American Airlines na lete č. 11 

z Bostonu do Los Angeles, ktorý narazil do severnej veže Svetového obchodného centra 

(WTC) v New York City. Náraz zanechal horiacu dieru medzi 93. a 99. poschodím 

mrakodrapu. 17 minút po prvom zásahu druhý Boeing 767 tentokrát spoločnosti United 

Airlines na lete 175 z Bostonu do Los Angeles zasiahol južnú vežu (Obr. 1). Približne 

hodinu po zásahu sa južná veža zrútila a o polhodinu po nej sa zrútila aj severná veža. 

V útrobách budovy prežilo iba šesť ľudí, takmer 10 000 bolo zranených. Vo WTC zahynulo 

2 763 ľudí vrátane 403 hasičov, záchranárov a policajtov. [11] 

  
Obr.  1 - Fotografia horiaceho WTC [10] 
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Unesený let 77 spoločnosti American Airlines z Washingtonu do Los Angeles narazil do 

západnej strany budovy Pentagónu, sídla Ministerstva obrany Spojených štátov 

amerických. Palivo Boeingu 757 spôsobilo výbuch, ktorý viedol k zrúteniu časti budovy. 

Zabitých bolo 125 ľudí v budove a 64 na palube uneseného lietadla. Štvrté unesené 

lietadlo bolo spoločnosti United Airlines a smerovalo z Newarku do San Francisca. Jeho 

odlet bol zmeškaný, a tak sa cestujúci stihli dozvedieť o udalostiach v New Yorku 

a Washingtone a naplánovali vzburu. Lietadlo sa zrútilo do poľa v Pensylvánii. 44 ľudí na 

palube letu č. 93 bolo zabitých, cieľom mohol byť Biely dom či Kapitol. [12] 

Za vodcu útokov, pri ktorých bolo zabitých takmer 3 000 ľudí, je považovaný Usáma bin 

Ládin, ktorý bol zabitý v roku 2011 na pokyn amerického prezidenta Baracka Obamu. [13] 

 

3.1.4 Výbušnina v topánkach 

Richard Reid z Británie vyškolený Al-Káidou v Afganistane do podrážok svojich topánok 

umiestnil výbušninu (Obr. 2) ktorá by svojou explóziou dokázala vyraziť dieru do trupu 

lietadla spoločnosti American Airlines letiaceho 22. decembra 2001 na lete č. 63 z 

Paríža do Miami a spôsobila by jeho haváriu. [14] 

Reid sa počas letu pokúsil odpáliť rozbušku trčiacu z jeho topánky, ktorá však bola príliš 

vlhká na to, aby sa vznietila. Cestujúci a posádka si všimli jeho podozrivé správanie 

a podarilo sa im spacifikovať ho. Lietadlo potom núdzovo pristálo na letisku v Bostone, 

kde bol Reid zatknutý. Za pokus o zabitie 197 ľudí na palube transatlantického letu dostal 

doživotný trest. [15] 

 

Obr.  2 - Topánka naplnená výbušninou [16] 
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3.1.5 Transatlantický komplot 
 

Najväčšia protiteroristická operácia vo Veľkej Británii sa uskutočnila v roku 2006. 

Spočívala vo viac ako ročnom sledovaní moslimov žijúcich v Londýne a ďalších častiach 

Spojeného kráľovstva, o ktorých bola polícia presvedčená, že plánujú zaútočiť na 

transatlantické lietadlo. Detektívi dovolili údajnému sprisahaniu pokračovať až do doby, 

kedy bolo riziko útoku považované za bezprostredné. [17] 

Pri razii na mužov už predtým vyšetrovaných pre extrémistickú činnosť sa našlo 

mučenícke video, ktoré svedčilo o pripravovanom útoku. Na bankových účtoch 

podozrivých sa v tej dobe nachádzali tisíce libier posielané z Pakistanu, preto sa rozhodlo 

o zatknutí podozrivých. Už vtedy sa totiž vedelo, že mali naštudované letové plány 

viacerých amerických leteckých spoločností a podľa amerických zdrojov plánovali skryť 

mikrobomby do fliaš s falošným dnom, čo by im prípadne stále umožnilo ich obsah vypiť. 

Mohli sa vyskytnúť aj tekuté výbušniny, ale pravdepodobnejšie by boli stabilné peroxidové 

látky, ktoré už boli použité pri niektorých predošlých útokoch. Zámerom bolo, aby takéto 

zariadenie explodovalo za pomoci rozbušky skrytej v blesku jednorazového fotoaparátu 

a spôsobilo poškodenie v trupe lietadla. [18] 

Jeden z mužov mal pri zatýkaní vo vrecku pamäťovú kartu, ktorá obsahovala informácie 

o siedmich letoch z Londýna-Heathrow do šiestich miest v USA a Kanade. Každý let mal 

mať na palube od 241 do 286 cestujúcich vrátane posádky a odlety boli naplánované 

v rozmedzí 2 hodín a 35 minút. Vďaka tajne nainštalovanej kamere boli muži natočení pri 

výrobe bômb z domácich potrieb, a to fliaš od nealkoholických nápojov, batérií 

a jednorazových fotoaparátov. Sprisahanie bolo podľa MI5 spojené s Al-Káidou. [19] 

 
3.1.6 Výbušnina v spodnej bielizni  
 
Na lete 253 leteckej spoločnosti Northwest Airlines operovanom na lietadle spoločnosti 

Delta Airlines z Amsterdamu do Detroitu 25. decembra 2009 mal nigérijský občan 

v úmysle odpáliť IED vstreknutím chemikálií do obalu pentritovej výbušniny všitej do jeho 

spodnej bielizne. Zariadenie sa mu kvôli nefungujúcemu provizórnemu detonátoru 

nepodarilo odpáliť, avšak sám sebe spôsobil vážne popáleniny na slabinách a dolných 

končatinách. Vyšetrovanie ukázalo, že už počas štúdia v Londýne bol Nigérijčan 

monitorovaný kvôli jeho internetovej aktivite, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by bol 

teroristickou hrozbou, iba záujemcom o radikálny islam. Nedostal sa teda na zoznam 

sledovaných teroristov ani na tzv. „no-fly“ zoznam, a tak mu vstup na palubu lietadla 

umožnený bol. Sám atentátnikov otec viac ako mesiac pred útokom upozornil CIA, že jeho 

syn sa pridal k Al-Káide v Jemene, a tiež boli k dispozícii informácie o Nigérijčanovi, 

ktorého Al-Káida pripravuje na teroristický útok. [20, 21] 
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3.1.7 Výbušnina v notebooku 

Sofistikované IED zabudované do notebooku prešlo RTG bezpečnostnou kontrolou na 

somálskom letisku v Mogadiše 2. februára 2016. Z útoku podozrivý Somálčan mieril do 

Turecka, ale keďže jeho let s Turkish Airlines bol zrušený, letel s Daallo Airlines do 

Džibutska. Notebook priniesol na palubu letu 159 vďaka komplicom, zamestnancom 

letiska, ktorí ho priniesli na bezpečnostnú kontrolu, a potom ho odovzdali útočníkovi. IED 

vybuchlo po 20 minútach letu, vyrazilo dieru do trupu lietadla (Obr. 3), avšak keďže lietadlo 

vtedy ešte nedosiahlo cestovnú hladinu, nespôsobilo vážne následky. Iba útočníka 

explózia vymrštila z lietadla a jeho telo bolo objavené na zemi neďaleko Mogadiša. 

Ostatných 74 cestujúcich a 7 členov posádky po incidente núdzovo pristálo. K útoku na 

Daallo Airlines sa prihlásila somálska teroristická skupina Al-Shabaab. [22, 23] 

 

Obr.  3 - Diera v trupe lietadla spôsobená IED [23] 
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3.2 Vplyv historických udalostí na súčasnú bezpečnostnú 
kontrolu 
 
Air India 182  
Po útoku na let Air India 182 bolo mimoriadne zvolané jednanie ICAO zhromaždenia, IATA 

zvolala jednanie Bezpečnostného poradného výboru (IATA SAC) a boli navrhnuté 

zásadné reformy bezpečnostných opatrení, ako zavedenie povinnej rekonciliácie 

(párovania) medzi cestujúcim a batožinou. Záverom jednania IATA SAC však bolo iba 

odporúčanie používať rekonciliáciu a zlepšenie používanej identifikácie cestujúcich, ktorí 

si zakúpili letenku, ale do lietadla nenastúpili, tzv. „no-show“. Na tomto zasadaní sa riešila 

aj otázka zavedenia povinnej bezpečnostnej kontroly odbavenej batožiny, avšak z dôvodu 

nárastu zmeškaných letov a ich ekonomických dopadov, nebola úspešne zodpovedaná. 

10. júla 1985 si Rada ICAO vyžiadala revíziu Prílohy 17 k Dohovoru o medzinárodnom 

civilnom letectve, ktorá zvýšila bezpečnosť prepravy batožiny, ale myšlienku povinnej 

rekonciliácie nepodporovala. Ad hoc výbor doplnil pravidlá tak, aby žiadna batožina 

nemohla cestovať bez jej majiteľa. Na lete Air India 182 však nebola žiadna 

nesprevádzaná batožina, keďže daný cestujúci vôbec nemal na tento let rezerváciu, čo 

znamenalo, že nové pravidlo tieto situácie aj tak nevyrieši. Nová, ešte viac rozšírená 

verzia Prílohy 17 bola publikovaná v marci 1986 a namiesto 13 záväzných 

medzinárodných štandardov ich obsahovala 35. ICAO neskôr začalo vykonávať 

bezpečnostné prieskumy a navrhovať nové opatrenia na letiskách. Pravidlo o rekonciliácii 

batožiny vstúpilo do platnosti 19. decembra 1987. [24] 

 

Pan Am 103 
Havária letu Pan Am 103 sa stala z dôvodu, že spoločnosť sa vyhla rekonciliácii batožiny 

vykonávaním RTG kontroly, čo znamenalo porušenie nariadenia americkej Federálnej 

leteckej správy (FAA), ktorá po havárii letu Air India 182 vyžadovala fyzickú kontrolu 

všetkej nesprevádzanej batožiny. Ako reakcia na útok na Pan Am sa vo februári 1989 

uskutočnilo zasadanie Rady ICAO, ktoré prijalo osembodový plán vylepšujúci predpisy 

v oblasti bezpečnostných pravidiel, výcvikové normy a kontrolu kvality. Rovnako boli 

posilnené právomoci ICAO a upravená legislatíva na odškodňovanie obetí leteckých 

nehôd. Tento útok mal za následok aj vývoj zariadenia na detekciu stopového množstva 

výbušnín (ETD) a nové postupy v oblasti kontroly elektroniky. Nariadená 100-percentná 

kontrola všetkej batožiny znamenala začiatok fungovania automatických triediarní 

batožiny s integrovanou bezpečnostnou kontrolou. Zavedené bolo tiež dopytovanie sa  

cestujúcich na rizikových letoch a prísnejšia kontrola osôb a vozidiel vstupujúcich do SRA. 

Všetci pracovníci museli tiež absolvovať overenie spoľahlivosti. [9] 
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11. september 2001 
Po útokoch vzniklo v USA Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktorého súčasťou je 

Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA). TSA nahradila pracovníkov súkromných 

bezpečnostných agentúr vyškolenými pracovníkmi a 10 rokov po útokoch už 

zamestnávala viac ako 50 000 pracovníkov bezpečnostnej kontroly na 450 letiskách 

v USA. Po roku 2001 bola nariadená 100-percentná kontrola všetkej batožiny a nákladu 

na prítomnosť výbušnín, TSA investovala do nových technológií a došlo aj k oživeniu 

činnosti ozbrojených bezpečnostných sprievodov lietadiel (Air Marshals). [25] 

V októbri 2001 bola na 33. zhromaždení ICAO prijatá rezolúcia, ktorá Radu 

a Generálneho tajomníka ICAO nabádala k vytvoreniu Univerzálneho programu 

bezpečnostných auditov. [26] 

 

Výbušnina v topánkach  
Výsledkom týchto udalostí bolo, že každý cestujúci odlietajúci z USA, sa musel podrobiť 

bezpečnostnej kontrole iba v ponožkách alebo naboso, zatiaľ čo ich topánky museli prejsť 

röntgenom. [15] 
 
Transatlantický komplot 
Zatknutie podozrivých malo za následok okamžité celosvetové obmedzenie prepravy 

tekutín v príručnej batožine. Európska komisia prijala dodatočné opatrenia s cieľom riešiť 

novo identifikovanú hrozbu. Boli vymedzené nové pravidlá prepravy tekutín, aerosólov 

a gélov (LAGs) cestujúcimi v ich príručnej batožine, avšak sa predpokladalo iba dočasné 

obmedzenie, ktoré sa zruší po sprístupnení vhodných technológií na detekciu kvapalných 

výbušnín. [27] 

 

Výbušnina v spodnej bielizni 
Predchádzať takýmto incidentom sa dá okrem dôsledného podávania informácií, 

modernizovaním zastaraných detekčných zariadení, ktoré budú postupne nahrádzané 

telovými skenermi. 
 
Výbušnina v notebooku 
Napriek tomu, že deklarovanie elektroniky bolo zavedené už pred útokom na Daallo 

Airlines, tento útok poukazuje práve na dôležitosť a opodstatnenie tohto úkonu. 
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3.3 Súčasná legislatíva civilného letectva v oblasti 
bezpečnostných kontrol 
 
Obr. 4 demonštruje zložitosť a previazanosť legislatívy bezpečnostných kontrol. 

Legislatíva Českej republiky je podnietená jej členstvom v Európskej únii a v 

medzinárodných organizáciách spomínaných v ďalších podkapitolách. Z grafu vyplýva, že 

bezpečnostná kontrola je súborom opatrení na ochranu civilného letectva pred 

protiprávnymi činmi a zabezpečuje kontrolu dodržovania bezpečnostných štandardov 

letiska. 

 

 
Obr.  4  - Grafické znázornenie platnej legislatívy [28] 
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3.3.1 Medzinárodná legislatíva a medzinárodné organizácie v civilnom letectve 
 

Medzinárodná legislatíva je daná medzinárodnými dohodami, ktoré sú základom pre 

ďalšiu legislatívu.  

Najvýznamnejším a základným dokumentom v oblasti civilného letectva je Dohovor 

o medzinárodnom civilnom letectve, Chicagský dohovor, ktorý 7. decembra 1944 

podpísalo 52 štátov. Na jeho základe vznikla Medzinárodná organizácia civilného letectva 

ICAO. [29] 

Dňa 14. septembra 1963 bol 40 členskými štátmi podpísaný Tokijský dohovor 

pojednávajúci o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla. [30] 

Únos lietadla bol definovaný ako trestný čin vďaka Haagskemu dohovoru zo dňa 16. 

decembra 1970. Tento Dohovor o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadla zaviazal 

členské štáty k prijatiu opatrení na potrestanie páchateľov. [31] 

Montrealský dohovor o potlačení protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného 

letectva bol podpísaný 23. septembra 1971. Vďaka jeho podpisu české právo pozná 

skutkové podstaty trestných činov ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného 

prostriedku s úmyslom získať nad ním kontrolu. [32] 

V tej dobe množiacim sa útokom na medzinárodné letiská sa žiadny z dovtedy 

podpísaných dohovorov nevenoval, a tak 24. februára 1988 vznikol Protokol o boji 

s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu 

ako doplnenie Montrealského dohovoru. [33] 

 

ICAO  
 
Na základe Chicagského dohovoru 4. apríla 1947 vznikla Medzinárodná organizácia 

civilného letectva (ICAO) a v októbri 1947 sa stala špecializovanou agentúrou OSN. [29] 

ICAO má vedúcu úlohu v rozvoji politiky a opatrení zavedených a zavádzaných v oblasti 

civilného letectva a jej úlohou je správa a dozor nad dodržiavaním stanov Chicagského 

dohovoru. Spolupracuje so 193 členskými štátmi (Obr. 5) a snaží sa o zosúladenie 

medzinárodných noriem a odporúčaných postupov v oblasti civilného letectva. [34] 

Popri základnom dohovore existuje 19 dodatkov, tzv. Annexov, z ktorých každý sa 

vzťahuje na inú oblasť problematiky civilného letectva. Dodatok zhŕňajúci problematiku 

Security je označovaný ako Annex 17, ktorý je od roku 1974 16-krát doplnený a upravený. 

[35] 
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Obr.  5 - Mapa členských štátov ICAO [36] 

 
IATA  
 
Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IATA) je obchodným združením svetových 

leteckých spoločností. Reprezentuje asi 290 leteckých spoločností, čo je asi  82% celkovej 

leteckej dopravy. Snaží sa o podporu mnohých oblastí leteckej aktivity a pomáha 

sformulovať priemyselnú politiku v kritických záležitostiach. [37] 

Vývoj globálnych štandardov, systémov a advokátske úlohy riadia tzv. Head Office divízie 

a za ich implementáciu sú zodpovedné regionálne a štátne úrady. IATA zvyšuje 

povedomie o výhodách, ktoré letecká doprava prináša svetovým a národným 

ekonomikám, obhajuje záujmy leteckých spoločností na celom svete, namieta proti 

neprimeraným pravidlám a poplatkom a ukladá vládam zodpovednosť. Jej cieľom je 

pomáhať leteckým spoločnostiam so zjednodušovaním procesov a zvyšovaním pohodlia 

cestujúcich pri súčasnom znižovaní nákladov a zvyšovaní efektivity. [38] 

IATA stanovila Dangerous Goods Regulations, predpis, ktorý je dôležitý z hľadiska 

prevádzkovej bezpečnosti (ang. Safety), pretože presne stanovuje množstvo 

nebezpečného tovaru či tovar samotný, ktorý nemôže byť prepravovaný leteckou 

dopravou. [39] 

 

3.3.2 Legislatíva EÚ a európske organizácie v civilnom letectve 

Európska legislatíva je daná existenciou Európskej únie, ktorá združuje 28 štátov. [40] 

Záväznými dokumentami pre všetky členské štáty sú nariadenia, ktoré vydáva Európsky 

parlament (EP) a Rada Európskej únie (ES). Sú to dokumenty definujúce základné 

princípy, ktoré sú neskôr ďalej rozpracovávané. [41] 
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Nariadenie EP a Rady (ES) č. 300/2008 stanovuje spoločný základný právny rámec, čo 

znamená spoločné normy ochrany civilného letectva pred protiprávnymi činmi na úrovni 

EÚ. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009 dovoľuje členským štátom odchýliť sa od 

spoločných základných noriem a stanoviť alternatívne bezpečnostné opatrenia. 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 určuje vykonávacie opatrenia k spoločným 

základným normám. Je to základný dokument na nastavenie bezpečnostných opatrení 

pre subjekty, ktorým plynú povinnosti z Nariadenia č. 300/2008 alebo národnej legislatívy. 

Prílohy tohto nariadenia sa zaoberajú bezpečnostnou ochranou letiska, bezpečnostnou 

ochranou lietadla, cestujúcimi a príručnou batožinou, odbavenou batožinou, nákladom 

a poštou, poštovými zásielkami a materiálmi leteckého dopravcu, dodávkami potrebnými 

počas letu, kontrolami bezpečnostnej ochrany, prijímaním a odbornou prípravou 

zamestnancov a bezpečnostnými zariadeniami. Rozhodnutie Komisie (EÚ) 
K(2015)8005 ďalej upresňuje postupy vykonávania bezpečnostných opatrení 

a charakterizuje udeľovanie výnimiek. [1, 42] 

 

ECAC  
 
V roku 1955 bola založená medzivládna organizácia Európska konferencia civilného 

letectva (ECAC), ktorej úlohou je harmonizácia politík a postupov v oblasti civilného 

letectva medzi jej 44 členskými štátmi (Obr. 6) a zároveň podpora porozumenia 

v politických záležitostiach medzi členskými štátmi a ostatnými časťami sveta. Cieľom 

tejto organizácie je neustály rozvoj bezpečného, efektívneho a udržateľného európskeho 

systému leteckej dopravy. ECAC spolupracuje s Európskou komisiou, s 

EUROCONTROL-om, s výcvikovou organizáciou Združených leteckých úradov (JAA) 

a rovnako aj so zmluvnými štátmi ICAO. ECAC vydala dokument Doc 30, Part II, ktorý sa 

zaoberá ochranou pred protiprávnymi činmi a zhŕňa bezpečnostné opatrenia ako na 

vnútroštátnej úrovni, tak na úrovni letísk. Tiež reguluje oblasti, ktoré nie sú predmetom 

riešenia ICAO a niektoré jej odporúčania prehlasuje za záväzné. Okrem základných 

detailne popísaných opatrení obsahuje napríklad odporúčania týkajúce sa technických 

parametrov detekčných zariadení a postupov na testovanie bezpečnosti. [43] 
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Obr.  6 - Mapa členských štátov ECAC [44] 

 

3.3.3 Legislatíva ČR 
 
Ochrana civilného letectva pred protiprávnymi činmi je v Českej republike regulovaná 

Zákonom č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 

o živnostenském podnikání, presnejšie jeho ôsmou časťou. Táto časť obsahuje paragrafy 

85b – obecná povinnost k ochraně civilního letectví, 85c – příkazy k zajištění ochrany 

civilního letectví, 85d – obecná ustanovení o detekční kontrole osob, ktoré určujú podobu 

českej národnej legislatívy v oblasti bezpečnosti civilného letectva. Od 1. februára 2015 

je platný Zákon č. 127/2014 Sb., ktorým sa zákon o civilnom letectve mení a ktorým sa 

správna agenda ochrany civilného letectva pred protiprávnymi činmi prevádza 

z pôsobnosti Ministerstva dopravy do pôsobnosti Úřadu pro civilní letectví. Vykonávacím 

predpisom je Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními 

činy a o změně a doplnění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. [45, 46] 

Úrad pre civilné letectvo patrí pod Ministerstvo dopravy ČR a vydáva Národní 

bezpečnostní program (NBP), Národní program bezpečnostního výcviku, Národní 

bezpečnostní program řízení kvality bezpečnostních opatření a Letecký předpis L17, 

ktorým sú aplikované štandardy a odporúčania ICAO Annexu 17. [47] 

Špecifický stupeň legislatívy tvoria letiskové predpisy, v ktorých je implementovaná 

medzinárodná a národná legislatíva. Spadá tam Bezpečnostní program letiště, Letištní 

pohotovostní plán, ale aj Pravidla pro vstup osob, vjezd vozidel a jejich pobyt v SRA.  
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4 Informovanie cestujúcich o pravidlách bezpečnostnej 
kontroly  
 
S cieľom zvýšiť efektivitu bezpečnostných kontrol súvisí myšlienka, že vopred 

informovaný cestujúci zvládne prechod bezpečnostnou kontrolou plynulejšie, rýchlejšie, 

a teda efektívnejšie. Cestujúci, ktorý sa chce o bezpečnostnej kontrole pred odletom 

dozvedieť viac, na získanie informácií primárne využíva webové stránky letiska, z ktorého 

bude odlietať. V súčasnosti je totiž internet najdostupnejšou a najrýchlejšou formou 

poskytovania informácií o celosvetovom dianí. Táto časť bakalárskej práce analyzuje 

webové stránky vybraných letísk v strednej Európe a objasňuje, aké informácie sú 

cestujúcim k dispozícii, ak sa chcú na bezpečnostnú kontrolu vopred pripraviť a zaistiť tak 

nielen sebe, ale aj ostatným cestujúcim príjemný zážitok z cestovania lietadlom a súčasne 

uľahčiť bezpečnostným pracovníkom ich prácu.  

 

4.1 Analýza informácií z letiska v Prahe v Českej republike  
 
Analýza informácií o bezpečnostnej kontrole, ktoré české Letiště Praha, poskytuje svojim 

zákazníkom, je spracovaná prostredníctvom webových stránok https://www.prg.aero/.  

Stránky sú okrem češtiny dostupné v ďalších troch jazykoch, čím umožňujú prístup 

širokému spektru zahraničných cestujúcich. Prehľadné a logicky usporiadané webové 

stránky poskytujú informácie týkajúce sa odletov, príletov, služieb na letisku i prehľadu 

letov. Po prejdení na sekciu pred odletom sa rozbalí menu (Obr. 7), ktoré obsahuje 

informácie týkajúce sa dopravy na letisko, odbavenia cestujúcich a odbavenia batožiny. 

Sekcia odbavenie cestujúcich okrem iného ponúka informácie o bezpečnostných 

pravidlách, ktoré budú bližšie rozobraté v nasledujúcich odstavcoch. [48] 

 
Obr.  7 - Menu webových stránok letiska v Prahe [48] 



 26 

  

Pražské letisko poskytuje podrobné informácie o preprave tekutín, aerosólov a gélov dané 

európskou legislatívou. Uvedené je, že bez obmedzenia objemu je v príručnej batožine 

možné prepravovať detské jedlo, lieky a tovar zakúpený v tzv. duty-free (bezcolnej) zóne 

umiestnený do tzv. STEB vrecka (Security Tamper Evident Bag). Obmedzenia objemu do 

100 ml sa vzťahujú na kvapaliny a gély na bežné použitie (Obr. 8). Cestujúci v tejto sekcii 

takisto dostáva informáciu, že v prípade prepravy tekutín s obmedzeným objemom do 100 

ml, je nutné tieto tekutiny umiestniť do jedného priehľadného a znovu uzatvárateľného 

plastového vrecka s maximálnym objemom 1 liter a pri kontrole toto vrecko predložiť 

samostatne. V prípade iného umiestnenia takýchto tekutín ich preprava nebude 

umožnená. [49] 

 
Obr.  8 - Grafické znázornenie prepravy tekutín [49] 

Zverejnené sú ďalej príklady zakázaných predmetov (Obr. 9), podmienky prepravy zbraní 

a povolené umiestnenie určitých predmetov buď do príručnej, alebo odbavenej batožiny 

je spracované pomocou jednoduchej a prehľadnej grafiky. Preprava lítiových batérií je 

taktiež znázornená graficky (Obr. 10). [49] 

 
Obr.  9 - Zakázané predmety [49] 
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Obr.  10 - Podmienky prepravy lítiových batérií [49] 

 

K najčastejšie dopytovaným predmetom sa cestujúci dostane po kliknutí na hypertextový 

odkaz, ktorý zobrazí dlhý, podrobný zoznam a okrem často dopytovaných predmetov 

zodpovie aj otázku cestovania s kardiostimulátorom či telovými implantátmi. Pod týmto 

zoznamom je dostupný PDF súbor bližšie špecifikujúci zakázané predmety. [50] 

V sekcii bezpečnostných pravidiel sú ďalej spísané 4 pokyny na prechod bezpečnostnou 

kontrolou, a to, aby boli notebooky, väčšie elektronické zariadenia, tekutiny, aerosóly 

a gély predložené k samostatnej kontrole, aby si cestujúci odložil vrchné časti oblečenia, 

prípadne pokrievku hlavy a z vreciek vybral všetky predmety (Obr. 11). Ďalej aby svoju 

batožinu potom jednotlivo predložil k RTG kontrole a aby sa pri prechádzaní kontrolou 

riadil pokynmi bezpečnostných pracovníkov (Obr. 12). Dostupné sú aj informácie, čo robiť 

v prípade, že odbavená batožina bola podrobená detekčnej kontrole bez prítomnosti 

cestujúceho. Na konci je v desiatich bodoch zhrnutý bezproblémový prechod 

bezpečnostnou kontrolou, ktorý spočíva v zoznámení sa s prepravnými podmienkami 

ešte pred príchodom na letisko a v samotnom včasnom príchode. Pri čakaní na 

bezpečnostnú kontrolu je dôležité počkať v rade a rešpektovať pokyny bezpečnostných 

pracovníkov. Na konci sú znovu zdôraznené vyššie spomínané inštrukcie a prosba 

o spoluprácu v prípade dodatočnej kontroly. [49] 
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Obr.  11 - Postup cestujúceho pri bezpečnostnej kontrole 1 [49] 

 
Obr.  12 - Postup cestujúceho pri bezpečnostnej kontrole 2 [49] 

 

4.2 Analýza informácií z letiska vo Viedni v Rakúsku  
 
Webové stránky rakúskeho letiska sú dostupné na adrese https://www.viennaairport.com 

a pokiaľ sa na ne pristupuje zo slovenského Google prehliadača, automaticky sa načítajú 

v slovenskom jazyku. Podobne je to s českým jazykom a celkovo sú dostupné až v 11 

rôznych jazykoch. Po rozbalení sekcie prílet/odlet z horného menu je možné kliknúť na 

informácie o bezpečnostnej kontrole (Obr. 13). [51] 
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Obr.  13 - Menu webových stránok letiska vo Viedni [51] 

V úvode informácií o bezpečnostnej kontrole je cestujúci oboznámený s dôvodom, prečo 

sa bezpečnostná kontrola ako taká vykonáva. Všeobecný postup bezpečnostnej kontroly 

je potom ďalej spísaný v bodoch (Obr. 14), kde je cestujúci vyzvaný, aby dodržiaval 

bezpečnostné ustanovenia o príručnej batožine a rešpektoval zoznam zakázaných 

predmetov. Cestujúci je upovedomený, že pred prechodom rámovým detektorom kovov 

je potrebné odložiť vrchné oblečenie a všetky predmety, ktoré má pri sebe. V prípade 

spustenia zvukovej signalizácie je potrebné, aby si cestujúci vyzul topánky a nechal ich 

podrobiť RTG kontrole. V druhom prípade spustenia signalizácie bude cestujúci 

podrobený detekcii stopových prvkov výbušnín z dlaní, opasku a topánok. [52] 

 
Obr.  14 – Popis všeobecného postupu bezpečnostnej kontroly na letisku vo Viedni [52] 

 
Spomenuté je aj to, aby cestujúci informoval pracovníkov o kardiostimulátore či 

implantátoch, ako sú umelé bedrové a kolenné kĺby, aby mohol byť podrobený fyzickej 

kontrole. Náhodná kontrola je popísaná ako spustenie zvukovej signalizácie bez 

prítomnosti kovových predmetov, vedúce k fyzickej kontrole. Ďalej sa uvádza, že všetky 

predmety a batožina budú podrobené RTG kontrole, pred ktorou z batožiny treba vybrať 

elektroniku, ktorá musí byť predložená samostatne. Batožina i elektronika môžu byť 

podrobené ďalšej kontrole na prítomnosť výbušných látok, ktorá je odôvodnená predpismi 

Európskej komisie, platnými od 1. septembra 2015. Je popísané, že vykonávaná náhodná 
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kontrola prebieha pomocou špeciálnych testovacích pásikov, ktorými sa odoberú vzorky 

z pása či opasku, mobilného telefónu, cestovného pasu a pod. Potom vďaka ETD prístroju 

prebehne chemická analýza a v prípade podozrenia sa vykoná dodatočná technická 

kontrola na vyvrátenie tohto podozrenia. Ak podozrenie pretrvá, cestujúci absolvuje 

rozhovor s políciou. Na konci stránky je hypertextový odkaz na web Spolkového 

ministerstva vnútra, kde majú byť poskytnuté ďalšie informácie. Stránka tiež ponúka 

rozbaľovacie menu (Obr. 15), kde sú dostupné dodatočné informácie o preprave tekutín, 

zvierat, o bránach (gate-och) určených pre cestujúcich letiacich do Schengenského 

priestoru, o veľkosti príručnej batožiny, o zakázaných predmetoch a o pracovisku 

ombudsmana. [52] 

 
Obr.  15 - Rozbaľovacie menu bezpečnostnej kontroly na webových stránkach letiska vo Viedni 

[52] 

 
Preprava tekutín je popísaná dôkladne. Hneď na začiatku je cestujúci oboznámený s ich 

maximálnym objemom 100 ml a s nutnosťou umiestnenia týchto tekutín do znovu 

uzatvárateľného priehľadného plastového vrecka s objemom 1 liter a predloženia ho pri 

bezpečnostnej kontrole. Popísaná je preprava medikamentov, detskej výživy a 

spomenutá je aj preprava tekutín zakúpených v duty-free zóne, ktoré musia byť 

umiestnené do neporušeného STEB vrecka (Obr. 16) spolu s dokladom o zakúpení. 

Cestujúci sa dočíta o zakázaných predmetoch aj o možnostiach uschovania alebo 

odbavenia takýchto predmetov. V prípade záujmu oboznámiť sa so všetkými 

zakázanými predmetmi, je v nemeckom jazyku dostupný súhrnný PDF súbor. Informácie 

o cestovaní so zvieraťom hovoria, že pred odletom musí zviera prejsť cez samostatný 

skener určený zvieratám. [52] 
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Obr.  16 - STEB vrecko [52] 

Bezpečnostná kontrola viedenského letiska má aj svoje vlastné webové stránky dostupné 

z https://www.vias.at v nemeckom a anglickom jazyku. Na týchto stránkach je popísaná 

práca bezpečnostných pracovníkov, návštevník stránky sa môže dozvedieť niečo 

z histórie kontrol a v prípade záujmu o prácu na jednej z viac ako 20 dostupných pozícií 

zistí, kam sa má obrátiť. V prípade anglickej verzie stránky sa cestujúcemu po kliknutí na 

sekciu Security Control zobrazí video v nemeckom jazyku prezentujúce prácu pracovníka 

bezpečnostnej kontroly. Samotná bezpečnostná kontrola a jej pravidlá je popísaná 

v informačnej brožúre (Príloha 1) v nemeckom a anglickom jazyku, kde sú znova detailne 

zdôraznené pravidlá prepravy tekutín, nebezpečných a zakázaných predmetov 

a obrázkami znázornený je postup fyzickej kontroly osoby.  Sekcia Security Control ďalej 

obsahuje informácie o kontrole pasažierov, odkazy na stránky s legislatívou a znovu 

obsiahle informácie o tekutinách a zakázaných predmetoch. Kontrola cestujúcich je 

popísaná z pohľadu, ktoré časti oblečenia a doplnky si je vhodné vyzliecť, a čo je potrebné 

vybrať z batožiny na urýchlenie kontroly. Cestujúci má pri kontrole taktiež ukázať palubnú 

vstupenku. Na zverejnených fotografiách (Obr. 17) je vymedzený postup bezpečnostnej 

kontroly v prípade, že osoba spustí zvukovú signalizáciu či už z dôvodu prítomnosti 

kovového predmetu, alebo náhodného výberu. V texte sa uvádza, že v prípade potreby 

kontrolovať oblasť rozkroku alebo pŕs u žien je osoba podrobená kontrole v súkromí 

kabínky. Na konci stránky sú dopodrobna zodpovedané otázky k medikamentom, 

cestovaniu s deťmi v kočíku či zvieratami v prepravkách, cestovaniu so sadrou, obväzom, 

umelou končatinou, implantátmi, pomôckami na chodenie, invalidným vozíkom, 

kardiostimulátorom, neurostimulátorom či urnou. Viackrát je zdôraznené, že 

bezpečnostný personál je vyškolený a kontrola tak bude vykonaná profesionálne a 

diskrétne. [53] 
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Obr.  17 - Postup fyzickej kontroly osoby na letisku vo Viedni  [53] 
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4.3 Analýza informácií z letiska v Bratislave v Slovenskej 
republike  
 
Letisko Bratislava ponúka cestujúcim prehľadné webové stránky https://www.bts.aero/cs/,   

ktoré hneď úvodom zaujmú grafickým spracovaním (Obr. 18). Ak na ne návštevník 

pristupuje z Českej republiky, v českom jazyku sa mu naskytá informácia o trvaní cesty 

na letisko z Olomouca, Brna a Zlína. [54] 

 
Obr.  18 - Menu webových stránok letiska v Bratislave [54] 

 
Z logicky usporiadaného menu je možné priamo vybrať sekciu Bezpečnostné predpisy, 

ktorá zobrazí všeobecné informácie. Poskytované všeobecné informácie najskôr uložia 

povinnosti osobám zúčastneným na leteckej doprave podľa § 36 zákona 143 o civilnom 

letectve, z ktorého pre tieto osoby vyplýva povinnosť podrobiť sa fyzickej kontrole 

a kontrole prepravovaných vecí. Osoby, ktoré kontrolu odmietnu, budú z prepravy 

vylúčené. Následne je v bodoch popísaný prechod detekčnou kontrolou a uvedené je, aby 

cestujúci z batožiny uloženej na posuvnom páse vybral všetky tekutiny a väčšiu 

elektroniku a vložil ich samostatne do prepravky. Ďalej sa od cestujúceho požaduje, aby 

si vyzliekol vrchné vrstvy odevu, odložil opasok a hodinky a z vreciek vybral všetky 

predmety. Po vyzvaní má cestujúci prejsť rámovým detektorom kovov a sledovať pokyny 

pracovníka kontroly. Pod zoznamom týchto bodov je uvedené, že vybraným cestujúcim 

od 1. septembra 2015 budú odobraté stery z batožiny, jej obsahu, oblečenia, opasku 

a rúk, ktoré budú podrobené ďalšej kontrole. Tieto stery nemajú žiaden vplyv na zdravie 

cestujúcich. Letisko Bratislava ďalej uvádza, že okrem prísnych pravidiel na prepravu 

tekutín platí zákaz vnášania strelných zbraní a ich napodobenín, omračujúcich zariadení, 

výbušnín a zápalných látok, predmetov s ostrým hrotom alebo hranou, pracovných 
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nástrojov a tupých predmetov do SRA, a to z dôvodu, že môžu spôsobiť vážne zranenia. 

Zároveň je uvedené, že zoznam zakázaných predmetov je len informatívny a pracovníci 

kontroly majú právo na vylúčenie ďalších predmetov z prepravy. Zverejnené je 

vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2015/1998 stanovujúce podrobné opatrenia na 

vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva. [55] 

V menu sa pod všeobecnými informáciami nachádzajú informácie k preprave tekutín, 

pást, gélov a nehorľavých sprejov, ktoré cestujúcemu ozrejmujú, že takáto preprava 

v príručnej batožine je povolená, ak nádoby týchto tekutín majú objem maximálne 100 

ml/100 g a sú umiestnené v priehľadnom a znovu uzatvárateľnom plastovom vrecku 

s kapacitou do 1 litra, pričom vrecko musí byť pri kontrole uzavreté. Takéto vrecko si 

cestujúci môže na letisku zakúpiť. Všetky tekutiny musia byť vybrané z príručnej batožiny 

a deklarované v prepravke samostatne. Pri preprave tekutín s objemom väčším ako 100 

ml zakúpených na inom letisku je dôležité, aby boli umiestnené v neporušenom STEB 

vrecku, ktoré bude obsahovať aj doklad o zakúpení nie starší ako 24 hodín. Preprava 

tekutín pre diabetikov, tekutých liekov či roztokov na kontaktné šošovky je možná aj 

v prípade, že ich balenie má viac ako 100 ml a lekárske potvrdenie nie je potrebné. 

S výkričníkom je uvedené, že pri preprave tekutín nerozhoduje aktuálny obsah balenia, 

ale ten, ktorý je uvedený na obale. V prípade umiestnenia aerosólov do zapísanej batožiny 

platí pravidlo, že maximálny objem sprejov je 2 l/2 kg a objem jednotlivého balenia je 

maximálne 500 ml/500 g. [56, 57, 58] 

Zakázané predmety určené vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2015/1998 sú popísané 

v ďalších sekciách, ktoré poskytujú informácie k základným zakázaným predmetom aj 

k ich variantom. Dostupné sú informácie k preprave vidličiek, dáždnikov, zapaľovačov, 

kľúčeniek v tvare nábojov i športových potrieb. [59, 60, 61, 62] 

Informácie k preprave liekov, potravín (bryndza, tvaroh) a detskej stravy sú taktiež 

spracované a vzťahujú sa k nim rovnaké pravidlá ako platia pre prepravu tekutín s malými 

odchýlkami. Cestujúci je tiež upozornený, že za dojčenskú stravu nie je považovaná Coca-

Cola. [63, 64] 

Odpovede na otázky, týkajúce sa povolených predmetov v batožine a ich množstve, 

cestujúci tiež môže nájsť v sekcii najčastejšie kladených otázok. [65] 

Informácie k zakázaným predmetom, športovým potrebám, hudobným nástrojom a 

podmienky prepravy tekutín sú dostupné aj pri informáciách o batožine samotnej. [66] 

V prípade tehotnej cestujúcej letisko poskytuje odporúčania k jej ceste a uvádza, že môže 

požiadať o fyzickú kontrolu v prípade pochybností, aj keď rámový detektor kovov nemá 

žiadny vplyv na jej zdravie alebo zdravie plodu. [67] 
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4.4 Analýza informácií z letiska v Budapešti v Maďarsku 
 
Webové stránky maďarského letiska v Budapešti https://www.bud.hu/ sú dostupné 

v maďarčine a v angličtine. [68] 

 
Obr.  19 - Menu webových stránok letiska v Budapešti [68] 

Po kliknutí na informácie pre cestujúcich týkajúce sa odletu, sa cestujúcemu zobrazí 

otázka „What happens at the airport?“ (pozn. Čo sa stane na letisku?) (Obr. 19) a po 

kliknutí na ňu sa cestujúcemu dostane informácií o všetkom, čo ho čaká pri cestovaní 

letecky. Ako prvý je zverejnený zoznam vecí, ktoré cestujúci musí mať so sebou a kedy 

sa má na letisko dostaviť, aby jeho cesta prebehla bez komplikácií. Bezpečnostná kontrola 

cestujúceho a jeho batožiny je popísaná ako nevyhnutná z dôvodu zabránenia vnesenia 

zakázaných predmetov na palubu lietadla a je poskytnutá informácia o tom, že cestujúci 

bude prechádzať rámovým detektorom kovov, zatiaľ čo jeho batožina bude podrobená 

RTG kontrole. Cestujúci je oboznámený, že po prechode bezpečnostnou kontrolou sa 

bude nachádzať v tranzitnom priestore, v ktorom sa nachádzajú reštaurácie, kaviarne, 

obchody, zmenárne a dostatok miesta na odpočinok pri čakaní na nástup do lietadla. [69] 

Informácie o bezpečnostnej kontrole začínajú videom znázorňujúcim prípravu cestujúcich 

a prechod bezpečnostnou kontrolou. Vo videu je zachytená správna časová následnosť 

prípravy cestujúceho, časti oblečenia a predmety, ktoré je nutné úplne odložiť či vybrať 

z batožiny na predloženie k samostatnej kontrole a samotný prechod rámovým kovovým 

detektorom. Zobrazený je prechod bezpečnostnou kontrolou v prípade tehotenstva, 

implantovaného kardiostimulátoru i nosenia sadry. [70] 

Táto bakalárska práca odhalila viaceré nedostatky videa znázorňujúceho bezpečnostnú 

kontrolu. Prvou chybou je, že starší pán prechádza mimo rám s vychádzkovou palicou, 
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ktorá by podľa správneho postupu mala prejsť RTG kontrolou. Ďalej je chybne vysvetlená 

preprava tekutín, nakoľko video zobrazí 10 nádob s objemom 100 ml, čo je 1 liter tekutín 

a nie, aby objem plastového vrecka bol 1 liter.  

Na úvod informácií o bezpečnostnej kontrole sú cestujúci oboznámení, že letisko koná 

v súlade s medzinárodnými nariadeniami a požiadaní o spoluprácu a trpezlivosť. Ďalej je 

už popísaný postup prípravy cestujúceho, ktorý si má vyprázdniť všetky vrecká, vyzliecť 

vrchné časti oblečenia (bundu, kabát, sako, vestu) a všetky predmety uložiť do plastovej 

debničky. Na požiadanie môže byť cestujúci vyzvaný k vyzlečeniu opasku či vyzutiu 

topánok. Uvedené je, že v tom prípade sú k dispozícii jednorazové návleky na nohy. 

V texte sa ďalej píše, že z príručnej batožiny treba vybrať notebook a uložiť ho do 

samostatnej debničky. Rovnako je uvedené, že prístroje využívané na kontrolu osôb nie 

sú zdraviu škodlivé a nemajú žiadny vplyv na kardiostimulátory ani fotografické filmy. 

Preprava tekutín je bližšie rozobratá prostredníctvom obrázkov pôvodne zverejnených 

Európskou komisiou (Obr. 20, Obr. 21). Zdôraznené je, aby boli všetky tekutiny do 

maximálneho objemu 100 ml vybraté z batožiny a v priesvitnom plastovom vrecku 

predložené ku kontrole. V prípade, že cestujúci takéto vrecko nemá, môže si ho kúpiť na 

určených miestach pred bezpečnostnou kontrolou. Zákaz prepravy nedovolených 

predmetov sa na webových stránkach maďarského letiska priamo odvoláva na Dodatok 

4-C k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 2015/1998. Uvedené sú ako základné zakázané 

predmety, tak aj rozšírenia týchto bodov. Dodatkom 5-B k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 

2015/1998 je vysvetlený zákaz prepravy výbušných a zápalných látok a zariadení. 

Popísané sú aj predmety, ktorých preprava sa odporúča iba v odbavenej batožine 

a zodpovedaná je aj otázka prepravy dronov. [71] 

Zakázané predmety a nebezpečné látky sú popísané aj v sekcii zaoberajúcej sa 

batožinou, kde je popísané aj správne umiestnenie predmetov s obmedzenou prepravou 

a preprava väčších hudobných nástrojov, detských kočiarov, invalidných vozíkov i živých 

zvierat. [72] 
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Obr.  20 - Príprava tekutín na bezpečnostnú kontrolu 1 [71] 
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Obr.  21 - Príprava tekutín na bezpečnostnú kontrolu 2 [71] 
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4.5 Analýza informácií z letiska vo Frankfurte v Nemecku  
 
K informáciám o bezpečnostnej kontrole na najväčšom nemeckom letisku vo Frankfurte 

je ťažšie sa dostať, keďže na webovej stránke https://www.frankfurt-airport.com/en.html 

nie sú dostupné z hlavného menu. Cestujúci ich nájde pri informáciách súvisiacich 

s batožinou v nemeckom, anglickom a čínskom jazyku. Najskôr je uvedené, že kontrola 

je vykonávaná z dôvodu zamedzenia vnesenia zakázaných predmetov, a preto musí byť 

batožina a vrchný odev podrobený RTG kontrole. Na urýchlenie procesu kontroly je 

odporúčané, aby predmety ako kľúče, telefón, mince a cestovné doklady boli ponechané 

napr. v kabáte. Cestujúci nemusí odkladať hodinky, šperky ani okuliare a kovovým 

detektorom prejde, zatiaľ čo jeho batožina bude röntgenovaná. V prípade 

kardiostimulátoru, katétru alebo kochleárneho implantátu je nutné informovať personál. 

Ďalej sú uvedené konkrétne terminály a cestujúci je upozornený, že pokiaľ odlieta 

z niektorého z nich, uplatňujú sa špeciálne pravidlá na prepravu tekutín a gélov aj 

v prípade, že boli zakúpené v duty-free zóne. Na konci sú zhrnuté tipy na cestovanie bez 

nepríjemností, a to, že v prípade nejasností ohľadne určitých predmetov v príručnej 

batožine má cestujúci kontaktovať leteckú spoločnosť, prípadne od nej dostať povolenie 

na prepravu. V prípade nedovolenia prepravy nejakého predmetu zisteného pri 

bezpečnostnej kontrole, cestujúci tento predmet môže nechať v aute, odovzdať ho 

sprievodu, s ktorým prišiel na letisko, odovzdať na check-in alebo ho umiestniť 

v špeciálnom bielom vrecku do úschovne. Po návrate si ho cestujúci môže vyzdvihnúť 

alebo nechať zaslať na ním uvedenú adresu. Text končí informáciou, že transferoví 

cestujúci v niektorých častiach letiska môžu byť podrobení dodatočnej bezpečnostnej 

kontrole podľa právnych predpisov EÚ. Pod textom je na stiahnutie dostupná PDF brožúra 

(Príloha 2) s informáciami o správnom uložení predmetov do batožiny (Obr. 22), v ktorej 

je uvedené, že v prípade uloženia tekutín do príručnej batožiny, tekutiny musia byť 

v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku s maximálnym objemom 1 liter a dovolené je jedno 

vrecko na osobu. Zapaľovač má cestujúci nosiť pri sebe, nemôže byť umiestnený 

v žiadnej batožine. V prípade, že si cestujúci chce vziať či už v príručnej, alebo odbavenej 

batožine záchrannú plávaciu vestu alebo protilavínový airbag, musí mať súhlas od leteckej 

spoločnosti. Preprava alkoholu do objemu 5 litrov a obsahu alkoholu do 70% 

v originálnom balení je povolená, chýba však informácia, či v príručnej, alebo odbavenej 

batožine. Kozmetické prípravky ako lak na vlasy, deodorant a parfum, môžu byť povolené 

v príručnej batožine v nádobách do 100 ml umiestnených v priehľadnom uzatvárateľnom 

vrecku s maximálnym objemom 1 liter. V zapísanej batožine sú povolené nádoby do 500 

ml a o celkovom objeme maximálne 2 litre na jedného cestujúceho. Dôležitý je na obale 

uvedený objem nádoby, nie množstvo, ktoré v skutočnosti obsahuje. Spomenutá je 
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preprava hoverboardov i elektrických bicyklov a dostupné sú aj podrobnosti o preprave 

lítiových batérií. Druhý PDF súbor na stiahnutie obsahuje zoznam zakázaných predmetov 

(Príloha 3), tretí súbor je výňatkom z IATA Dangerous Goods Regulations a posledný 

súbor zhŕňa pravidlá prepravy tekutín (Príloha 4). [73] 

 
Obr.  22 - Správne umiestnenie predmetov do batožiny [73]  

Stránka odpovedajúca na najčastejšie otázky o príručnej batožine znovu zhrnie všetky 

informácie o preprave tekutín, aerosólov a gélov týkajúce sa krajín EÚ, Nórska, Islandu 

a Švajčiarska. V prípade cestovania z inej krajiny je odporúčané informovať sa na 

ambasáde alebo konzuláte. Cestujúcemu sa odporúča cestovať s čo najmenšou možnou 

príručnou batožinou a na letisko prísť s predstihom. Zodpovedané sú otázky prepravy 

liekov, diétnej a detskej potravy, ktoré sú potrebné počas letu alebo je nemožné ich 

zadovážiť v cieľovej destinácii. Tieto výrobky môžu byť prenášané mimo priesvitného 

litrového vrecka, ale ku kontrole musia byť tiež predložené samostatne a v prípade 

pochybností, pracovník kontroly môže požiadať napríklad o lekárske potvrdenie. Detská 

potrava je dovolená do troch rokov dieťaťa a s tým súvisí, že povolené nie sú 

nealkoholické nápoje (soft drinks), nápoje s obsahom kofeínu a pod., nakoľko pre dieťa 

nie sú vhodné. Popísané sú všetky náležitosti prepravy tovaru zakúpeného v duty-free a 
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cestujúci je oboznámený s pojmom STEB vrecko. Na otázku, čo by mal cestujúci robiť pri 

kontrole, je mu poskytnutá odpoveď iba ohľadne tekutín. Čo sa týka litrového vrecka na 

LAGs, zverejnené je, aký druh a s akým uzatváraním je vhodný, prečo je dôležité, aby 

bolo znovu uzatvárateľné a aké sú možnosti, v prípade, že cestujúci takéto vrecko nemá 

vopred pripravené. [74] 

Ak si cestujúci na webových stránkach otvorí sekciu informujúcu o príručnej batožine, je 

upozornený, aby vzal na vedomie pravidlá týkajúce sa prepravy tekutín v príručnej 

batožine a minimalizoval ich výskyt v nej. Zverejnené je krátke video s tromi 

cestovateľskými tipmi o batériách, tekutinách a zakázaných predmetoch. Znovu je tam 

popísaná preprava LAGs i duty-free tovaru a cestujúci je upozornený, že mimo EÚ môžu 

platiť iné prepravné pravidlá. Na konci sú ešte raz na stiahnutie dostupné rovnaké brožúry, 

ako tomu bolo v prípade stránky informujúcej o bezpečnostnej kontrole. [75] 

 

4.6 Výstup z analýz informácií poskytovaných webovými 
stránkami jednotlivých letísk  
 
Výstupom z analýz informácií poskytovaných jednotlivými stredoeurópskymi letiskami 

prostredníctvom ich webových stránok je Tabuľka 1, ktorá bola vytvorená za účelom 

sprehľadnenia získaných informácií o pravidlách bezpečnostnej kontroly. 

Táto tabuľka ukazuje, že informácie o preprave tekutín majú všetky analyzované letiská 

spracované dôkladne a ich deklarovaniu teda prikladajú význam. Čo sa týka deklarovania 

elektroniky, iba frankfurtské letisko túto informáciu nezverejnilo. Pražské letisko je naopak 

jediným letiskom, ktoré uvádza odloženie pokrievky hlavy ako jeden z bodov postupu pri 

bezpečnostnej kontrole. Zaujímavým zistením je, že informácia o odkladaní kovových 

súčastí oblečenia je všade dostupná, avšak nie je jednotná. Odloženie väčších šperkov 

väčšinou nie je vôbec spomenuté, avšak z pohľadu pracovníka bezpečnostnej kontroly 

mu prikladám význam. Letisko vo Frankfurte je jediným, ktoré uvádza, že hodinky, šperky 

ani okuliare nie je nutné odkladať, čo môže byť odôvodnené vykonávaním bezpečnostnej 

kontroly pomocou telových skenerov namiesto prechodu cez WTMD. Vyprázdnenie 

vreciek je uvedené všade. Informácie o kontrole topánok má zverejnené iba viedenské 

a budapeštianske letisko. Z môjho pohľadu tejto informácii pripisujem veľký význam 

a odporúčala by som zjednotenie v tejto oblasti. Informácie o náhodnej kontrole, kontrole 

v prípade nosenia zdravotných pomôcok a tehotenstva považujem vo väčšine prípadov 

za nedostatočne spracované, pretože ich uvedenie môže zvýšiť informovanosť 

cestujúcich, a teda zefektívniť prechod bezpečnostnou kontrolou. Kontrolu zvierat 

popisujú iba webové stránky letiska vo Viedni. Informácie o zakázaných predmetoch sú 

uvedené všetkými letiskami a otázku často dopytovaných predmetov nerieši iba letisko 
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v Budapešti. Preprave lítiových batérií nie je venovaná dostatočná pozornosť v troch 

prípadoch analyzovaných webových stránok. 

 
Tabuľka 1 - Informácie zverejnené na analyzovaných webových stránkach jednotlivých letísk 

ZVEREJNENÉ INFORMÁCIE PRG VIE BTS BUD FRA 

LAGs v nádobách do 100 ml ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LAGs v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Objem priehľadného uzatvárateľného vrecka do 1 l ✓ ✓ ✓ * ✓ 

LAGs zakúpené v duty-free zóne ✓ ✓ ✓ * ✓ 

Výnimky prepravy detskej stravy, liekov ✓ ✓ ✓ * ✓ 

Predloženie všetkých LAGs ku kontrole samostatne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Predloženie väčšej elektroniky ku kontrole samostatne ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

Vyzlečenie vrchných odevov, odloženie pokrievky hlavy ✓ ✓/✗ ✓/✗ ✓/✗ ✓/✗ 

Odloženie opasku, hodiniek, väčších šperkov * ** ✓/✓/✗ ✓/✗/✗ *** 

Vyprázdnenie obsahu vreciek ✓ ** ✓ ✓ ✓ 

Kontrola topánok ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ 

Náhodná kontrola ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ 

Kontrola v prípade nosenia zdravotných pomôcok ✓ ✓ ✗ * ✓ 

Kontrola v prípade tehotenstva ✗ ✓ ✓ * ✗ 

Kontrola zvierat ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Zakázané predmety ✓ ✓ ✓ ✓ * 

Často dopytované predmety ✓ * ✓ ✗ ✓ 

Lítiové batérie ✓ ✗ ✗ ✗ * 
 

✓/✗ - zverejnené / nezverejnené 

* iba na obrázku, vo videu alebo v brožúre, nie je v texte  

** odloženie kovových predmetov 

*** hodinky, šperky ani okuliare nie je nutné odložiť 
 

Výstupom z analýzy okrem sprehľadnenia získaných informácií môže byť aj prípadná 

úprava súčasných webových stránok pražského letiska. Napriek tomu, že tieto webové 

stránky ponúkajú dostatočné množstvo informácií, aby cestujúci zvládol prechod 

bezpečnostnou kontrolou bez zbytočného zdržania, rozbor odhalil chýbajúce informácie, 

ktoré by mohli bezpečnostnú kontrolu ešte viac zefektívniť.  

Do úvodu by bolo vhodné doplniť, prečo je samotná kontrola vykonávaná a druhy kontroly. 

Pri informáciách týkajúcich sa prepravy tekutín nie je napísané, že rozhodujúci je objem 

balenia uvedený na obale, nie ten reálny. Poskytnutá by mohla byť informácia, že plastové 

vrecká určené na prepravu tekutín sú na pražskom letisku dostupné zdarma na rozdiel od 

iných letísk. K najčastejším otázkam by mohli byť pridané informácie týkajúce sa 

bezpečnostnej kontroly v prípade tehotenstva alebo nosenia sadry, zverejnených by 



 43 

mohlo byť pár tipov pre cestovanie s deťmi. Za zváženie stojí, či by nebolo vhodné pridať 

informácie o kontrole osôb zahalených z náboženských dôvodov a o kontrole topánok. 

V ôsmom bode zhrnutia bezproblémového prechodu bezpečnostnou kontrolou by slovné 

spojenie všetky kovové predmety mohlo byť konkretizované na hodinky a šperky pre 

jasnejšie pochopenie. 

Celkovo stránky pražského letiska ale hodnotím kladne najmä z dôvodu prehľadnosti 

a usporiadanosti.  
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5 Kľúčové časti procesu informovania cestujúcich  
 

Informovanie cestujúcich o bezpečnostnej kontrole je zložitý proces najmä z pohľadu 

stanovenia vhodnej doby na podanie vhodných informácií prostredníctvom vhodných 

prostriedkov. V nasledujúcich odstavcoch sú rozobraté procesy, ktorými musí cestujúci 

postupne s určitou časovou následnosťou prejsť a v závere kapitoly (Obr. 23) sú tieto 

procesy graficky znázornené spolu so základnými informáciami, ktoré musia byť v tom 

čase cestujúcemu doručené. Informácií o bezpečnostnej kontrole je cestujúcemu 

dostupných dostatok, o čom svedčí analýza spracovaná v kapitole 4. Pri podávaní 

informácií je dôležité, aby nimi cestujúci nebol úplne zahltený, aby boli prehľadné, 

nekomplikované a v prvom rade, aby samotnú kontrolu urýchľovali. Ideálny stav by nastal, 

ak by si každý cestujúci pred kontrolou sám o pravidlách priamo na letisku prečítal, čo je 

však komplikované z dôvodov jazykových, časových i finančných.  

 

Kúpa letenky 
Ak proces informovania cestujúcich zanalyzujeme od začiatku, teda od doby zakúpenia 

letenky, prípadne zájazdu od cestovnej kancelárie, vtedy je adekvátne, aby cestujúcemu 

bola doručená informácia, že v prípade cestovania leteckou dopravou musí byť každý 

pasažier podrobený základnej bezpečnostnej kontrole. Takáto kontrola je zložená 

z kontroly batožiny prinášanej cestujúcim a kontroly samotného cestujúceho. Na túto 

kontrolu sa cestujúci musí vopred pripraviť a spolupracovať s pracovníkmi bezpečnostnej 

kontroly. Okrem základnej kontroly môžu byť vykonávané dodatočné kontroly bez nutnej 

prípravy cestujúceho. V obidvoch prípadoch je však dôležité, aby cestujúci vopred vedel, 

že takejto kontrole sa pred odletom nevyhne a aby pochopil, že bezpečnostná kontrola je 

vykonávaná z dôvodu ochrany jeho osoby pred možnými protiprávnymi činmi. V tomto 

čase je teda nevyhnutná spolupráca leteckých spoločností či cestovných kancelárií 

s letiskom odletu a zdieľanie informácií medzi nimi navzájom.  

 

Balenie batožiny 
S blížiacim sa dátumom odletu, v dobe balenia batožiny, je adekvátne cestujúceho 

informovať o podmienkach a obmedzeniach v preprave batožiny. Tým sú myslené 

predmety úplne zakázané prepravovať (horľaviny, výbušniny a pod.), predmety zakázané 

v zapísanej batožine (lítiové batérie a pod.), predmety zakázané v príručnej batožine 

(náradie, športové vybavenie a pod.) a predmety, ktorých preprava je obmedzená 

a vzťahujú sa na ňu špeciálne pravidlá (tekutiny, elektronika). Vhodné je vopred 

informovať aj o oblečení, ktoré je potrebné si vyzliecť a o doplnkoch, ktoré treba odložiť 

pred bezpečnostnou kontrolou, čo znamená, že cestujúci môže zvážiť, či je jeho zvolené 
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oblečenie k absolvovaniu bezpečnostnej kontroly primerané. V tejto dobe je tiež možné 

cestujúceho upovedomiť, že ak má zdravotné pomôcky, telové implantáty, či ak je 

cestujúca tehotná a nemôže alebo nechce byť podrobená kontrole prechodom cez 

rámový detektor kovov, musí o tejto skutočnosti pracovníkov bezpečnostnej kontroly 

informovať vopred.  

 

Check-in 
Po príjazde na letisko, ak cestujúci nevykonal online odbavenie alebo ak má batožinu, 

ktorá musí byť umiestnená do nákladného priestoru lietadla, musí cestujúci pristúpiť 

k priehradke odbavenia (check-in). Vtedy je vhodné, aby bol znova upozornený na 

predmety, ktorých preprava je celkovo zakázaná, na predmety, ktoré sú zakázané či už 

v zapísanej, alebo v príručnej batožine a na predmety, na ktoré sa vzťahujú špeciálne 

podmienky prepravy.  

 

Bezpečnostná kontrola 
Na letisku pred samotnou bezpečnostnou kontrolou je dôležité cestujúceho informovať, 

ako má batožinu pripraviť na RTG kontrolu a zdôrazniť, že tekutiny a väčšiu elektroniku je 

nutné z batožiny vybrať, a to z dôvodu ich dôkladnejšej kontroly pracovníkom. Potom je 

podstatné, aby cestujúci vedel, ktoré časti oblečenia (mikiny, bundy, čiapky a pod.) 

a doplnky (hodinky, šperky, opasok) je treba si vyzliecť či odložiť pred prechodom cez 

rámový detektor kovov, aby nespustil zvukovú signalizáciu. Rovnako cestujúci musí 

dostať informáciu o vyprázdnení obsahu vreciek nohavíc z toho istého dôvodu.  
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Obr.  23 – Grafické znázornenie kľúčových častí procesu informovania cestujúcich 

 

  

Kúpa letenky
• nutnosť bezpečnostnej kontroly
• druhy bezpečnostných kontrol

Balenie batožiny
• zakázané predmety v batožinách
• správne umiestnenie predmetov do batožín
• tekutiny do 100 ml a elektronika v príručnej batožine
• voľba vhodného oblečenia na cestu

Check-in
• zakázané predmety v batožinách
• správne umiestnenie predmetov do batožín
• tekutiny do 100 ml a elektronika v príručnej batožine

Bezpečnostná kontrola
• deklarovanie tekutín a elektroniky samostatne
• vyzlečenie vrchného odevu, pokrievky hlavy
• odloženie opasku, hodiniek, šperkov
• vyprázdnenie vreciek
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6 Návrh optimálneho procesu informovania cestujúcich  
 
Z predošlej kapitoly vyplývajú kľúčové časti procesu informovania cestujúcich, avšak 

v prípade optimalizácie tohto procesu je vhodné ich rozšíriť. Návrh optimálneho procesu 

spočíva v jeho rozdelení na 7 častí (Obr. 24), a to obdobie po nákupe letenky, dlhší čas 

pred odletom počas balenia batožiny, kratší čas pred odletom počas finalizácie príprav na 

odlet, pred odletom počas cesty na letisko, pred odletom po príjazde na letisko, po 

príchode k check-in priehradke a pred bezpečnostnou kontrolou.  

 

Po nákupe letenky 
Začiatok kapitoly 5 pojednáva o informáciách, ktoré by cestujúcemu mali byť dostupné po 

nákupe letenky. V prípade docielenia spolupráce medzi leteckými spoločnosťami či 

cestovnými kanceláriami a letiskami by bolo možné zabezpečiť, aby bol cestujúcemu, 

ktorý si zakúpil letenku či zájazd, doručený krátky výstižný email s informáciami 

o bezpečnostnej kontrole, ktorá ho čaká. Aby okrem tohto cestujúceho boli informovaní aj 

jeho spolucestujúci, bolo by nutné získať aj ich emailové adresy, nakoľko si každý svoju 

batožinu balí sám. Takýto email by zhŕňal informácie, prečo je kontrola osôb a ich batožiny 

dôležitá, aké sú jej druhy a čo je jej cieľom. Ďalej by cestujúceho mal pripraviť na kroky, 

ktoré bude musieť na jej zvládnutie absolvovať. Mal by teda kladne pôsobiť na psychiku 

človeka, aby cestujúci pochopil, že napriek tomu, že kontrola v mnohých prípadoch nie je 

príjemná, slúži na zaistenie jeho bezpečnosti. V takomto emaile by mala byť obsiahnutá 

aj informácia, že s blížiacim sa dátumom odletu bude zákazník znovu kontaktovaný, aby 

sa dozvedel o pravidlách vzťahujúcich sa k preprave určitých predmetov a o vhodnom 

umiestnení týchto predmetov do batožiny. Dostupný by bol odkaz na webové stránky 

letiska odletu, kde by boli pravidlá bezpečnostnej kontroly bližšie popísané. Vhodné by 

bolo tiež cestujúceho upozorniť na skutočnosť, že každé letisko má svoje vlastné pravidlá, 

a preto je dôležité takémuto emailu venovať zvýšenú pozornosť.  

 

Pri balení batožiny 
V období druhého kontaktovania cestujúceho, ideálne v čase približne 72 až 48 hodín 

pred odletom, kedy cestujúci začína baliť svoju batožinu, prípadne mu je umožnený 

bezplatný online check-in, je vhodné, aby cestujúci dostal ďalšie informácie. 

Množstvo cestujúcemu doručovaných informácií by mohlo byť obšírnejšie, aby mohli byť 

poskytnuté detailné informácie o zakázaných predmetoch v batožine, o umiestnení 

predmetov či už do zapísanej, alebo príručnej batožiny a o pravidlách prepravy tekutín 

a elektroniky a ich ľahko prístupnom uložení do príručnej batožiny. Zodpovedané by mohli 

byť najčastejšie otázky. Ako bolo spomenuté v predošlej kapitole, v tomto čase by bolo 
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vhodné aj vopred informovať o oblečení, ktoré je potrebné si vyzliecť a o doplnkoch, ktoré 

treba odložiť pred bezpečnostnou kontrolou, aby cestujúci mohol zvážiť, či jeho zvolené 

oblečenie bude k absolvovaniu bezpečnostnej kontroly primerané. 

 

Pri finalizácii príprav na odlet 
V kratšom čase pred odletom, približne 24 až 12 hodín vopred, kedy cestujúci dokončuje 

balenie a kontroluje si, či má všetko dôležité, by bolo vhodné odoslať posledný krátky 

informačný email s infografikou zhŕňajúcou základné náležitosti bezpečnostnej kontroly. 

V prípade vysokých nákladov na takéto rozosielanie emailov by bolo vhodné zaviesť tretie 

emailové kontaktovanie aspoň v letnej sezóne, kedy je dopyt po leteckej doprave výrazne 

vyšší.  

 

Počas cesty na letisko 
Počas cesty na letisko by bolo vhodné na cestujúceho podvedomie pôsobiť umiestnením 

billboardov k príjazdovej ceste k letisku alebo umiestnením infografiky do autobusov, 

vlakov, taxíkov či na parkovisko. Grafické spracovanie by ale muselo byť jednoznačné, 

aby informácia v ňom obsiahnutá bola ľahko pochopiteľná aj v krátkom časovom okamihu. 

V tomto prípade by mohla byť použitá rovnaká infografika ako v predošlom bode, čím by 

mohli byť ušetrené ďalšie náklady.  

 

Po príjazde na letisko 
Po príjazde na letisko väčšina z cestujúcich pred bezpečnostnou kontrolou navštívi 

niektorú z lokalít, ako sú fajčiarske zóny pred terminálmi, reštaurácie či toalety, a z toho 

dôvodu by bolo vhodné podobnú infografiku umiestniť aj tam. Jedným z návrhov ale je 

vytvorenie samolepiek, ktoré by boli umiestnené na vonkajších sklách terminálu pri 

fajčiarskych zónach alebo na zrkadlách na toaletách. Aby cestujúcich takéto samolepky 

upútali, mohli by byť formulované štýlom pre cestujúceho zaujímavým, a to napríklad:  

• Dali ste si zapaľovač do vrecka? Nezabudnite ho pri kontrole spolu s ostatným 

obsahom vreciek predložiť. 

• Na Váš make-up ste dnes nezabudli. Nezabúdajte ani na predloženie kozmetiky 

pri bezpečnostnej kontrole.  

• Dnes vyzeráte skvelo! Akú kozmetiku ste použili? Prosím, ukážte nám ju pri 

kontrole.  

• Holili ste sa dnes? Môžete sa aj zajtra, ak má Vaša pena na holenie objem do 100 

ml a Vy nám ju predložíte ku kontrole.  
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Po príchode k check-in priehradke 
Cestujúci, ktorý sa už nachádza na letisku a nevykonal online check-in alebo si potrebuje 

odbaviť batožinu do nákladného priestoru lietadla, musí pristúpiť k priehradke odbavenia 

(check-in). V tejto dobe je vhodné ho znova upozorniť na predmety, ktorých preprava je 

celkovo zakázaná, na predmety, ktoré sú zakázané či už v zapísanej, alebo príručnej 

batožine a na predmety, na ktoré sa vzťahujú špeciálne podmienky prepravy. Podať tieto 

informácie je možné či už prostredníctvom spomínanej infografiky, alebo pracovníka 

odbavenia. Infografike však cestujúci nemusí v tejto situácii venovať dostatočnú 

pozornosť, a keďže pracovník odbavenia musí vykonať aj iné činnosti, vhodné by bolo 

takéto informácie podať napríklad prostredníctvom tabletu. Pracovník pracujúci na 

konkrétnej priehradke by si tablet s naprogramovanými dôležitými informáciami priniesol 

so sebou pred začiatkom odbavovania cestujúcich a umiestnil ho na príslušnú priehradku. 

Zatiaľ, čo by cestujúcim vytlačil letenky a umiestnil štítky na ich batožinu, cestujúci by si 

sám mohol prelistovať informácie o zakázaných predmetoch, o správnom umiestnení 

určitých predmetov do batožiny, o deklarovaní tekutín a väčšej elektroniky a o súčastiach 

oblečenia, ktoré je potrebné si vyzliecť pred prechodom bezpečnostnou kontrolou. Tento 

druh podávania informácií cestujúcim by bol ekologickejší ako rozdávanie informačných 

brožúr.  

 

Pred bezpečnostnou kontrolou  
Pred samotnou bezpečnostnou kontrolou je najdôležitejší vhodne navrhnutý queue 

manažment (usporiadanie čakacích radov) a správne umiestnenie informačných 

bannerov alebo tabúľ v ňom. Toto miesto je poslednou zastávkou, kde si cestujúci má 

uvedomiť, čo všetko pri kontrole musí predložiť, čo si má vyzliecť a čo odložiť. Infografika 

teda musí byť jednoduchá, zreteľná a umiestnená tak, aby na ňu cestujúci videl a vnímal 

ju. Z tohoto dôvodu je rovnako vhodné, aby bol vytvorený akceptovateľný rad cestujúcich 

a ľudia v ňom stojaci tak nadobudli čas na preštudovanie daných pravidiel. 

Ak je pre cestujúcich s deťmi určená špeciálna trať, k tejto trati by bolo vhodné umiestniť 

infografiku, ktorá by poukazovala na skutočnosť, že aj dieťa je cestujúci, na ktorého sa 

vzťahujú rovnaké pravidlá ako na dospelú osobu. Uvedené by mali byť aj informácie 

o deklarovaní detskej stravy a kontrole detských kočíkov.  

 



 50 

 
Obr.  24 – Grafické znázornenie rozšírenia kľúčových častí procesu informovania cestujúcich  

Po nákupe letenky
• nutnosť bezpečnostnej kontroly
• druhy bezpečnostných kontrol
• informácia o doručení ďalšieho emailu pred odletom

Pri balení batožiny 
• zakázané predmety v batožinách
• správne umiestnenie predmetov do batožín
• tekutiny do 100 ml a elektronika v príručnej batožine
• voľba vhodného oblečenia na cestu

Pri finalizácii príprav na odlet
• zakázané predmety v batožinách
• správne umiestnenie predmetov do batožín
• tekutiny do 100 ml a elektronika v príručnej batožine

Počas cesty na letisko
• deklarovanie tekutín do 100 ml v plastovom vrecku 

samostatne
• deklarovanie väčšej elektroniky samostatne

Po príjazde na letisko
• deklarovanie tekutín a elektroniky samostatne
• vyzlečenie vrchného odevu
• odloženie opasku, hodiniek, šperkov
• vyprázdnenie vreciek

Po príchode k check-in priehradke
• zakázané predmety v batožinách
• správne umiestnenie predmetov do batožín
• tekutiny do 100 ml a elektronika v príručnej batožine

Pred bezpečnostnou kontrolou
• deklarovanie tekutín a elektroniky
• vyzlečenie vrchného odevu
• odloženie opasku, hodiniek, šperkov
• vyprázdnenie vreciek
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7 Záver 
 
Jednou z úloh tejto bakalárskej práce bolo rozobrať požiadavky AVSEC vo vzťahu 

k informovaniu cestujúcich a túto problematiku tak priblížiť aj bežným, nezainteresovaným 

ľuďom. Práca tiež zhrnula historické protiprávne činy a ich vplyv na súčasnú 

bezpečnostnú kontrolu. Aby bol čitateľovi poskytnutý celistvý náhľad na dôvody 

vykonávania bezpečnostných kontrol, ozrejmené boli aj legislatívne požiadavky.  

Jedným z cieľov tejto bakalárskej práce bola analýza viacerých prístupov k informovaniu 

cestujúcich. Výstup tejto analýzy poskytol pohľad na množstvo a formu spracovania 

informácií zverejnených na webových stránkach piatich stredoeurópskych letísk. Vďaka 

tejto analýze boli na webových stránkach pražského letiska odhalené viaceré chýbajúce 

informácie, ktorých doplnenie by mohlo mať za následok zefektívnenie prevádzky 

bezpečnostných kontrol. 

V tejto bakalárskej práci boli ďalej stanovené štyri kľúčové časti procesu informovania 

cestujúcich a následne bol vytvorený návrh optimalizácie tohto procesu. Tento návrh 

spočíva v rozdelení spomínaného informačného procesu do siedmich častí, z ktorých 

každá je viazaná na určitý časový úsek do odletu lietadla. Pomocou grafického 

znázornenia boli k danému časovému úseku priradené informácie, s ktorými by cestujúci 

mal byť oboznámený. 

Z emailov doručených pred odjazdom na letisko, z infografík umiestnených v dopravných 

prostriedkoch či v určitých lokalitách letiska, z informácií zistených na check-in priehradke 

a nakoniec z informácií na banneroch či tabuliach v queue manažmente pred 

bezpečnostnou kontrolou by cestujúci mal vedieť o nutnosti samostatného predloženia 

tekutín do 100 ml, umiestnených v jednom priehľadnom plastovom znovu uzatvárateľnom 

vrecku s maximálnym objemom 1 liter. Ďalej by mal byť oboznámený o samostatnom 

predložení väčšej elektroniky, keďže dodržanie pokynov na predloženie tekutín 

a elektroniky je najdôležitejšie z pohľadu pracovníkov bezpečnostnej kontroly operujúcich 

na RTG zariadeniach. Je to z dôvodu, že v prípade ich nedeklarovania, batožina 

obsahujúca tieto predmety, musí byť podrobená ďalšej kontrole, čo znamená spomalenie 

procesu bezpečnostnej kontroly. V neposlednom rade by si cestujúci vďaka množstvu 

informácií jemu už predtým doručených, mal bez vyzvania pracovníka bezpečnostnej 

kontroly vyzliecť vrchné vrstvy oblečenia, zložiť pokrievku hlavy, odložiť opasok, hodinky, 

šperky a vyprázdniť vrecká. Z toho vyplýva, že ak cestujúci optimálne spracuje všetky 

jemu poskytnuté informácie, jeho povedomie o bezpečnostnej kontrole sa dá považovať 

za zvýšené a prechod touto kontrolou by mal zvládnuť bez väčších problémov.   
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Príloha 1 – Informačná brožúra letiska vo Viedni [53] 
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at Austria‘s airports
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»Security first« hat im Luftver-
kehr oberste Priorität 
Deshalb sind Kontrollen von Passagieren und deren mitgeführtem 
Gepäck notwendig. Wie diese Kontrollen genau erfolgen und welche 
Bereiche und Gegenstände davon betroffen sind, ist in den Verord-
nungen (EU) Nr. 185/2010 und (EG) Nr. 300/2008 geregelt. Die nati-
onalen Behörden der Mitgliedsstaaten und die Flughäfen sind ver-
pflichtet, diese Regelungen umzusetzen.  

In dieser Broschüre finden Sie Informationen zu den Bestimmungen für 
mitgeführte Flüssigkeiten, gefährliche und verbotene Gegenstände, deren 
Kontrolle und in welcher Form die Behörden eine händische Durchsuchung 
von Passagieren und deren Handgepäck an der Sicherheitskontrolle am 
Flughafen vorschreiben. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf  
Ihrem Flugticket, damit Sie bei Ihrer Flugreise bequem und rasch durch 
die Sicherheitskontrolle kommen.

»Security first« is the top  
priority in air traffic. 
This is why security checks on passengers and their carry-on luggage 
are an absolute necessity. Commission Regulations (EU) No. 185/2010 
and (EG) No. 300/2008 specify how these checks are performed, and 
what categories and objects are affected. The national authorities of 
member states and airports are obliged to implement these provi-
sions.

This brochure gives you detailed information on the provisions for liquids 
carried in the aircraft, dangerous and prohibited objects, and the pre-
scribed form for pat-down searches of passengers and their luggage dur-
ing security controls at airports. Please also check the security instructions 
on your air ticket, so that you can pass through the security control for your 
flight quickly and comfortably.

EinleitungIntroduction
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Liquids

For flights originating in the EU (including 
Norway, Switzerland and Iceland), there are 
limits on liquids, creams, pastes, sprays, etc. 
which can be carried in carry-on luggage.  
IMPORTANT: Please display all liquids sepa-
rately from your carry-on luggage prior to the 
security control.

The limitations on liquids apply to liquids in the 
broader sense of the term. “Liquids, aerosols and 
gels” include all genuine liquids as well as mix-
tures of liquids and solids, including pastes (e.g. 
toothpaste), creams, lotions, the contents of pres-
surized containers (e.g. shaving foam, hairspray), 
gels (e.g. hair gel), soups, syrups, jams, perfumes 
and other articles of similar consistency. 

Passengers are permitted to carry individual 
containers of liquids with a maximum capacity 
of 100 ml in their hand luggage, whereby these 
containers must be stored in a transparent, re-
closable plastic bag with a maximum volume 
of 1 litre. 

Sicherheit auf Österreichs FlughäfenSecurity at Austria‘s airports

Medikamente, Baby- und diätetische Nahrung, 
die für die Dauer der Reise benötigt werden, un-
terliegen keiner Beschränkung und können au-
ßerhalb des Plastikbeutels transportiert werden 
(Authentizität muss nachgewiesen werden, z.B. 
Kinder bis zwei Jahre, ärztl. Bestätigung, Rezept). 

Medikamente, Babynahrung oder diätetische 
Nahrung in Behältnissen größer als 100 ml 
werden technisch kontrolliert.

Duty Free-Einkäufe von Passagieren für weltweit im Duty Free oder 
an Bord eines Luftfahrzeuges gekaufte Ware müssen in einem un-
versehrt verpackten manipulationssicheren Beutel zur  Kontrolle 
vorgelegt werden. Im Beutel muss ein hinreichender Nachweis 
des Kaufs in einem Duty Free-Shop oder an Bord eines Luftfahr-
zeuges sichtbar verpackt sein. 

Duty Free-Einkäufe von Passagieren mit Behältnissen größer 
als 100 ml werden technisch kontrolliert.

▶  jeder Behälter  
max. 100 ml

Plastikbeutel
▶ Volumen max. 1 Liter
▶ wiederverschließbar
▶ transparent
▶ 1 Beutel pro Passagier

Flüssigkeiten

Auf Flügen, die in der EU (inkl. Norwegen, 
Schweiz, Island) starten, dürfen Flüssigkei-
ten, Cremen, Pasten, Sprays, etc. nur einge-
schränkt im Handgepäck mitgeführt werden. 
WICHTIG: An der Sicherheitskontrolle bitte 
alle Flüssigkeiten getrennt vom Handgepäck 
vorweisen.

Die Flüssigkeitsbeschränkung gilt für Flüssigkei-
ten in einem weiten Sinne. Als „Flüssigkeiten, 
Aerosole und Gele“ gelten alle echten Flüssig-
keiten, sowie Mischungen aus Flüssigkeiten und 
Feststoffen, einschließlich Pasten (z.B. Zahnpas-
ta), Cremen, Lotionen, Inhalte von Druckbehäl-
tern (wie z.B. Rasierschaum, Haarspray), Gele 
(z.B. Haargel), Suppen, Sirup, Marmeladen, Par-
fum und andere Artikel mit ähnlicher Konsistenz.

Zum Mitführen im Handgepäck dürfen die einzel-
nen Behältnisse maximal 100 ml umfassen und 
müssen in einem wiederverschließbaren und 
transparenten Plastikbeutel mit maximal 1 Liter 
Volumen pro Passagier transportiert werden.

Medications, baby foods and special dietary foods 
needed during the journey are not subject to any 
restrictions and can be transported outside the 
plastic bag. However, evidence of their genuine 
use must be provided, e.g., children up to the 
age of two, medical certificate, prescription, etc.). 

Medications, baby foods or special dietary food 
in containers with a capacity over 100 ml will be 
subject to technical inspection. 

Duty-free purchases made by passengers in a duty-free shop 
worldwide or on board an aircraft must be presented for inspec-
tion packed in an intact, tamper-proof bag. The bag must contain 
visible and adequate proof of purchase at a duty-free shop or on 
board an aircraft.

All duty-free purchases by passengers in containers with a capac-
ity over 100 ml will be subject to technical inspection.

Plastic bag
▶ volume, max. 1 litre
▶ resealable
▶ transparent
▶ 1 per passenger

▶  each container  
max. 100 ml
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Verbotene Gegenstände  
im gesamten Flugzeug

Die nachfolgend aufgeführten Gegenstände dürfen von Fluggästen 
weder im aufgegebenen Gepäck noch im Handgepäck mitgeführt 
werden.

Spreng- und Brandstoffe sowie Spreng- und Brandsätze, 
die in der Lage sind, schwere Verletzungen hervorzuru-
fen oder die Sicherheit des Luftfahrzeuges zu gefährden.

Zum Beispiel:
ä� Munition (bis zu 5 kg für Jagd- und Schießsport im 

aufgegebenen Gepäck erlaubt)
ä� Sprengkapseln
ä� Detonatoren und Zünder
ä� Minen, Granaten oder andere militärische Spreng-

körper
ä� Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische 

Erzeugnisse
ä� Rauchkanister und Rauchpatronen
ä� Dynamit, Schießpulver und Plastiksprengstoffe
ä� Nachfüllung für Benzin- und Gasfeuerzeug

Diese Liste der in der Flugzeugkabine bzw. im gesamten 
Flugzeug verbotenen Gegenstände ist nur exemplarisch 
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die gesamte Aufstellung über verbotene bzw. gefährliche 
Gegenstände ist im Internet abrufbar:
www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/flugsicherheit/start.aspx

Objects banned  
anywhere on the aircraft

The objects listed below may not be transported by 
passengers neither in checked luggage nor in carry-on 
luggage.

Explosive and incendiary substances and explosive and 
incendiary charges capable of causing severe injuries or 
endanger the safety of the aircraft.

For example:
ä� ammunition (up to 5 kg for hunting and shooting 

permitted in checked luggage)
ä� blasting caps
ä� detonators and fuses
ä� mines, grenades or other military explosive devices
ä� fireworks and other pyrotechnic products
ä� smoke canisters and smoke cartridges
ä� dynamite, gunpowder and plastic explosives
ä� refills for petrol and gas lighters

This list only gives examples of objects banned in the cabin 
or anywhere else on the aircraft, and makes no claims to 
be complete.
A complete list of forbidden and dangerous objects can be 
found on the internet at:
www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/flugsicherheit/start.aspx

Das EU-Recht normiert, welche Gegenstände mit an Bord genommen 
werden dürfen. Weiters wurden vom österreichischen Innenministe-
rium auch Gegenstände als verboten klassifiziert. Grundsätzlich wird 
empfohlen, keine spitzen und scharfen Gegenstände oder gefährliche 
Güter im Handgepäck mitzunehmen.

Die detaillierte Liste können Sie im Internet abrufen:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/flugsicherheit/start.aspx

EU regulations define the objects that may be carried on board by 
passengers. The Austrian Ministry of the Interior has also classified 
a number of objects as prohibited. Passengers are generally advised 
not to carry any sharp or pointed objects or dangerous goods in their 
hand luggage.

A detailed list is available on the internet at:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/flugsicherheit/start.aspx

Sicherheit auf Österreichs FlughäfenSecurity at Austria‘s airports

What can be carried on  
the aircraft?

Was darf man mitnehmen?
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Spitze oder scharfe Gegenstände, die schwere Verletzun-
gen hervorrufen können.

Zum Beispiel:
ä�Messer, Schere mit einer Klingenlänge über 6 cm
ä�Äxte, Beile und Hackmesser, Eisäxte und Eispickel
ä�Rasierklingen, Teppichmesser, Schwerter und Säbel

Stumpfe Gegenstände, die (als Schlagwaffe eingesetzt) 
schwere Verletzungen hervorrufen können.

Zum Beispiel:
ä�Baseball- und Softballschläger
ä�Knüppel und Schlagstöcke, wie Totschläger
ä�Kampfsportgeräte
ä�Billardstöcke, Golfschläger
ä�Kajak- und Kanupaddel
ä�metallische Handschellen

Werkzeuge, die schwere Verletzungen hervorrufen oder 
die Sicherheit des Luftfahrzeugs gefährden können. 

Zum Beispiel:
ä�Brecheisen, Schraubendreher und Meißel
ä�Bohrmaschinen, Bohrer und Sägen
ä�Bolzenschussgeräte und Druckluftnagler

Gewehre, Feuerwaffen und sonstige Geräte, die zum Ab-
schießen von Projektilen bestimmt sind und die in der Lage 
sind oder zu sein scheinen, durch Abschießen eines Pro-
jektils schwere Verletzungen hervorzurufen.

Zum Beispiel:
ä�Feuerwaffen, Spielzeugwaffen, Waffenimitationen
ä�Signalpistolen und Startpistolen
ä�Bogen, Armbrüste und Pfeile
ä�Harpunen, Speere, Schleudern und Katapulte

Betäubungsgeräte, die speziell dazu bestimmt sind, eine 
Betäubung oder Bewegungsunfähigkeit zu bewirken.

Zum Beispiel:
ä�Apparate zur Viehbetäubung und Viehtötung, Elektro-

schocker
ä�Reizgas, Pfeffersprays, Capsicum-Sprays, Tränengas, 

Säuresprays und Tierabwehrsprays

Items banned  
in the cabin

K.O
.

Verbotene Gegenstände  
in der Flugkabine

Pointed or sharp objects capable of causing severe in-
juries.

 
For example:
ä�knives, scissors with blades over 6 cm
ä�axes, hatchets, cleavers, ice axes and ice picks
ä�razor blades, carpet knives, swords and sabres

Blunt objects which can cause severe injuries if used as 
weapons.

 
For example:
ä�baseball and softball bats
ä�clubs and batons, such as cudgels
ä�martial arts equipment
ä�billiard cues, golf clubs
ä�kajak and canoe paddles
ä�metal handcuffs

Tools capable of causing severe injuries or endangering 
the safety of the aircraft.

 
For example:
ä�crowbars, screwdrivers and chisels
ä�drills, drill bits and saws
ä�bolt guns and pneumatic nail guns

Weapons, firearms and other devices designed to fire 
projectiles which are or seem to be capable of causing 
severe injuries by firing a projectile.

For example:
ä�firearms, toy guns, replica weapons
ä�flare guns and starting pistols
ä�bows, crossbows and arrows
ä�harpoons, spears, slingshots and catapults

Stunning devices specifically designed to stun or immo-
bilize individuals.

 
For example:
ä�devices to stun and kill animals, stun guns
ä�incapacitating gas, pepper sprays, tear gas, acid 

sprays and animal repellent sprays

Sicherheit auf Österreichs FlughäfenSecurity at Austria‘s airports
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Erlaubte GegenständePermitted objects

Babynahrung  
Babyflasche

erlaubt im Handgepäck, Behältnisse 
größer als 100 ml werden technisch 
kontrolliert  
(Empfehlung: Mitnahme von Babynah-
rung in Behältnissen bis max. 100 ml)

Babypuder 
Gesichtspuder

erlaubt im Handgepäck

Einwegrasierer erlaubt im Handgepäck

Elektronische Geräte erlaubt im Handgepäck

Größere elektronische 
Geräte  wie Laptops, Fo-
toapparat, Kameras, etc.

erlaubt, getrennt vom Handgepäck bei 
der Sicherheitskontrolle vorweisen

Feuerzeug 1 Stück im Handgepäck erlaubt, verbo-
ten: Sturmfeuerzeug, Nachfüllung für 
Benzin- und Gasfeuerzeug

Leere Flaschen, sonstige 
leere Gebinde, wie Gläser 
etc.

erlaubt im Handgepäck

Gehstock, Krücke erlaubt

Elektrische Geräte, wie 
Haarfön, Lockenwickler, 
Rasierapparat

erlaubt im Handgepäck

Herzschrittmacher bitte Sicherheitskontrolle informieren, 
damit Metalldetektor ausgeschaltet 
werden kann, händische Durchsu-
chung wird durchgeführt, Schrittma-
cher-Pass nicht erforderlich

Implantate ärztliche Bestätigung nicht erforder-
lich, händische Durchsuchung nur 
nach Alarm

baby food  
baby bottles

permitted in carry-on luggage, contai-
ners with a capacity over 100 ml will 
be subject to technical inspection
(Recommendation: transport baby 
food in containers with a maximum 
capacity of 100 ml)

baby powder 
face powder

permitted in carry-on luggage

disposable razors permitted in carry-on luggage

electronic devices permitted in carry-on luggage

larger electronic appli-
ances such as laptops, 
photographic equipment, 
video cameras, etc. 

permitted, present separately for 
security control

cigarette lighters one permitted in carry-on luggage, 
but no stormproof lighters or refills for 
petrol/gas lighters

empty bottles, other 
empty containers, such as 
glassware, etc.

permitted in carry-on luggage

walking sticks, crutches permitted

electrical equipment such 
as hair dryers, curlers, 
shavers

permitted in carry-on luggage

pacemakers Please inform the security control so 
that the metal detector can be turned 
off, a pat-down search will be carried 
out, a pacemaker pass not required

implants A medical certificate is not required, as 
a pat-down search will be made only if 
the alarm sounds

Sicherheit auf Österreichs FlughäfenSecurity at Austria‘s airports

Beispiele: Examples:
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Feste Lebensmittel wie 
Brot, Schokoladentorte, 
Getreide, etc.

erlaubt im Handgepäck

Feste Medikamente wie 
Tabletten

erlaubt im Handgepäck

Flüssige Medikamente 
wie Salben, Cremen, 
Spritzen, Insulin, Throm-
bosemittel, etc.

erlaubt im Handgepäck  
(Empfehlung: in Behältnisse bis max. 
100 ml füllen, Behältnisse größer als 
100 ml werden technisch kontrolliert) 

Regenschirm, Knirps erlaubt im Handgepäck, sofern die 
Spitze keine Verletzungen hervorrufen 
kann

Schuhe mit Stahlkappen erlaubt, aber technische Kontrolle

Sportgeräte für Tennis, 
Badminton, Squash, 
Tischtennis

erlaubt im Handgepäck

Prothesen/Gipsverbände am Körper erlaubt, technische Kontrol-
le erforderlich

Eine umfassende Aufstellung über erlaubte bzw. gefährliche und ver-
botene Gegenstände ist im Internet unter www.viennaairport.com und 
www.bmi.gv.at abrufbar.

solid foods such as bread, 
chocolate cake, cereal etc.

permitted in carry-on luggage

solid medications such as 
tablets

permitted in carry-on luggage

liquid medication such as 
ointments, creams, injec-
tions, insulin, thrombosis 
medicine, etc.

permitted in carry-on luggage 
(Recommendation: transport these 
medications in containers with a ma-
ximum capacity of 100 ml; containers 
with a capacity over 100 ml will be 
subject to technical inspection)

umbrella 
folding umbrellas

permitted in carry-on luggage as long 
as the tip cannot cause any injury

steel-capped boots permitted, but subject to technical 
inspection

sports equipment for ten-
nis, badminton, squash, 
table tennis

permitted in carry-on luggage

prostheses/plaster casts permitted on the body, technical 
inspection necessary

The comprehensive list of permitted, dangerous and forbidden objects can 
be found on the internet at: www.viennaairport.com and www.bmi.gv.at.

Sicherheit auf Österreichs FlughäfenSecurity at Austria‘s airports

Beispiele: Examples:
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Jeder Passagier muss - während sein Handgepäck 
durchleuchtet wird - durch eine Metalldetektor-
schleuse gehen. Sollte hier ein Alarm ausgelöst 
werden, schreibt der Gesetzgeber eine händische 
Durchsuchung und die Nachkontrolle mit einem 
Metalldetektorhandgerät  vor, um den Gegenstand, 
der den Alarm ausgelöst hat, zu identifizieren. 

Vorgeschriebener Ablauf der händischen 
Durchsuchung von Passagieren
 
Um die Kontrolle möglichst effizient zu gestalten 
und Zeit zu sparen, ist es sinnvoll, alle metallischen 
Gegenstände, die am Körper getragen werden (zB 
Gürtel, Uhren) im Handgepäck oder in der Ober-
bekleidung abzulegen und durch die Durchleuch-
tungsanlage zu schicken.

Bei Alarm werden alle Körperpartien per Hand ab-
getastet (Intimzonen werden nur technisch kontrol-
liert). Dieser Vorgang kann vom Passagier mitunter 
als unangenehm empfunden werden. 

Der gesamte Ablauf und die einzelnen Visitierungs-
Schritte sind vom Gesetzgeber festgelegt und nach 
diesen Bestimmungen durchzuführen. Die neben-
stehenden Abbildungen zeigen den vom Gesetzge-
ber vorgeschriebenen Ablauf im Detail. Dies soll Ih-
nen die persönliche Vorbereitung auf eine allfällige 
Visitierung an der Sicherheitskontrolle erleichtern.

Bei Erkennen eines verbotenen Gegenstandes 
oder der Nichtidentifizierung eines Gegenstandes 
mittels Durchleuchtungsanlage ist eine händische 
Durchsuchung des Handgepäcks im Beisein des 
Passagiers erforderlich. 
 
Bei Fragen zur Kontrolle oder bei Beschwerden 
stehen allen Passagieren an den Flughäfen Infor-
mations- bzw. Beschwerdemöglichkeiten zur Ver-
fügung.

Sicherheit auf Österreichs FlughäfenSecurity at Austria‘s airports

*) Nur in der Durchsuchungskabine
 Only in the search cabin

Every passenger must pass through a metal detector 
whilst their carry-on luggage is being scanned. If an 
alarm sounds, the law requires a pat-down search 
and another scan with a hand held metal detector in 
order to identify the object causing the alarm. 

Prescribed procedure for pat-down searches  
of passengers

In order to save time, it is advisable to place as many 
metallic objects as possible in your carry-on luggage 
or outerwear and send them through the scanner. 

If the alarm sounds, all parts of your body will be 
patted down (the genital area will only be subject to 
a technical search). Some passengers may find this 
procedure unpleasant.

The entire procedure and individual steps in a 
personal search are prescribed by law and must 
be performed in accordance with the regulations. 
The following illustrations show the procedure re-
quired by law in detail. They are intended to help 
you prepare for and facilitate any personal search 
at security control.

A manual search of carry-on luggage in the pres-
ence of the passenger is required if a forbidden ob-
ject is detected or if an object cannot be identified by 
the X-ray scanner.

If you have any questions or complaints about the 
security controls, your airport can provide additional 
information and/or explain the complaint procedure.

*

Kontrolle von Fluggästen und 
Handgepäck

Controls of passengers and 
carry-on luggage
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Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 180, 6020 Innsbruck
Tel: +43 (512) 22525-0, Fax: +43 (512) 22525-102
info@innsbruck-airport.com
www.innsbruck-airport.com

Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH
Flughafenstraße 60-64, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: +43 (463) 41500-0, Fax: +43 (463) 41500-236
office@kaernten-airport.at
www.kaernten-airport.at

Flughafen Linz GesmbH
Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching
Tel: +43 (7221) 600-0, Fax: +43 (7221) 600-100
info@linz-airport.com
www.linz-airport.com

Salzburger Flughafen GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 95, 5020 Salzburg
Tel: +43 (662) 8580-0, Fax: +43 (662) 8580-110
info@salzburg-airport.at
www.salzburg-airport.com

Flughafen Graz Betriebs GmbH
8073 Feldkirchen bei Graz
Tel.: +43 (316) 2902-172, Fax: +43 (316) 2902-81
information@flughafen-graz.at
www.flughafen-graz.at

Flughafen Wien AG
Postfach 1, 1300 Flughafen Wien
Tel: +43 (1) 7007-0, Fax: +43 (1) 7007-23806
ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com
www.viennaairport.com
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Príloha 2 – Informačná brožúra letiska vo Frankfurte [73]
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Príloha 3 – Zoznam zakázaných predmetov uverejnený 
letiskom vo Frankfurte [73] 

 

LIST OF PROHIBITED ARTICLES IN YOUR CABIN BAGGAGE: 

a. guns, firearms and other devices that discharge projectiles (devices capable, or 

appearing capable, of being used to cause serious injury by discharging a projectile), 

including: 

- firearms of all types, such as pistols, revolvers, rifles, shotguns, 

- toy guns, replicas and imitation firearms capable of being mistaken for real weapons, 

- component parts of firearms, excluding telescopic sights, 

- compressed air and CO2 guns, such as pistols, pellet guns, rifles and ball bearing guns, 

- signal flare pistols and starter pistols, 

- bows, cross bows and arrows, 

- harpoon guns and spear guns, 

- slingshots and catapults; 

b. stunning devices (devices designed specifically to stun or immobilise), including: 

- devices for shocking, such as stun guns, tasers and stun batons, 

- animal stunners and animal killers, 

- disabling and incapacitating chemicals, gases and sprays, such as mace, pepper sprays, 

capsicum sprays, tear gas, acid sprays and animal repellent sprays; 

c. objects with a sharp point or sharp edge (objects with a sharp point or sharp edge 

capable of being used to cause serious injury), including: 

- items designed for chopping, such as axes, hatchets and cleavers 

- ice axes and ice picks, 

- razor blades, 

- box cutters, 

- knives with blades of more than 6 cm, 

- scissors with blades of more than 6 cm as measured from the fulcrum, 

- martial arts equipment with a sharp point or sharp edge, 

- swords and sabres; 

d. workmen’s tools (tools capable of being used either to cause serious injury or to threaten 

the safety of aircraft), including: 

- crowbars, 

- drills and drill bits, including cordless portable power drills, 
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- tools with a blade or a shaft of more than 6 cm capable of use as a weapon, such as 

screwdrivers and chisels, 

- saws, including cordless portable power saws, 

- blowtorches, 

- bolt guns and nail guns; 

e. blunt instruments (objects capable of being used to cause serious injury when used to 

hit), including: 

- baseball and softball bats, 

- clubs and batons, such as billy clubs, blackjacks and night sticks, 

- martial arts equipment; 

f. explosives and incendiary substances and devices (explosives and incendiary 

substances and devices capable, or appearing capable, of being used to cause serious 

injury or to pose a threat to the safety of aircraft), including: 

- ammunition, 

- blasting caps, 

- detonators and fuses, 

- replica or imitation explosive devices, 

- mines, grenades and other explosive military stores, 

- fireworks and other pyrotechnics, 

- smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

- dynamite, gunpowder and plastic explosives. 

LIST OF PROHIBITED ARTICLES IN YOUR HOLD BAGGAGE: 

a. explosives and incendiary substances and devices (explosives and incendiary 

substances and devices capable of being used to cause serious injury or to pose a threat to 

the safety of aircraft), including: 

- ammunition, 

- blasting caps, 

- detonators and fuses, 

- mines, grenades and other explosive military stores, 

- fireworks and other pyrotechnics, 

- smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

- dynamite, gunpowder and plastic explosives.  
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Príloha 4 – Pravidlá prepravy tekutín uverejnené 
letiskom vo Frankfurte [73] 

 

FLYING WITH LIQUIDS IS EASY
Which liquids can I take on my flight as hand luggage?

YOU CAN TAKE
Liquids, aerosols and gels in containers of 100ml or less 
packed in a single, transparent, re-sealable 1-litre plastic 
bag.

Medicines and special dietary products 
e.g. baby food

Duty free in a sealed security bag
The items and the receipt must remain sealed inside 
the security bag provided at the time of purchase.

YOU CANNOT TAKE
Please note that all other liquids must be placed 
in your checked (hold) luggage.

AT THE AIRPORT
Please present your liquids separately from other hand luggage for  
screening at security.

Exceptionally, security may open bottles or containers for screening.

If in doubt ask your airport, airline or retailer in advance of travelling 
for further information.


