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Seznam použitých zkratek 
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Úvod 

V současné době, kdy může vypuknout vojenský konflikt takřka na každém území a každá 

skupina povstalců vlastní nějaký druh zbraně schopný sestřelit civilní letadlo, je důležité, aby 

letečtí dopravci situaci v jednotlivých oblastech monitorovali a v případě potřeby se těmto 

územím vyhýbali, jinak by mohlo dojít ke katastrofě.  

Každý letecký dopravce si musí sám vypracovat bezpečnostní program, kterým se řídí jeho 

zaměstnanci. Součástí tohoto plánu byl měl být popis, jak dopravce určuje, zda je pro něj 

daná oblast bezpečná nebo ne. Tento program by měl popisovat postupy pro piloty, posádku 

i ostatní zaměstnance společnosti pro případ že by se nějaká z bezpečnostních hrozeb stala 

realitou. 

Tato práce má za cíl, dát leteckým dopravcům místo, kam by si mohli data o situacích 

v jednotlivých oblastech, kam létají. Tím by měla být databáze těchto rizikových oblastí, ta by 

měla mimo snadného ukládání a zobrazování dat zároveň uživatele upozorňovat na 

případné moc velké riziko přeletu nebo přistání na daném území. Žádný program ale 

nemůže letecké společnosti zakázat letět přes nějaké území, uživatel pouze dostane 

upozornění, že je to moc nebezpečné a že by měl vytvořit jinou trasu, rozhodnutí však 

zůstává na něm. 

Dalším cílem této práce je seznámit čtenáře s jednotlivými „security“ hrozbami, které hrozí 

letadlu a jeho pasažérům, ať už za letu nebo na zemi. Dále pak popsat problematiku 

bezpečnostního programu leteckého dopravce a s tím spojenou legislativu, na kterou se 

letecká bezpečnost úzce váže. 
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1. Legislativa 

Bezpečnostní plán leteckého dopravce musí podléhat několika nařízením. Dopravce při 

tvorbě tohoto plánu musí vycházet z těchto nařízení a dodržovat stanovený postup. 

1.1. Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva) 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla sepsána roku 1944 v Chicagu a jejím 

podpisem vznikla Mezinárodní organizace civilního letectví, dále jen ICAO. Podepsalo ji 52 

států. Úmluva stanovuje pravidla pro vzdušný prostor, registraci letadel, bezpečnost 

a konkretizuje práva podepsaných států v souvislosti s leteckou dopravou. [1] 

„Poněvadž budoucí rozvoj mezinárodního civilního letectví může značně přispěti k vytvoření 

a zachování přátelství a porozumění mezi národy a lidstvem světa, kdežto jeho zneužití 

může ohroziti obecnou bezpečnost, 

a poněvadž jest žádoucno, aby se zabránilo neshodám a šířila mezi státy a národy ona 

spolupráce, na níž spočívá světový mír, 

proto podepsané vlády, dohodnuvše se na některých zásadách a úpravách, aby se 

mezinárodní civilní letectví mohlo bezpečně a spořádaně vyvíjeti a aby se mezinárodní 

letecké dopravní služby mohly zřizovati na podkladě stejných možností a zdravě 

a hospodárně provozovati, 

uzavřely za tím účelem tuto Úmluvu.“ [1] 

Úmluva je podporována devatenácti přílohami (Annexy), které obsahují normy a doporučené 

postupy. ICAO Annexy pravidelně mění. Tyto přílohy se označují v České republice 

písmenem „L“ a číslicí a jsou následující: 

• L1 – Způsobilost leteckého personálu civilního letectví, 

• L2 – Pravidla létání, 

• L3 – Meteorologie, 

• L4 – Letecké mapy, 

• L5 – Používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu, 

• L6 – Provoz letadel, 

• L7 – Poznávací značky letadel, 

• L8 – Letová způsobilost letadel, 

• L9 – Zjednodušení formalit, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
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• L10 – Letecká telekomunikační služba v civilním letectví, 

• L11 – Letové provozní služby, 

• L12 – Pátrání a záchrana v civilním letectví, 

• L13 – Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, 

• L14 – Letiště, 

• L14H – Letiště pro vrtulníky, 

• L15 – Letecká informační služba, 

• L16 – Ochrana životního prostředí – letecký hluk, emise letadlových motorů, 

• L17 – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy, 

• L18 – Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem, 

• L19 – Řízení bezpečnosti. 

1.2. Annex 17 a jeho počátek 

Jedny z hlavních důvodů zavedení Annexu 17 byly čím dál tím častější únosy letadel na 

přelomu 60. a 70. let, které se odehrávaly především na blízkém východě, ale také například 

mezi Kubou a USA. Tyto únosy následně vedly ke svolání mimořádného zasedání ICAO 

v Montrealu ve dnech od 16. do 30. června roku 1970. [2] 

Z tohoto zasedání vzešel požadavek na vytvoření nové přílohy k Úmluvě o mezinárodním 

civilním letectví, která by zajistila dodržování společných standardů ochrany civilního letectví 

před protiprávními činy. Základem Annexu 17, schváleného radou ICAO 22. června 1974, se 

stal požadavek na vytvoření vlastního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví 

před protiprávními činy každým členským státem. Dále pak z této přílohy vzešel požadavek 

na vytvoření bezpečnostního programu každým dopravcem, který následně musí schválit 

úřad odpovědný za civilní letectví v daném státě. [2] 

1.3. Tokijská úmluva 

14. září 1963 byla v Tokiu podepsána Úmluva o trestných a jiných činech spáchaných na 

palubě letadla, dle místa podpisu se označuje též jako Tokijská úmluva. [3] 

Tato úmluva se vztahuje k ochraně cestujících a posádky letadla. Dále slouží k definování 

sporných bodů v leteckém právu. Například stanovuje, že primární jurisdikci má stát, v němž 

je dané letadlo registrováno. [3] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emise
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Tokijská úmluva poprvé v historii mezinárodního leteckého zákona přiznává určité pravomoci 

veliteli letadla na mezinárodních letech, včetně použití násilí k zachování bezpečnosti na 

palubě letadla. V případě unesení letadla a nuceného přistání ve státě, který smlouvu 

podepsal, stanovuje úmluva povinnosti povolit přistání, umožnit následné pokračování do 

cílové destinace a zajistit případné pachatele protiprávních činů. [2] 

1.4. Haagská úmluva 

Po sérii únosů v 60. letech vznikla v Haagu Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se 

letadel. Podepsána byla 16. prosince 1970. Tato úmluva se snaží doplňovat některé 

nedostatky Tokijské úmluvy jako například trestní stíhaní pachatelů. [2] 

Haagská úmluva zavazuje všechny členské státy, aby udělily případnému pachateli 

teroristického činu na palubě letadla přísný trest. Dále zavádí třístupňové uplatnění 

jurisdikce, která funguje tak že na prvním místě je stát registrace letadla, na druhém je stát, 

kde letadlo přistálo, a na třetím místě je stát, v němž má provozovatel letadla svou hlavní 

základnu. [2] 

1.5. Montrealská úmluva 

Další důležitou mezinárodní konvencí je Úmluva o potlačování protiprávních činů proti 

bezpečnosti civilního letectví. Podepsána byla 23. září v Montrealu, a díky tomu se označuje 

jako Montrealská úmluva. 

Tato úmluva byla zavedena jako nástroj v boji proti sabotážím a bombovým útokům na 

letadla za letu. Definuje jednotlivým členským státům, co musí být považováno za trestné 

činy a jak jim co nejlépe zabránit. [2] 

1.6. Zákon o civilním letectví 

Základním legislativním prvkem zabývajícím se letectvím a jeho bezpečností v České 

republice je zákon 49/1997 Sb. o civilním letectví. Tento zákon zahrnuje ochranu civilního 

letectví před protiprávními činy, provozování letišť a leteckých staveb, provozování leteckých 

služeb a další. [4] 

V zákonu jsou stanovena práva a povinnosti provozovatelů letišť, leteckých dopravců 

a provozovatelů letových provozních služeb. Dále jsou stanovena i práva a povinnosti 

cestujících a jiných osob zdržujících se v prostorách letiště. [4] 
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Z hlediska security je nejdůležitější 8. část tohoto zákona, která je přímo nazvána „ochrana 

civilního letectví před protiprávními činy“. Tato část stanovuje, že protiprávním činem se 

rozumí nejenom trestné činy, ale i přestupky, které mohou ohrozit nebo narušit bezpečnost 

civilního letectví, dále stanovuje, že hlavním orgánem odpovědným za zavedení a kontrolu 

bezpečnosti v civilním letectví je Ministerstvo dopravy ČR. [2] 

1.7. Předpis L17 Ochrana mezinárodního civilního letectví před 

protiprávními činy 

Předpis L17 je vydaný Ministerstvem dopravy, vychází z Annexu 17 Chicagské úmluvy 

a zabývá se problematikou ochrany civilního letectví, která zahrnuje bezpečnost letadla, 

bezpečnost cestujících, posádky letadla, pozemního personálu na letišti, ale také ostatní 

veřejnosti.  Dále se také zabývá preventivními bezpečnostními opatřeními. Popisuje také 

bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel, členů posádek, ostatních zaměstnanců 

pracujících na letišti a vozidel, vjíždějících do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště. 

[5] 

Cílem tohoto předpisu je vytvoření podmínek k možné rychlé a věcné reakci na jakoukoli 

bezpečnostní hrozbu. Předpis se dále zabývá kontrolou a řízením kvality bezpečnosti 

(bezpečnostní testy a audity). [5] 

1.7.1. Dokument 8973 – Letecký bezpečnostní manuál 

Tento dokument slouží jako pomoc jednotlivým členským státům ICAO k zavedení 

Annexu 17. Poskytuje pokyny, jak uplatňovat standardy a doporučené postupy. Tento 

manuál je, stejně tak jako Annex 17, neustále přezkoumáván a upravován s ohledem na 

nové hrozby a technologický vývoj. [6] 

1.8. Nařízení evropského parlamentu a rady č. 300/2008 

Toto nařízení pojednává o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy a o zrušení nařízení č. 2320/2002. Dále stanovuje pravidla postupy 

k zabezpečení ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které ho nějakým způsobem 

ohrožují. [2] 

Toto nařízení přikazuje každému leteckému dopravci sídlícímu v Evropě vypracovat 

a uplatňovat svůj bezpečnostní program. Stejně tak musí každé letiště vypracovat 

a uplatňovat bezpečnostní program daného letiště. [2] 
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2. Národní bezpečnostní programy 

Národní bezpečnostní programy slouží jednotlivým orgánům působícím v civilním letectví 

a ostatním subjektům jako je Policie ČR a celní správa. Jsou v nich zahrnuta pravidla 

Evropské unie a Ministerstva dopravy, které je hlavní autoritou pro civilní letectví v České 

republice. Dříve byly národní bezpečnostní programy vydávány Ministerstvem dopravy jako 

dodatky k předpisu L 17, v současnosti jsou programy vydávány samostatně. [7] 

Programy jsou tři. Základní je Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy, z něj pak vychází Národní program bezpečnostního výcviku v civilním 

letectví a Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví 

ČR před protiprávními činy. 

2.1. Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví 

před protiprávními činy 

Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy (dále jen 

NBP) definuje povinnosti a odpovědnosti jednotlivých subjektů působících v civilním letectví 

české republiky. Dále stanovuje požadavky na projektování a ochranu letištních ploch 

a určuje postupy pro pracovníky provádějící bezpečnostní kontroly. Jeho hlavním cílem je 

zabránit jakýmkoli protiprávním činům namířeným proti civilnímu letectví a chránit před 

těmito činy cestující, zaměstnance i širokou veřejnost. [7] 

Svých cílů dosahuje NBP zejména zákazem vnášení zbraní, výbušnin a dalších 

nebezpečných předmětů do letadla a do bezpečnostního vyhrazeného prostoru letiště. 

Národním bezpečnostním plánem se musí řídit především provozovatelé letišť, letečtí 

dopravci, státní subjekty (Policie ČR, ministerstva dopravy a vnitra, celní správa, Armáda ČR 

a Úřad pro civilní letectví) a další subjekty zasahující do bezpečnosti civilního letectví. 

2.2. Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví 

České republiky 

Tento bezpečnostní program slouží k zajištění vhodného výběrů budoucích zaměstnanců 

v oblasti civilního letectví a k jejich následnému výcviku v oblasti bezpečnosti, aby byli 

schopni zajišťovat bezpečnost a adekvátně reagovat na případný protiprávní čin. 
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Každá osoba vykonávající činnost v oblasti civilního letectví musí být proškolena vzhledem 

k oblasti ve které vykonává své zaměstnání. Před provedením školení musí každý získat 

doklad o spolehlivosti vydaný Úřadem pro civilní letectví. 

2.2.1. Odborná příprava 

Osoby, kterým nestačí školení A1 nebo A2 a potřebují pokročilejší, musí projít odbornou 

přípravou (například pracovníci detekční kontroly, ostraha letiště, školitelé a další). Všechny 

odborné přípravy mají omezenou platnost a pokud chce osoba dále vykonávat činnost pro 

kterou školení potřebovala, musí pravidelně procházet průběžnou odbornou přípravou. [8] 

Všechny odborné přípravy i jejich průběžné aktualizace mají platnost 2 roky. Jedinou 

výjimkou je průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení (RTG), 

které se musí obnovovat každých 6 měsíců. [8] 

Jednotlivé druhy odborné přípravy jsou: 

• A1 – Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti. 

Toto školení zahrnuje mimo jiné základní povědomí o protiprávních činech v civilním 

letectví, schopnost náležitě na ně reagovat a základní znalost cílů a organizace 

ochrany civilního letectví. Toto školení musí mít například všichni zaměstnanci 

veřejné části letiště. Doba platnosti je 2 roky. [8] 

 

• A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti. 

Odborné školení slouží především pro osoby pohybující se bez doprovodu ve 

vyhrazeném bezpečnostním prostoru letiště. Zahrnuje vše, co školení A1, a k tomu 

navíc znalost stanoviště detekční kontroly, a také jednotlivých postupů při detekční 

kontrole a znalost letištních identifikačních karet. Doba platnosti je též 2 roky. [8] 

 

• A3 – Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti. 

Toto školení slouží osobám, kterým končí školení A1 nebo A2. Je podstatně kratší 

než školení, které prodlužuje. Platné je též 2 roky. [8] 

 

• Zvláštní odborná příprava B11 až B17 – určeno pro pracovníky provádějící 

detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, zapsaných zavazadel, vozidel 

vjíždějících do areálu letiště a pro pracovníky provádějící dozor a hlídky. [8] 
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• Odborná příprava pracovníků působících v oblasti nákladu, pošty, palubních 

zásob a letištních dodávek – označuje se písmenem C a číslicí, slouží pro 

zaměstnance letiště provádějící detekční kontrolu nákladu, pošty, palubních zásob 

a letištních dodávek bez i s využitím zařízení RTG. [8] 

 

• Letový personál a bezpečnostní pracovníci působící v oblasti bezpečnosti 

letadel – označuje se písmenem D a číslicemi od jedné do tří, slouží pro posádky 

letadel, pracovníky zajišťující prohlídky letadel a pracovníky chránící letadlo. [8] 

 

• Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality a školitelů – 

označuje se písmenem E a číslicí, slouží osobám provádějícím kontroly zavádění 

a plnění opatření uvedených v bezpečnostním programu daného subjektu 

a zaměstnancům provádějícím odbornou přípravu dalších osob. [8] 

2.3. Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k 

ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy 

Tento bezpečnostní program naplňuje účinnost předchozích dvou programů. Zajišťuje 

kontrolu zavádění a dodržování bezpečnostních postupů všemi subjekty (leteckými dopravci, 

provozovateli letišť a dalšími). Tyto jednotlivé subjekty se musí průběžně kontrolovat, aby 

došlo k nalezení a opravě jednotlivých nedostatků v oblasti bezpečnosti. [9] 

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České 

republiky, dále jen NPŘK před protiprávními činy tvoří dvoustupňový systém. První stupeň 

tvoří Úřad pro civilní letectví a druhý stupeň tvoří vnitřní systém řízení kvality jednotlivých 

subjektů v oblasti civilního letectví. [9] 

2.3.1. Auditing 

Auditing všech subjektů, kteří uplatňují normy ochrany civilního letectví před protiprávními 

činy, provádějí v rámci České republiky auditoři jmenovaní ředitelem Úřadu pro civilní 

letectví. Auditing může provádět i jiná autorita (například Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců – IATA, Evropská komise nebo Evropská konference civilního letectví – ECAC). 

Auditoři se musejí každé dva roky účastnit odborné přípravy, aby se zajistilo, zda mají 

dostatečné znalosti v oblasti aktuálně platných bezpečnostních opatření a zda mají pokročilé 

znalosti v bezpečnostních postupech a technologiích při tom používaných. Úřad musí také 

zajistit, aby daný auditor neměl žádný závazek vůči subjektu, který má být předmětem 

auditu, aby se předešlo tomu, že auditor úmyslně napomáhá subjektu splnit audit. [9] 
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Auditoři jsou povinni řídit se při auditu aktuálními ustanoveními NPŘK. Nemusejí však 

kontrolovat pouze subjekty se sídlem v České republice, auditoři mohou kontrolovat též 

všechny letecké dopravce, kteří mají destinace na území České republiky. [9] 

2.3.2. Vnitřní kontrola kvality 

Vnitřní kontrolu kvality si zajišťuje každý subjekt sám. Každý takovýto subjekt je povinen 

zajistit si osobu, která bude provádět vnitřní kontrolu a této osobě k tomu zajistit dostatečnou 

kvalifikaci.  

Osoba provádějící kontrolu musí mít minimálně středoškolské ukončené vzdělání 

s maturitou, rok praxe v oboru bezpečnosti civilního letectví, potvrzení o absolvování 

odborné přípravy stanovené pro tuto činnost v Národním programu bezpečnostního výcviku 

v civilním letectví a doklad o spolehlivosti vydaný Úřadem pro civilní letectví. [9] 

V případě nalezení nedostatků při kontrole kvality je pracovník za ní odpovědný povinen 

informovat zástupce kontrolovaného subjektu. V případě větších nedostatků ohrožujících 

bezpečnost práce nebo letového provoz, by měla tato osoba být oprávněná okamžitě 

zastavit činnost kontrolovaného subjektu, pokud tato osoba oprávněná není, musí být ihned 

informována osoba, která má pravomoc na pozastavení tohoto subjektu. [9] 

2.3.3. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost je základem řízení kvality. Dělí se na následující: 

2.3.3.1. Inspekce  

Inspekce je neohlášená kontrola jedné činnosti daného subjektu. Kontroluje se především 

zavedení a dodržování opatření stanovených v zákoně o civilním letectví, v předpisu EU 

a v Národních bezpečnostních programech. [9] 

Dále má za úkol zjišťovat nedostatky a zajistit jejich odstranění, posoudit aktuální úroveň 

bezpečnostních opatření a technologií používaných k zajištění bezpečnosti. 

2.3.3.2. Bezpečnostní audity 

Bezpečnostní audit je kompletní detailní kontrolou bezpečnostních opatření zavedených 

kontrolovaným subjektem. Jeho cílem je zajistit dodržování všech bezpečnostních opatření 

stanovených zákonem o civilním letectví, EU nebo Národními bezpečnostními programy. [9] 
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Délka jednoho auditu je v řádu několika dní a po celou jeho délku by při něm měl být 

přítomen zástupce kontrolovaného subjektu. Tento subjekt se musí o auditu dozvědět 

nejméně 14 dní předem a kontrolující autorita má právo si od něj vyžádat jakékoliv podklady 

související s bezpečnostním auditem. 

2.3.3.3. Průzkumy 

Průzkum provádí pouze auditor Úřadu pro civilní letectví. Cílem průzkumu je odhalit slabá 

místa a nedostatky v bezpečnostních opatřeních a doporučit nápravná opatření nebo 

opatření ke zlepšení úrovně bezpečnosti civilního letectví. [9] 

Průzkum má za úkol zkoumat strukturu a organizaci ochrany před protiprávními činy daného 

subjektu, odhalit nedostatky v postupech a vyhodnocovat bezpečnostní opatření jako celek. 

[9] 

Následně může auditor navrhnout možná doplnění Národních bezpečnostních programů, 

aby se zvýšila celková úroveň bezpečnosti civilního letectví. [9] 

2.3.3.4. Testy 

Test je simulace protiprávního činu s cílem vyzkoušet efektivitu bezpečnosti testovaného 

subjektu. Bezpečnostní personál, který je tímto testem prověřován, o něm nesmí být předem 

informován, jinak by test ztrácel význam. Testují se následující bezpečnostní opatření: [9] 

• kontrola vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště, 

• ochrana letadla, 

• detekční kontrola cestujících a zavazadel, 

• detekční kontrola zaměstnanců, 

• detekční kontrola nákladu a pošty, 

• ochrana nákladu a pošty. 

Test má dále za úkol zlepšit bezpečnostní standardy a motivovat zaměstnance provádějící 

kontroly. Při provádění testu nesmí dojít k žádnému ohrožení bezpečnosti nebo porušení 

předpisů, přesto však mohou auditoři používat při testu zakázané předměty nebo jejich 

atrapy. Střelné zbraně musejí být znehodnocené, aby se znemožnilo jejich střelbě a místo 

výbušnin lze použít pouze jejich napodobeniny. [9] 

K testu může auditor využít jiné osoby, která s účastí na testu souhlasí (auditor tak může 

využít například těhotnou ženu, aby test vypadal co nejvíce nenápadně), tato osoba musí být 

před testem dostatečně poučena o svých právech a povinnostech. [9] 
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Po ukončení dané kontrolní činnosti musí auditor vypracovat protokol, ve kterém se popíše 

rozsah kontroly, klasifikace dodržení předpisů a případně doporučení nápravných opatření. 

Pokud se jednalo o vnitřní kontrolu kvality, musí osoba provádějící tuto kontrolu vypracovat 

zprávu o kontrolní činnosti, která by měla být obdobná protokolu, není však, na rozdíl od 

auditora, povinna tuto zprávu posílat Úřadu pro civilní letectví. [9] 
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3. Bezpečností program leteckého dopravce 

Bezpečnostní program dopravce je dokument, který by měl zavést a udržovat každý letecký 

dopravce. Musí být napsán v souladu s Národním bezpečnostním programem a stejně tak 

s bezpečnostními programy všech států kam dopravce létá. [10] 

Bezpečnostní program musí být schválen příslušným úřadem pro civilní letectví, veškeré 

větší změny a přílohy také. 

Hlavním úkolem bezpečnostního programu je zajistit bezpečí posádky, cestujících 

i veřejnosti tím, že se zamezí protiprávním zásahům do civilního letectví. Aby to splnil, měl 

by splňovat nebo převyšovat podmínky dané Annexem 17, národními předpisy a programy, 

a dále pak stanovit bezpečnostní opatření a směrnice pro posádku a ostatní zaměstnance. 

[10] 

Bezpečnostní program leteckého dopravce by měl obsahovat následující: 

• definice specifické pro leteckou bezpečnost, zkratky a akronymy, 

• cíl programu, snažící se splnit podmínky Annexu 17, Národního bezpečnostního 

programu a dalších národních a regionálních předpisů, 

• organizační strukturu jasně vymezující úlohy a povinnosti různých subjektů 

zabývajících se ochranou letectví před protiprávními činy, včetně provozovatelů 

letadel, bezpečnostního oddělení letiště, vnitrostátních ozbrojených sil, orgánů 

činných v trestním řízení, hraniční kontroly a jiných vládních agentur a poskytovatelů 

služeb, 

• popis komunikačních kanálů pro výměnu bezpečnostních informací, obvykle mezi 

příslušným orgánem pro ochranu letectví před protiprávními činy a provozovatelem 

letadla, 

• popis bezpečnostních opatření, která slouží k ochraně letadel a osob v nich a která 

se týkají cestujících, zavazadel, nákladu, pošty, zásob, zbraní a všech ostatních osob 

nebo předmětů podléhajících kontrole, 

• souhrn požadavků na bezpečnostní školení pro příslušné zaměstnance a související 

certifikační kritéria, 

• dodatky, které obsahují organizační diagramy, pohotovostní plán a další důležité 

informace. [10] 
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Dalšími užitečnými prvky, které mohou být zahrnuty do bezpečnostních programů leteckého 

dopravce, jsou: 

• proces předkládání a schvalování změn programu, 

• chronologický seznam změn, 

• postupy pro nouzové změny a pro uplatňování bezpečnostních směrnic obsažených 

v informačních oběžnících. [11] 

3.1. Zásady Bezpečnostního oddělení společnosti 

Bezpečnostní program leteckého dopravce by měl poskytovat podrobný popis jejich 

bezpečnostních oddělení, jako například provozní oddělení, podpůrné a vývojové oddělení 

a jednotky vyšetřování a prevence kriminality, a stručný popis jejich povinností a pravomocí. 

V příloze bezpečnostního programu by měla být uvedena úplná organizační struktura včetně 

jmen a telefonních čísel vedoucího bezpečnostního pracovníka a všech ředitelů 

bezpečnostního oddělení. [12] 

Rovněž by měly být stanoveny zásady bezpečnostního oddělení a měly by zahrnovat: 

• jasné podmínky a povinnosti hlavního bezpečnostního pracovníka; 

• jasně stanovenou strukturu vedení daného oddělení; 

• vhodný vztah mezi bezpečnostním oddělením a vedením 

• vztah mezi bezpečnostním oddělením a všemi ostatními odděleními 

3.2. Distribuce bezpečnostního programu dopravce 

Jako důvěrný dokument by měl bezpečnostní program dopravce chráněn před 

neoprávněným přístupem. Dokument by měl být k dispozici zčásti nebo v celku pouze těm, 

kteří by měli znát jeho obsah. Všechny subjekty a jednotlivci, kterým byly poskytnuty kopie 

nebo části bezpečnostního programu provozovatele letadel, by měli chránit informace, které 

vlastní. Seznam známých kopií bezpečnostního programu by měl být uveden v dodatku. [11] 

3.3. Bezpečnost letadla 

Základní odpovědnost za zabezpečení letadel nese provozovatel letadel, jehož hlavním 

cílem je zabránit neoprávněnému přístupu.  

Vzhledem k tomu, že první obrannou linií proti takovýmto přístupům je ochrana „Airside“, za 

což by měl být obecně odpovědný orgán letiště, bezpečnostní programy provozovatelů 

letadel by měly zohledňovat spolupráci s těmito orgány a zajišťovat koordinované úsilí 

a reakci. [11] 
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Ve většině případů je za ochranu letadel odpovědných hned několik subjektů, zejména 

letiště, provozovatel letadla a státní orgány (např. policie). Tato část bezpečnostního 

programu leteckého dopravce by měla v tomto ohledu konkrétně popisovat úlohu 

a povinnosti každého subjektu a měla by uvádět komunikační protokol mezi provozovatelem 

letadla a letištěm, který se má dodržovat při hlášení podezřelé činnosti, stavu letadel mimo 

provoz a informací týkajících se zvýšené hrozby. Protokol se rovněž vztahuje na komunikaci 

týkající se zvláštní bezpečnosti u některých letů. [12] 

Bezpečnostní program by měl dále popisovat: 

• opatření na ochranu letadel na zemi a prostorů letové posádky na zemi i za letu. 

• předletová bezpečnostní opatření prováděná pravidelně, v situacích s vysokým 

rizikem nebo na vyžádání, a měla by uvádět zúčastněné subjekty a jejich příslušné 

úkoly. 

• postupy pro reagování na informace, které naznačují, že konkrétní letadlo může být 

cílem protiprávního činu. 

3.4. Cestovní dokumenty 

Bezpečnostní program leteckého dopravce by měl podrobně uvádět postup odbavování, 

včetně zvláštních opatření pro skupiny nebo vysoce rizikové cestující, a měl by uvádět 

postupy pro ochranu letenek, palubních vstupenek, zavazadel a dalších dokumentů. 

Program by také měl popisovat postupy, jak zabránit podvodům s e-ticket a krádežím 

elektronických informací. [11] 

Tento dokument by měl také uvádět kde, kdy a jak jsou zkontrolovány identifikační 

a cestovní doklady všech cestujících.  

3.5. Kontrola cestujících a zavazadel 

Bezpečnostní program leteckého dopravce by měl poskytovat podrobnosti týkající se 

odpovědnosti provozovatele nebo jiného subjektu za provádění detekční kontroly cestujících 

a příručních zavazadel. Detekční povinnosti vykonává příslušný orgán jmenovaný státem, to 

může být například letiště, třetí strana pracující pro letiště nebo stát nebo bezpečnostní 

složky státu. [11], [12] 
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3.6. Bezpečnost zavazadlového prostoru letadla 

Subjekty odpovědné za provádění detekční kontroly zapsaných zavazadel by měly být 

v bezpečnostním plánu jmenovány a mělo by být uvedeno, co tato odpovědnost zahrnuje. 

Odpovědnost za zachování bezpečnosti zapsaných zavazadel přepravovaných do letadla 

spočívá na provozovateli letadla. 

Dále by měl být přinejmenším popsán účel bezpečnostních opatření pro zapsaná zavazadla 

a postupy pro: 

• detekční kontroly zavazadel a ruční prohlídky, včetně podrobností týkajících se 

detekčních míst a příslušných norem,  

• ochranu zapsaných zavazadel, 

• přepravu střelných zbraní, včetně příslušných právních předpisů, procesu přejímky 

a ochrany před odletem letadla, 

• manipulaci s nedoprovázenými zavazadly, která jsou neúmyslně oddělena od svého 

majitele. [11] 

3.7. letadlový catering a další zásoby na palubě 

Provozování cateringových služeb může dělat přímo provozovatel letadla nebo nezávislá 

smluvní společnost, která poskytuje cateringové služby několika provozovatelům letadel. 

V obou případech provozovatelé letadel obvykle přebírají odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti nebo za dohled nad ní, a proto by se na tuto otázku měly přiměřeně vztahovat 

bezpečnostní programy provozovatelů letadel. [11] 

Za bezpečnost některých cateringových služeb může být zodpovědné letiště. Pokud se 

zařízení cateringové společnosti nachází uvnitř nebo hraničí s omezeným prostorem letiště. 

3.8. Rizika a pohotovostní plánování 

Každý bezpečnostní systém musí obsahovat komplexní postupy, přípravu a reakci pro 

nejvyšší stav nouze a pro odvrácení krize a mimořádných událostí. Hlavním úkolem 

pohotovostního plánu je ochrana lidí a majetku a následný rychlý návrat k normálnímu stavu. 

Vedlejším úkolem je pak vyšetření a stanovení, jestli byla daná mimořádná událost jen 

nehoda anebo jestli měla cizí zavinění, v takovém případě je potřeba vyšetřování a označení 

viníka. [11] [12] 

Co dělat a jak by měla postupovat posádka letadla při rizikových událostech, má každý 

letecký dopravce popsáno ve svém bezpečnostním programu.  
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4. Security analýza rizik 

Bezpečnostní hrozby jsou pro leteckou dopravu velice vážné téma, protože na Zemi budou 

vždy jednotlivci i skupiny, které chtějí využít letectví ke svým cílům, ať už jde o teroristy, kteří 

chtějí dosáhnout určitých politických cílů, nebo jen způsobit co nejvíce ztrát na životech 

a majetku, nebo o jedince, snažící se nejčastěji získat výkupné nebo například uprchnout za 

hranice daného státu (většina únosů letadel provedených na území České republiky 

v minulém století byla uskutečněna za účelem uprchnutí na západ).  

Security analýza je chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a jejich následků. 

Neustálý nátlak, který tvoří bezpečnostní hrozby, způsobuje, že letecký průmysl nemůže 

nikdy polevit, pokud jde o bezpečnost, a navíc se musí proaktivně dále vyvíjet, aby předešel 

jakýkoliv budoucím hrozbám. V tabulce 1 můžeme vidět statistiku protiprávních činů 

spáchaných v letectví v letech 1990 až 2011 vydanou Mezinárodní organizací pro civilní 

letectví.[2] 

4.1. Posouzení hrozeb 

Posouzení hrozeb je základní krok k vytvoření security analýzy rizik. Slouží k vyhodnocení 

pravděpodobnosti a závažnosti teroristické činnosti proti danému objektu (v tomto případě 

k letadlu nebo k letišti). Identifikuje a hodnotí každou hrozbu na základě různých faktorů, 

včetně schopností, záměru a smrtelnosti útoku. Při posuzování hrozeb musí dojít k určení 

pravděpodobnosti dané hrozby v určité oblasti a k uvážení všech jejích následků. [13] 

Existuje řada nebezpečí, která je třeba zvážit. Pro každé nebezpečí existuje mnoho možných 

scénářů, které by se mohly odehrát v závislosti na načasování, rozsahu a lokaci nebezpečí. 

Riziko je kombinací hrozby, zranitelnosti a následku. Pro porozumění daného rizika se musí 

nejprve určit, pochopit a identifikovat jednotlivé hrozby pro letectví. Pokud existují 

nedostatečná nebo neúčinná protiopatření ke zmírnění hrozeb, dochází v dané oblasti 

k větší zranitelnosti. Pokud není adekvátně čeleno jednotlivým hrozbám, může dojít 

k přímým nebo nepřímým důsledkům. [13] 

4.1.1. Analýza rizik 

Analýza rizik je proces identifikace a analýzy potenciálních problémů, které by mohly mít 

negativní dopad na klíčové subjekty nebo projekty. Tento proces se provádí s cílem pomoci 

organizacím vyhnout se těmto rizikům nebo je zmírnit.  
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Analýza rizik se používá zejména k: 

• předvídání a omezení nežádoucích následků negativních událostí, 

• vyhodnocení, zda jsou potenciální rizika projektu vyvážena s jeho přínosy, 

a následné vyhodnocení, zda v projektu pokračovat, 

• plánování reakce pro případ selhání technologie nebo zařízení, 

• identifikování nedostatků v zabezpečení a určení dalších kroků k jejich odstranění 

a posílení bezpečnosti, a 

• zvýšení povědomí zaměstnanců o bezpečnostních opatřeních a rizicích. [14], [15] 

Posouzení hrozeb slouží k identifikování všech potenciálních rizik, která ohrožují schopnost 

daného subjektu správně fungovat. Analýza rizik slouží k prozkoumávání každého 

identifikovaného rizika a jeho případnému odstranění. [14], [15] 

rok 
počet 

protiprávních 
činů 

únos 
pokus o 

únos 
útok na 
zařízení 

pokus o 
útok na 
zařízení 

sabotáž 
jiný 

protipr. 
čin 

počet 
mrtvých 
při činu 

1990 36 20 12 1 0 1 1 137 

1991 15 7 5 1 0 0 1 7 

1992 10 6 2 1 0 0 0 10 

1993 48 30 7 3 0 0 3 112 

1994 43 22 5 4 0 2 5 51 

1995 17 9 3 2 0 0 2 2 

1996 22 3 12 4 0 0 3 134 

1997 15 6 5 2 0 1 1 4 

1998 17 11 2 1 0 0 2 41 

1999 14 11 2 0 0 0 0 4 

2000 30 12 8 1 0 0 5 58 

2001 24 7 2 7 4 0 0 3525 

2002 40 2 8 24 2 1 1 186 

2003 35 3 5 10 0 4 9 20 

2004 16 1 4 2 2 3 3 91 

2005 6 2 0 2 0 0 2 3 

2006 17 1 3 4 0 1 8 2 

2007 22 4 2 2 3 0 11 18 

2008 23 1 6 3 0 0 13 11 

2009 23 5 3 1 0 0 14 3 

2010 14 0 1 1 0 1 11 6 

2011 6 0 2 0 0 1 3 35 

celkem 493 163 99 76 11 15 98 4460 
Tabulka 1 Statistika protiprávních činů v letectví mezi lety 1990 až 2011 [2] 
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4.2. Jednotlivé druhy nebezpečí 

4.2.1. Únos 

Existuje několik druhů únosu, od politicky motivovaného, po únos s vlastním zájmem 

(například výkupné). Tyto únosy pak mají společné to, že jejich aktéři bývají nějakým 

způsobem ozbrojeni, ať už reálnou zbraní, nebo jen její maketou. V případě únosu je 

prioritou bezpečí cestujících a posádky. 

V dnešní době už nejsou únosy tak časté jako bývaly v minulém století, kdy ještě nebylo 

složité na palubu letadla pronést zbraň nebo jiný nebezpečný předmět. Největší rozmach 

únosů letadel se odehrával mezi lety 1968 až 1972, kdy se uskutečnilo celkem 326 pokusů 

o únos, z toho 137 na území Spojených států amerických s drtivou většinou letadel 

unesených na Kubu. Ve stejných letech se odehrála též série únosu na blízkém východě, 

většinu měli na svědomí palestinští teroristé, kteří se dožadovali propuštění politických 

vězňů. [2] 

Za zmínku stojí také únosy s cílem použít letadlo k sebevražednému útoku, takových případů 

není mnoho, mají však největší následky. Nejznámější únosy s úmyslem využít letadlo 

k sebevražednému útoku se staly 11. září 2001, kdy sami únosci měli mezi sebou jedince 

s leteckým výcvikem, kteří následně letadla pilotovali s úmyslem narazit s nimi do věží 

světového obchodního centra v New Yorku, Pentagonu a Bílého domu, všem kromě 

posledního se jejich úmysl podařil, cestující posledního letadla se s největší 

pravděpodobností snažili únosce přemoci, což vedlo ke zřícení do pole. Celkem 2996 lidí 

zemřelo při těchto útocích, a dalších cca 6000 osob bylo zraněno. [2] 

V české republice a tehdejším Československu se odehrálo celkem 28 ohlášených pokusů 

o únos. Všechny únosy, ke kterým došlo za komunistického režimu měly jeden cíl – dostat 

se na západ za hranice státu. Na konci čtyřicátých let a v padesátých letech páchali únosy 

převážně zaměstnanci Československých aerolinií, převážně piloti, kteří za druhé světové 

války bojovali v řadách RAF, tyto piloti únosy páchali kvůli hrozbě uvěznění komunistickým 

režimem. [2] 

Většina únosů letadel má společné to, že jejich pachatelé jsou ozbrojeni, a pod výhružkou 

zničení letadla nebo zabití pasažérů se domohou svých požadavků. Únosům se dá primárně 

zabránit tak, že se nedovolí žádným cestujícím vzít si nebezpečný předmět na palubu, toho 

se nejčastěji dosáhne pomocí bezpečnostních kontrol před vstupem do letadla. Právě díky 

pokročilým kontrolám nejsou v dnešní době únosy letadel tak časté. 
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Další možností, jak zabránit únosům letadel, jsou bezpečnostní doprovody letadel, to bývají 

nejčastěji vycvičení a ozbrojení agenti, kteří se chovají jako normální cestující, ve skutečnosti 

však cestují jako ozbrojená ochrana letadla. Tito agenti bývají nejčastěji nasazeni na lety 

označené jako rizikové (například lety z Prahy do Tel Avivu). 

4.2.2. Bombový útok 

Bombové útoky nejsou naštěstí příliš časté, nemají většinou totiž žádný jiný cíl než zničit 

letadlo a způsobit co největší ztráty na životech, bývají proto páchány teroristickými 

skupinami nebo případně mentálně narušenými jedinci. Na rozdíl od únosu bývá při 

bombových útocích velké množství mrtvých. 

Bombu můžou pachatelé dostat na palubu letadla několika způsoby, v zapsaném zavazadle 

nebo mezi osobními věcmi pachatele, který bombu nastraží na palubě a následně vystoupí, 

nebo provede sebevražedný útok a bombu odpálí sám na palubě letadla. V extrémních 

případech se může stát, že bombu na palubu letadla nastraží někdo z personálu letiště (Let 

Metrojet 9268 – bombu v plechovce od sody vložil do zavazadlového prostoru mechanik, 

který měl vazby na islámský stát). V dnešní době je díky bezpečnostním opatřením 

a kontrolám mnohem těžší dostat výbušninu na palubu letadla, nejčastěji se pachatelé snaží 

uschovat výbušniny elektronických zařízeních (telefonech, laptopech a dalších). [16] 

Jedna z nejčastěji používaných látek k výrobě bomb je dusičnan amonný smíchaný 

s tekutým palivem. Tato látka má pro pachatele tu výhodu, že nemusí přes kontrolu 

procházet smíchaná, pachatel může jednotlivé látky pronést samostatně a následně je 

smíchat na záchodě na letišti nebo až v letadle. Právě kvůli této látce bylo omezeno 

množství tekutin, které si může cestující vzít na palubu letadla. [2] 

Na českém území se odehrál pouze jeden bombový útok, a to na let JAT 367 Jugoslávských 

aerolinií směřující z Kodaně do Záhřebu. Krátce po přeletu hranic mezi Německem 

a Českem letadlo explodovalo. Příčinou byla bomba s časovačem uložená v kufříku v přední 

části letadla. Při útoku zemřelo 27 z 28 lidí na palubě, jen jedna letuška zázrakem přežila 

pád z 10 000 metrů. K útoku se později přihlásili členové Chorvatské teroristické skupiny 

Ustaša, avšak nikdo nebyl nikdy odsouzen. [17] 

Možné jsou též útoky na samotná letiště, ať už je letiště přímo cílem, nebo pokud terorista 

usoudí, že se mu nepodaří dostat výbušninu na palubu letadla, tak jí odpálí přímo na letišti, 

aby způsobil co největší ztráty na životech. 

Teroristické skupiny neustále vyvíjejí nové způsoby, jak pronést výbušná zařízení na palubu 

letadel, proto se stejně jako v případě únosů musí bezpečnostní kontroly na letištích stále 
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proaktivně vyvíjet. Bombovým útokům se dá předejít i dalšími způsoby, například 

screeningem cestujících pomocí kamer, nebo pokládáním bezpečnostních otázek. 

4.2.3. Sestřelení letadla ze země 

K sestřelení letadla může dojí takřka kdekoliv, ačkoliv většinou k tomu dochází v rizikových 

oblastech, kde dochází k nějakému konfliktu. Většina sestřelení civilních letadel se děje 

spíše omylem, ale může k nim dojít i úmyslně. I přesto, že k útoku na letadlo ze země 

nedochází tak často, je to stále velká hrozba, jelikož civilní letadlo se tomu prakticky nemůže 

bránit. 

Letadlo může být sestřeleno několika způsoby. Prvním je sestřelení vojenským letadlem, 

k tomu docházelo v historii nejčastěji, když civilní letadlo omylem vletělo do vzdušného 

prostoru cizí země, to se stávalo převážně v minulém století, když ještě letadla 

nedisponovala GPS a pokročilými navigačními systémy. Hned několik případů sestřelení se 

tak stalo na území bývalého Sovětského svazu, například let KAL 902 Korejských aerolinií, 

který letěl v roce 1978 z Paříže do Soulu. Při letu se porouchal, pravděpodobně kvůli 

přiblížení k severnímu magnetickému pólu, kompasový navigační systém, což vedlo ke 

změně kursu a letadlo vletělo do Sovětského letového prostoru. Sověti letoun považovali za 

Americké průzkumné letadlo a sestřelili ho, avšak korejskému kapitánovi se podařilo 

s poškozeným letadlem nouzově přistát a zemřeli tak pouze 2 osoby na palubě. Obdobný 

případ se stal v roce 1983 kdy let byl sestřelen let KAL 007 nad Kamčatkou, avšak při tomto 

sestřelení zemřelo všech 269 lidí na palubě. [18] 

Další způsob sestřelení letadla může být raketou země – vzduch, k tomuto činu může dojít 

nejčastěji při přeletu nad válečnou oblastí. Právě k tomu došlo v roce 2014, kdy proruští 

separatisté sestřelili letadlo malajských aerolinií (let MH17) protiletadlovým systémem BUK. 

[18] 

Třetí možnost sestřelení letadla je přenosným protiletadlovým raketovým kompletem. Tuto 

možnost lze využít pouze pokud se letadlo pohybuje v nízko nad zemí, převážně tedy po 

startu nebo před přistáním. To do značné míry vylučuje sestřelení civilního letadla omylem, 

protože v nízkých výškách lze u většiny civilních letadel poznat, že nejsou vojenské, a navíc 

letadlo nenarušuje cizí letový prostor. Příkladem může být sestřelení letadla An-24 

společnosti Lionair nad Srí Lankou (Lionair let 602). Letadlo bylo sestřeleno ručním 

raketovým kompletem krátce po startu separatistickou skupinou Tamilští tygři. V letadle se 

tou dobou nacházelo několik vysoce postavených příslušníků armády Srí Lanky, což byl 

pravděpodobně důvod sestřelení tohoto letadla. [19] 
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obr. 1 Světlice systému Flight guard na letadel. [16] 

Existuje několik možností, jak se vyhnout sestřelení letadla. Základní je plánovat trasu letu 

tak, aby se předešlo létání nad rizikovými oblastmi. Jako rizikové bývají nejčastěji 

označovány válečné oblasti (v současné době například Sýrie, Irák, Írán nebo východní 

Ukrajina). Další možností ochrany civilního letadla před sestřelením může být takzvaný 

systém „Flight guard“ (obr. 1), který používají například izraelské aerolinky El Al na letech do 

rizikových oblastí. Systém je založen na detekci naváděné střely a následném vystřelení 

světlic, na které se následně střela zaměří. [20] 

4.2.4. Sabotáž letadla 

Sabotáž letadla je úmyslné poškození letadla na zemi nebo za letu (mezi sabotáž by se dal 

počítat i bombový útok, ten má však vlastní kapitolu). Během letu je pro případného 

pachatele složité, až skoro nemožné, nepozorovaně způsobit mechanické poškození letadla. 

Mnohem snazší by to bylo pro případného pachatele, který pracuje jako mechanik nebo pro 

handlingovou společnost. Právě kvůli takovýmto případům musejí všichni zaměstnanci letiště 

projít bezpečnostní prověrkou (ověření spolehlivosti) a následně, než můžou být vpuštěni 

k letadlu musejí projít bezpečnostní kontrolou. 

Sabotáž, kterou má na svědomí zaměstnanec letiště, se stala v roce 2019 v Miami. 

Šedesátiletý mechanik Iránského původu poškodil před odletem Pitotovu trubici letadla, 

naštěstí palubní počítač zahlásil chybu a piloti proto zrušili start. [21] 
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4.2.5. Další bezpečnostní rizika pro letadlo za letu 

Mezi další rizika se řadí například drony. I přesto, že by se daly považovat za safety riziko, 

mohou být drony použity i k záměrnému poškození letadla. Největší hrozbou zůstává srážka 

s dronem při odletu nebo přistání, z tohoto důvodu mají letiště ochranou zónu, kam drony 

nesmějí létat. V dnešní době lze drony využít jako zbraně, existují drony, které mají na sobě 

přidělané střelné zbraně nebo dokonce ruční raketomety, což může mít v nesprávných rukou 

neblahé následky pro civilní letectví. V roce 2015 prohlásili teroristé Islámského státu, že 

hodlají využívat drony s výbušninami k bombovým útokům. Zatím však drony nezpůsobily 

pád jediného letadla, i přesto že svým přiblížením k letadlům na nebezpečnou vzdálenost již 

způsobily několik incidentů. [22] 

Posledním rizikem je osvětlení pilotů letadla laserovým ukazovátkem ze země. Lasery 

nejsou samy o sobě tolik nebezpečné, avšak pokud by někdo ze země svítil do kokpitu 

letadla, mohl by v horším případě způsobit dočasné oslepnutí pilotů, což může při přistání 

vést k poškození letadla nebo dokonce ke zranění lidí na palubě. Tomuto se dá předejít 

několika způsoby, například některé země již zavedly regulaci prodeje některých 

výkonnějších laserů, aby se předešlo jejich zneužití. Dále se tomu dá zamezit zavedením 

ochranného pásma se zákazem použití laserů kolem letiště a trestním stíháním osob, které 

ho poruší. [22], [23] 

4.2.6. Útok na letiště 

Útok na letiště je poměrně velkou hrozbou, protože se tomu nedá zabránit žádnou 

bezpečnostní kontrolou. K takovémuto ozbrojenému útoku může dojít naprosto kdekoliv, kde 

se pohybuje hodně osob na relativně malém prostoru, například v obchodních centrech. 

Jednou z mála možností ochrany před ozbrojenou osobou na letišti jsou jednotky policie 

a ostrahy, které patrolují veřejné prostory letiště a jsou připraveny proti případnému 

útočníkovi zasáhnout. 

4.3. Posouzení následků a pravděpodobnosti jednotlivých hrozeb 

Aby bylo možné vytvořit matici rizik, která bude založená na následcích daného nebezpečí 

a jeho pravděpodobnosti, musí se nejprve určit závažnost každé hrozby. V oblasti security 

může mít skoro každá hrozba katastrofální následky. 

Matice rizik (tabulka 2) se posuzuje u každé hrozby. Slouží k určení velikosti rizika při přeletu 

nebo přistání v dané oblasti. Jakmile se dosadí do matice pravděpodobnost a závažnost, 

vyjde určitý index rizikovosti a podle něj se následně určí, jak moc je ohrožující do dané 

oblasti letět.[24] 
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Pravděpodobnost se nejlépe získá z aktualizovaných internetových zdrojů jako je například 

Ministerstvo zahraničí, které vydává informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých zemích. 

Dalším zdrojem těchto informací může být například web https://safeairspace.net/, který 

popisuje situaci i případné incidenty v nebezpečných oblastech, navíc v sobě obsahuje 

NOTAMy jednotlivých zemí, které dále rozepisují situaci v zemi.[25] 

Jednotlivé body závažnosti: 

• 1 – drobná závažnost – zanedbatelné následky, 

• 2 – menší závažnost – drobný incident, minimální peněžní ztráta, 

• 3 – střední závažnost – větší poškození majetku, případná menší zranění osob, 

• 4 – velká závažnost – vážné poničení letadla, nebo jiného majetku, vážná poranění 

více osob, 

• 5 – katastrofální následky, zničené letadlo/úmrtí osob. 

Jednotlivé body pravděpodobnosti: 

• 1 – nepravděpodobné, 

• 2 – velmi malá pravděpodobnost, 

• 3 – střední pravděpodobnost, 

• 4 – vysoká pravděpodobnost, 

• 5 – téměř jistá. 

 Závažnost 

P
ra

v
d
ě

p
o

d
o

b
n

o
s
t 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

Tabulka 2 Matice rizik 
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4.3.1. Nebezpečí při vzletu a přistání 

4.3.1.1. Únos letadla  

V tomto případě se předpokládá, že se nejedná o únos se sebevražednými úmysly, takže se 

dá předpokládat, že je zamýšlen z důvodu získání výkupného nebo s jinými politickými 

úmysly (podnětem k únosu letadla může být například propuštění politických vězňů 

vězněných v zemi odkud, nebo kam letadlo letí). Z těchto důvodů je závažnost únosu 

stanovena na střední, tudíž 3 body v matici rizik. 

Pravděpodobnost začíná na jednom bodu, následně se zvětší na základě zabezpečení 

a kontroly na letišti, u té se stanoví tři stupně, výborná (0 bodů pravděpodobnosti, 

srovnatelná například se standardy v EU, kontrolované Agenturou Evropské unie pro 

bezpečnost letectví – EASA), střední (1 bod) a špatná (2 body). Dále pokud bylo 

v posledních 15 letech letadlo v dané oblasti uneseno přičtou se další 2 body, tyto data sbírá 

ICAO. 

Příklad: letiště Ben Gurion v Izraeli. Kontroly všech pasažérů v Izraeli patří k nejlepším na 

světě, avšak z této země bylo v minulosti uneseno velké množství letadel. Z těchto důvodů 

se pravděpodobnost nastaví na 3, tudíž index rizikovosti únosu letadla v Izraeli je 9, což je 

přijatelné riziko. 

4.3.1.2. Sabotáž letadla a bombový útok 

Sabotáž a bombový útok mají prakticky stejná kritéria jako únos. Opět záleží na bezpečnosti 

dané země odkud se vzlétá nebo kam se letí. Avšak závažnost těchto činů je mnohem vyšší. 

Pokud se takový útok povede provést, může mít katastrofální následky. Z tohoto důvodů je 

závažnost stanovena na nejvyšší, tudíž na 5 bodů. 

Pravděpodobnost se v obou případech stanoví podobně jako u únosu. Vychází se 

z minimální pravděpodobnosti (1) k tomu se přičtou body za úroveň zabezpečení letiště 

(0 v případě výborného zabezpečení, 1 v případě středního a 2 v případě špatného) dále se 

přičtou 2 body, pokud se během posledních 15 let stala sabotáž letadla na daném území. 

4.3.2. Nebezpečí při přenocování na daném území 

Existují případy, kdy je bezpečné přistát na určitém letišti, avšak hrozí případné nebezpečí 

posádce, která opustí území letiště (například při přenocování na daném území). Toto 

nebezpečí může vznikat například při nestabilní politické situaci na daném území, může se 

stát, že tam zrovna probíhají demonstrace, nebo je vyhlášený nouzový stav. 
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Informace o situacích, které by mohli být nebezpečné pro posádku se dají najít například na 

stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 

4.3.3. Nebezpečí při přeletu území 

4.3.3.1. Sestřelení letadla 

I přesto, že jsou případy, kdy došlo k sestřelení letadla a nikdo nezemřel, zůstávají následky 

většiny sestřelení letadlem, ať už ze země nebo ze vzduchu, katastrofální. Ve většině 

případů dochází k úplnému zničení letadla a k úmrtí většiny lidí na palubě. Z tohoto důvodu 

je závažnost sestřelení nejvyšší, tudíž 5 bodů. 

U pravděpodobnosti sestřelení letadla se vychází z minimální pravděpodobnosti (1 bod), 

pokud se na přelétaném území nachází vojenský konflikt, zvýší se o dva body. Pokud zde 

došlo v posledních 15 letech k sestřelení zvýší se o dva na 4, respektive 5. Pravděpodobnost 

se může případně také zvýšit za zvláštních okolností (dopravce dostane například výhružku, 

že jeho letadlo může být sestřeleno). 

Příklad: Let nad oblastí Doněcku. Na východní Ukrajině probíhá od roku 2014 konflikt mezi 

Ukrajinskými ozbrojenými složkami a proruskými separatisty, a navíc v této oblasti již došlo 

k sestřelení civilního letadla. Z těchto důvodů by pravděpodobnost byla nastavena jako 

4 tudíž by celková rizikovost byla 20, to je poměrně vysoké riziko, proto by se dopravce této 

oblasti měl vyhnout. [2] 

4.4. Vyhodnocení rizika 

Vyhodnocení rizika se provede po stanovení pravděpodobnosti jednotlivých hrozeb. Pokud 

má nějaká hrozba index rizikovosti vyšší než 20, dopravce by automaticky měl vědět, že na 

tomto území by neměl přistávat a vzlétat, pokud je riziko sestřelení větší než 20 neměl by 

přes toto území ani přelétat. Pokud je průměrné riziko hrozby nižší než 13 mělo by být 

relativně bezpečné v dané oblasti přistávat a vzlétat. 

Při riziku mezi 13 a 20 body by měl dopravce věnovat pozornost situaci v dané oblasti a při 

jakémkoliv zhoršení situace změnit trasu nebo do dané oblasti nelétat. 
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5. Databáze rizikových oblastí 

Databáze rizikových oblastí by měla sloužit zejména leteckým dopravcům, aby si mohli 

ověřit, že jejich plánovaná trasa je bezpečná. Databáze je vytvořená v Oracle SQL 

Developer a veškerá interakce s ní se dá provádět pomocí vytvořených php. 

Uživatel si musí nejprve najít na výše uvedených zdrojích (nebo jinde) informace 

o bezpečnosti každého FIRu, kterým hodlá na daném letu prolétat. Dále si musí najít 

statistiky o případném sestřelení, únosu, nebo sabotáži na území daného FIRu (tyto statistiky 

vede ICAO). Tato data následně vloží do databáze, která mu poté ukáže, jak nebezpečný je 

daný let a jak nebezpečné je přistávat v cílové destinaci. 

5.1. Zprovoznění databáze 

Aby vše fungovalo tak, jak má, musí se nejprve zprovoznit všechny jednotlivé části, jinak by 

se mohlo stát, že například propojení mezi databází a php skripty nebude fungovat. 

5.1.1. SQL Developer 

Jako první si uživatel musí stáhnout a zprovoznit SQL Developer, což je integrované 

vývojové prostředí pro práci s SQL databázemi zdarma vydávané společností ORACLE 

Corporation. Tento program se dá stáhnout na jejich stránkách. [26] 

V SQL Developeru si následně musí uživatel zajistit vlastní databázi a připojení na ní. Pro 

účely této práce bylo používáno připojení ke školní databázi Fakulty dopravní ČVUT. Po 

připojení stačí pouze spustit přiložený soubor „Vygenerovani_databaze.dll“ (příloha 1). 

5.1.2. Webový server a OCI 8 knihovna 

Dalším krokem je stáhnutí a instalace webového serveru XAMPP (odkaz ve zdrojích), což je 

open source program sloužící ke zprovoznění webového serveru, na kterém se následně 

zobrazí php soubory, které ovládají vytvořenou databázi. [27] 

Většina příkazů ovládající propojení mezi ORACLE databází a php scripty je z ORACLE 

knihovny „OCI 8“, která se musí nainstalovat do XAMPP a následně v něm povolit. 

Po instalaci už stačí jen otevřít XAMPP a v něm povolit moduly Apache a MySQL. Toto stačí 

ke zprovoznění při každém dalším spuštěním daného počítače. 

  



35 
 

5.1.3. Připojení k vlastní databázi 

Základem pracování s vytvořenou databází jsou tři skripty, aby však mohly fungovat, musí 

nejprve fungovat připojení k databázi. K tomu slouží čtvrtý skript nazvaný „pripojeni.php“ (viz 

obr.2) 

 

obr. 2 připojení k databázi 

Tento skript slouží k připojení k databázi pomocí adresy a přihlašovacích údajů. Byl převzat 

z hodin předmětu „Informační systémy v dopravě“. Pro správnou funkčnost musí uživatel 

tento skript otevřít a vyplnit informace o svém serveru a přihlašovací údaje. 

Jakmile má uživatel připojení připravené, stačí zkopírovat skripty do složky htdocs obsažené 

v adresáři programu XAMPP, z této složky se soubory načítají do webového prohlížeče, kam 

už stačí jen zadat adresu https://localhost/ a za lomítko napsat název souboru, který se 

následně otevře. 

5.2. SQL databáze 

Samotná databáze se skládá ze 2 hlavních tabulek pojmenovaných „FIR“ a „let“ tyto tabulky 

mají mezi sebou relaci M:N, tudíž je mezi nimi ještě jedna propojovací tabulka automaticky 

pojmenovaná „Relation_2“. Databáze se přesně podle tohoto relačního schématu vytvoří 

jednoduše spuštěním souboru „vygenerovani_databaze.dll“ (příloha 1), v tomto souboru jsou 

navíc přiložené 3 příkazy:  
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• drop table fir cascade constraints; 

• drop table let cascade constraints; 

• drop table relation_2 cascade constraints; 

Tyto příkazy smažou veškeré záznamy o tabulkách se stejným jménem, to slouží například 

k tomu, kdyby uživatel chtěl začít od začátku s databází (pokud by chtěl smazat všechny 

data v tabulkách). 

 

obr. 3 Relační schéma databáze 

Na obr. 3 je vidět relační schéma vytvořené databáze, na němž jsou vidět jednotlivé atributy 

a jejich datové typy. Toto relační schéma bylo vygenerováno podle dvoutabulkové předlohy 

vytvořené v logickém modelu. 

Primární klíč v tabulce „FIR“ je icao_kod. Každý FIR má přiřazený čtyřmístný kód od 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví, z tohoto důvodu je také datový typ nastavený na 

4 znaky. Pro jednodušší počítání mají všechny atributy, které se používají při výpočtech, 

nastavený datový typ buď na jednomístné číslo, v tom případě se do něj ukládá číslo 

1 (pozitivní odpověď) nebo 0 (negativní odpověď), nebo dvoumístné číslo do kterého se 

ukládá vypočítaný index rizikovosti, tedy číslo mezi 5 a 25. 
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U tabulky „let“ je primární klíč zároveň jediným atributem, kód letu může mít od 3 do 7 znaků. 

Většinou mívají letové kódy 2 písmena označující letovou společnost a 3 nebo 4 číslice. 

Proměnné jako například průměrné riziko letu se počítají a zobrazují v php, není tudíž 

potřeba, aby měly vlastní atribut. 

Tabulka „Relation_2“ slouží pouze k propojení a k připojení jednotlivých FIRů k jednomu 

danému letu. Byla pojmenována automaticky, protože v logickém modelu vůbec nebyla a 

musela se vytvořit při generování relačního modelu. 

5.3. Jednotlivé php skripty 

5.3.1. Vytvoření a úprava FIRů 

První, co musí uživatel udělat, aby zjistil celkovou rizikovost svého vybraného letu, je 

vyplnění všech FIRů, kterými hodlá prolétat. To se provede pomocí skriptu „novy_fir.php“ 

(příloha 3). V tomto skriptu není obsažené samotné připojení k databázi, má však v sobě 

příkaz „include pripojeni.php“, který slouží právě pro připojení. Aby toto mohlo fungovat musí 

tyto skripty být spolu v jednom adresáři. 

Podobně jako s připojením k databázi je ve skriptech obsažen soubor „bootstrap.css“, ve 

kterém jsou nastaveny velikosti písmen, barva pozadí a tlačítek a další. 

 

obr. 4 Nový FIR 
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Stránka, která je na obr. 4, funguje na bázi SQL příkazu „INSERT“, který po vyplnění stránky 

a vložení záznamu vloží údaje do databáze, tyto údaje se předtím vloží do proměnných 

a v případě odpovědí ano/ne se nejprve pomocí jednoduchého operátoru „if“ převedou na 

jedničky a nuly (pokud je proměnná „ano“ uloží se do proměnné 1 a naopak). Zbylé 

4 atributy, které se nezadávají uživatelem, se vypočítají na pozadí, například rizikovost 

únosu se vypočítává pomocí tohoto příkazu: 

$rizikovost_unosu = (1 + (intval($unos_behem_15_let) *2) + 

(intval($uroven_bezpecnosti_letist))) *5; 

Proměnné jsou označeny znakem „$“ Příkaz intval zde již není potřeba, v dřívější verzi šlo 

uložit místo ano/ne i prázdnou proměnnou, kterou příkaz intval převede na číslo 0, na tuto 

verzi nemá vliv, avšak byl ponechán pro případ jakékoliv úpravy. 

V případě že by uživatel zadal v databázi již existující Kód FIRu, skript by měl přestal 

fungovat, protože atribut icao_kod je primární klíč a nemůže být duplicitní. Tento problém je 

vyřešen tak, že pokud uživatel zadá existující kód FIRU, skript místo příkazu „INSERT“ 

provede příkaz „UPDATE“ a všemi nově zadanými hodnotami nahradí již uložené hodnoty 

v řádku se stejně pojmenovaným ICAO kódem. Navíc znovu vypočítá a nahradí všechny 

proměnné rizikovosti. Tato funkce funguje díky smyčce, která vytáhne z databáze všechny 

kódy FIRu a všechny je porovná s nově zadaným, pokud jsou stejně, tak se místo příkazu 

„INSERT“ provede příkaz „UPDATE“. 

Třetí funkcí tohoto skriptu je zobrazení vybraného FIRu a jeho atributů, to se vypíše na 

začátku stejné stránky, před zadání nového FIRu (obr. 5). Tento příkaz funguje pomocí 

funkce „SELECT“, která zobrazí vybraná data z databáze a uloží je do proměnné, která se 

následně zobrazí. 

 

obr. 5 Zobrazení dat o vybraném FIRu 
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5.3.2. Vytvoření letu a přiřazení FIRů 

Jakmile má uživatel vytvořené všechny FIRy, které potřebuje, může ve webovém prohlížeči 

otevřít soubor „novy_let.php“ (příloha 4). Stejně jako ostatní skripty i tento se před 

zobrazením připojí k souboru „pripojeni.php“. Toto spojení slouží opět k přihlášení uživatele 

k databázi a následnému propojení s ní. Pro vzhled stránky byla opětovně zvolena šedivá 

barva a černé písmo a pro tlačítko vložení záznamu byla zvolena tmavě modrá barva a bílé 

písmo. Všechny tyto vlastnosti jsou stejné pro všechny skripty a jsou obsaženy a upraveny 

v souboru bootstrap.css. Tento soubor není součástí příloh, tak se může stát že bez něj 

bude grafická stránka skriptů jiná. 

Tento skript má několik funkcí, první z nich je vytvoření nového letu (viz obr. 6.) To se 

provede zadáním kódu letu do prvního řádku (maximálně 7 znaků). Pokud se zadává nějaká 

hodnota do prvního řádku tak se další dva ignorují a odešle se pouze nový let. 

Vytvoření nového letu se provádí stejně jako u předchozího skriptu, a to pomocí příkazu 

„INSERT“, který uloží zadanou hodnotu do databáze. Na rozdíl od vytváření nového FIRu 

v tomto případě nelze zadat hodnotu, která je již obsažena v tabulce „let“. Při zadání 

duplicitní hodnoty se nic neuloží a skript zobrazí chybu popisující zadání stejné hodnoty. 

 

obr. 6 Zadání nového letu a jeho vložení 
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Druhou funkcí tohoto skriptu je propojení FIRu s letem, díky tomuto se může s jedním letem 

propojit jakékoliv množství vytvořených FIRů a naopak. Zobrazení funguje na bázi SQL 

příkazu „SELECT“, který jeden záznam za druhým ukládá do proměnné, která je následně 

zobrazí jako výběr. Po zvolení se tyto dva záznamy uloží do mezilehlé tabulky do jednoho 

řádku, a tím se spolu spojí. 

Po propojení a úspěšném vložení záznamu se zobrazí daný let se všemi FIRy v něm 

obsaženými. Pro zobrazení rizika v místě přistání je nutné tento FIR zadat poslední, protože 

skript zobrazuje vypočítanou rizikovost přistání v posledním zadaném. To se vypočítává tak, 

že se vezme průměrná rizikovost vypočítaná z průměrné rizikovosti únosu a sabotáže (obojí 

závisí nejvíce na úrovni zabezpečení letiště) a udělá se průměr, pokud by jedna z těchto 

hodnot byla vyšší než 20, tak na to skript upozorní. 

Jako další program zobrazí průměrné riziko přeletu, to získá tak že udělá průměr z atributu 

„index_rizikovosti_prelet“ obsaženého u všech FIRů, které jsou zatím zadány v každém letu 

a tuto hodnotu vypíše.  

Poté najde pomocí SQL příkazů „SELECT MAX ()“ maximální hodnotu rizikovosti přeletu 

a tuto hodnotu vypíše. To slouží jako varování pro případ, kdy je maximální rizikovost mezi 

13 a 20, v tomto případě by si měl uživatel dávat pozor nebo případně zhodnotit, jestli by 

nebylo výhodnější se této oblasti vyhnout. 

Jak je vidět na obrázku 7, pokud hodnota přeletu jednoho z obsažených FIRů přesáhne 19 

vypíše se varovná zpráva, která informuje uživatele, že přes tento FIR by se nemělo létat. To 

se může stát i v případě, kdy je tento FIR posledním zadaným, tudíž tím, ve kterém se má 

přistávat.  

Na obrázku 7 je zadaný let z České republiky (LKAA) do Sýrie (OSTT), je vidět, že právě 

Sýrie je nejvíce nebezpečná pro přelet, protože tam v době vytváření databáze probíhá 

vojenský konflikt a civilní letadla mohou být omylem zaměřena pozemními silami nebo 

zachycena v křížové palbě. [25] 
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obr. 7 Zadaný let do Sýrie 

Všechny zobrazené a výše popsané hodnoty se aktualizují a případně zobrazují po každém 

zadaném FIRu, i když uživatel zadá jen první tak se všechny tyto hodnoty vypíšou. Tyto 

hodnoty jsou jednou z nejdůležitějších částí, protože právě ony jsou nejvíce informativní pro 

koncového uživatele. 

V případě, že uživateli vyjde nebezpečná trasa, nezbývá nic jiného než tuto trasu odstranit, 

vymyslet trasu novou, případně vytvořit nové FIRy a poté vyplnit stránku znovu. 

5.3.3. Odstranění záznamů 

Poslední skript slouží k odstraňování záznamů, které už nejsou potřeba, nebo v případě letů 

jsou moc rizikové a musejí se vytvořit znova s pozměněnou trasou. Tento skript s názvem 

„odstraneni_zaznamu.php“ (příloha 5) je nejkratší z vytvořených. Po otevření načte všechny 

hodnoty v atributech „kod_letu“ a „icao_kod“ a zobrazí je v podobě vybírání možností (Viz 

obr. 8). 

První funkcí je odstranění letu. Tato možnost nejprve odstraní všechny záznamy v mezilehlé 

tabulce „Relation_2“, které obsahují vybraný let. Jakmile jsou všechna data spojená s tímto 

letem vymazána, smaže se i samotný záznam z tabulky „let“. 
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obr. 8 Odstranění záznamu 

Druhou funkcí tohoto skriptu je odstranění FIRu. Pokud už nějaký FIR není potřeba, nebo 

uživatel například zadal špatný kód (v případě, že by se něco jiného zadalo špatně, postačí 

funkce „UPDATE“ obsažená v prvním skriptu viz kapitola 5.3.1). Tato funkce nejprve zobrazí 

všechny vytvořené FIRy a dovolí jeden vybrat a vymazat. Při odstranění se smažou i veškeré 

záznamy o tomto FIRu. Pokud je však obsažen v některém letu, odstranit nepůjde. Místo 

toho se zobrazí chyba a napíše se ve kterém letu je FIR obsažen. V tomto případě se musí 

nejprve odstranit celý tento let. 

5.4. Možný budoucí vývoj databáze 

Aby se zvětšil potenciál vytvořené databáze, šlo by databázi ještě více upravit, protože 

v současné době zůstává hodně práce na uživateli, jako například vytvoření trasy, nebo 

hledání dat o bezpečnostní situaci v jednotlivých oblastech. 

První, co by se do budoucna mohlo přidat, je plánování letů. To je poměrně složitý úkol, 

protože databáze by se musela propojit s mapou. Uživatel by pak zadal pouze první 

a poslední FIR a databáze by jako první našla nejkratší trasu, zhodnotila její bezpečnost a při 

případném moc velkém riziku by navrhla trasu, která by se této oblasti vyhnula. Uživateli by 

se pak zobrazila hotová trasa s nějakou určitou rizikovostí a případně i mapa, kde by tato 

trasa byla vyznačená. 
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Další případná úprava už však vyžaduje přístup k databázím s údaji o bezpečnosti v daných 

státech. Pokud by se taková hotová databáze našla a propojila se s vytvořenou databází 

rizikových oblastí, uživateli by jen stačilo zadat trasu a nemusel by hledat a vypisovat 

bezpečnostní situaci v jednotlivých oblastech kam létá. Tento úkol by nebyl tak těžký, kdyby 

taková databáze existovala a byl k ní neomezený přístup. 

Podobně by tohoto šlo dosáhnout, pokud by první tabulka databáze byla přístupná všem 

a všichni dopravci by spolupracovali na naplňování databáze daty. Nový uživatel by tak už 

měl předvyplněnou databázi a pouze by zadal svůj let a dostal by data o rizikovosti 

v jednotlivých oblastech. Pokud by například chyběly údaje o nějakém území mohl by je 

vyplnit sám a přispět tak ostatním dopravcům. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat bezpečnostní program leteckého dopravce 

a s tím související bezpečnostní hrozby. 

Začátek práce je věnován legislativě zabývající se problematikou letecké bezpečnosti, jako 

podklady k tomuto byly využity dané zákony, Národní bezpečnostní programy a kniha 

„Letecká security“ od Bohdana Koverdynského, která byla použita i ve čtvrté kapitole 

k identifikaci jednotlivých bezpečnostních hrozeb. 

Třetí kapitola práce je pak věnována bezpečnostnímu programu a tomu, jak byl měl takový 

dokument vypadat a co by měl obsahovat. 

Dále byla v bakalářské práci řešena problematika hrozeb pro civilní letectví, které každý den 

ohrožují stovky letadel a jejich pasažérů a jak se jim vyhnout. Jsou území, nad kterými si 

dopravci nemůžou dovolit letět, a právě proto byla vytvořena databáze kam si mohou vložit 

záznamy o všech těchto oblastech a snadno se k nim dostat a zobrazovat si je.  

Tato databáze také slouží k ukládání celých letů a jejich rizikovosti. Ta se vypočítává přímo 

uvnitř skriptů přiložených k databázi, pro její snadnější ovládání a práci s ní a také pro 

přehlednější zobrazování výstupů. 
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