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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Čtvrtek, 10.dubna 2008 
 
OSTRAVSKÉ LETIŠTĚ ZVYŠUJE KVALIFIKACI BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 
Více než 60 zástupců bezpečnostních složek letišť celé republiky se dnes 
zúčastnilo cvičení pod názvem CITES 2008. 
 
Pozvání ke cvičení, které připravilo Letiště Ostrava společně s Celním úřadem Mošnov 
přijali  zástupci letišť, celní správy, Inspektorátu cizinecké policie, České inspekce 
životního prostředí a také hosté z Polska.  
Cvičení bezpečnostních složek se koná několikrát ročně v rámci Národního 
bezpečnostních programu ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy. Na 
ostravském letišti bylo poprvé zaměřeno na nepovolený dovoz ohrožených druhů. 
„Jsme rádi, že se cvičení koná právě před nástupem charterové sezóny. Přestože dovoz 
zakázaných exponátů se týká především celní správy, pro naše bezpečnostní  složky je 
důležitá zejména problematika odhalování zbraní, střeliva a výbušných látek“ řekl 
ředitel bezpečnosti  letiště Leoš Liška. 
Náplní programu byla problematika dovozu živých zvířat a rostlin, neživých exponátů, 
odhalování omamných a psychotropních látek, seznámení s výbušnými látkami a 
střelivem a možnosti jejich vyhledávání. 
K vidění tak byla například manipulace s živými hady, krokodýlem nebo želvou, 
praktická ukázka vyhledávání drog služebním psem a odhalování nepovolených látek 
(drog i výbušnin) pomocí detektorů. 
Jak vyplývá ze statistiky Generálního ředitelství cel, případů záchytů nepovolených 
exemplářů za poslední dva roky přibývá. Jedná se zejména o dovoz mořských 
suvenýrů (různé korály, ulity, lastury) a výjimkou nejsou ani boty z hadí kůže, nebo 
preparované exponáty zvířat. 
„ S nárůstem letecké dopravy je nutné zvyšovat také připravenost pracovníků celní 
správy“ řekl k problematice Karel Moškoř, tiskový mluvčí CŘ Ostrava. „Lidé si stále 
neuvědomují, že některé dovážené  upomínky z dovolené jsou na seznamu chráněných 
živočichů nebo rostlin, stejně tak i výrobky z nich. Tady se může závěr dovolené 
poněkud zkomplikovat a cestující mohou být potrestáni nejen peněžitou pokutu, ale i 
odnětím svobody v délce  tří až osmi let při zvlášť závažném porušení“ dodal Moškoř. 
 
 
Rekapitulace:  
Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin CITES podepsalo již 164 zemí světa. Jejím účelem je kontrola 
obchodu s ohroženými druhy,tak aby nedošlo k jejich vyhubení. CITES se netýká je 
živých jedinců, ale i mrtvých nebo jakýchkoliv jejich částí či výrobků z nich. 
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