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BEZPEČNOSTNÍ POHOTOVOSTNÍ CVIČENÍ PROVĚŘILO OSTRAVSKÉ LETIŠTĚ  
 
Hned dvě krizové situace si v úterý večer vyzkoušely všechny bezpečnostní 
složky působící na letišti Leoše Janáčka Ostrava. 

Nejprve si cvičný požár odpadkového koše v odletovém gate vyžádal zásah 
hasičské jednotky.  Všichni, kteří se v tu dobu nacházeli v ohrožených prostorech 
terminálu, museli být evakuováni. Celá akce trvala přibližně 15 minut a po zlikvidování 
ložiska ohně a kontrole prostor bylo letiště opět uvedeno do provozu.  
„Hala je zatížená každodenním provozem, z našeho hlediska je tedy nutné prověřit 
připravenost nejen našich hasičů, ale i techniky, jako například signalizace a nouzových 
východů jako při reálné situaci“, řekl vedoucí Hasičského záchranného sboru ostravského 
letiště Ivan Korbelář. 

K simulaci druhé krizové situace posloužil přistavený letoun L410. Devět figurantů 
společně s posádkou společnosti Job Air – Central Connect Airlines ohrožoval na palubě 
letadla agresivní cestující. K vyřešení situace byly povolány všechny bezpečnostní složky 
letiště a svolán krizový štáb. „Bylo nutné vyzkoušet součinnost všech složek letiště. Každý 
útvar má nastavené své postupy v případě nestandardní situace, ale je potřeba vyzkoušet 
si jejich fungování a součinnost v praxi“, uvedl Leoš Liška, bezpečnostní ředitel Letiště 
Leoše Janáčka Ostrava. 
Na celé simulované akci spolupracovala ostraha letiště společně s Inspektorátem cizinecké 
policie Mošnov, zásahovou jednotkou, Řízením letového provozu a Celní správou. 
K vyřešení situace byl povolán také tým vyjednavačů PČR Správy severomoravského kraje 
Ostrava.  
Jako námět cvičení byl záměrně zvolen nepřizpůsobivý cestující na palubě letadla. Tato 
situace může kdykoliv nastat, lidé odlétají nebo se vracejí z dovolené mnohdy posilněni 
alkoholem a nemusí to vždy jít řešit jen připomenutím slušného chování. 
„ Policie přivítala možnost zásahu v nestandardní situaci. Letiště je mezinárodní vstupní 
hranice do České republiky. Ročně tudy projde více než 300 tisíc cestujících a takové 
situace nejsou vyloučeny“, dodal vedoucí oddělení Inspektorátu cizinecké policie Mošnov 
Jiří Krejčí.  
Vyjednávání s agresivním cestujícím trvalo necelé dvě hodiny. 
Cvičení tohoto charakteru bylo jedním z prvních, které se na ostravském letišti do 
budoucna plánují.  
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