
Dotaz ze dne 21. 8. 2012  
č.j.: 49509/2012 – žádost o informace – bezpečnostní zpráva  
  

Vážená paní primátorko, 

 

vzdušná vzdálenost startovací dráhy letiště a areálu, kde se pořádají v Pardubicích 

dostihy je hrubým odhadem z veřejně dostupných map v řádu pouhých stovek metrů.  

 

 Ze stejných podkladů odhaduji, že vzdálenost nejbližších cípů areálu letiště a firmy 

PARAMO nepřesahuje 1 km a vzdálenost letiště od chemického areálu v Rybitví odhaduji na 

4 km. Jsou to fatálně nízké hodnoty vzdálenosti vojenského letiště a obřích chemických 
provozů, které fungují desítky let a mají, mimo jiné, k sanaci obrovské staré zátěže. 

Nezapomínejme také, že Pardubice jsou téměř stotisícovým městem, kde počet přítomných 

ve všední dny ještě výrazně narůstá. 

 

 Zajímalo by mne, jak bylo pracováno s těmito fakty a jak byly zohledněny 

v bezpečnostní zprávě, seznámení s kterou jistě předcházelo hlasování pardubických 

zastupitelů dne 26. 6. 2012 o záměru výcvikové základny pilotů NATO. 

 

Žádám o informace o výše charakterizované bezpečnostní zprávě, která zpracovává 
rizika rozvoje pardubického letiště. Kdo a kdy a z jakého důvodu ji zpracoval, kdo ji 
schvaloval, kde všude se s ní pracuje. 

  
Dále žádám o informace, jak a kdy s ní byli seznámeni současní zastupitelé 

statutárního města Pardubice. 
 
 

 

 

  



Odpověď primátorky na dotaz ze dne 28. 8. 2012 
 

obdržela jsem Vaši žádost vztahující se k pardubickému letišti. Vzhledem k tomu, že město 

Pardubice je akcionářem společnosti EBA a.s., požádala jsem ředitele o poskytnutí informací. 

 

Za civilního provozovatele letiště Pardubice sděluji následující informace, které jsem 

obdržela: 

 

1. Vzdálenost osy vzletové a přistávací dráhy je cca 1,3 km od nejjižnějšího cípu areálu 

společnosti Paramo a cca 4,4 km od nejbližšího cípu areálu společnosti Synthesia 

v Rybitví. Vzájemná poloha letiště a obou chemických provozů je dána historicky, 

vhodnost vzájemné polohy nelze tudíž z dnešního pohledu hodnotit. Objekty spolu 

koexistují v této poloze minimálně 60 let. 

 

2. Bezpečnost letového provozu vzhledem k uvedeným chemickým provozům je 

zajištěna ze strany provozovatele letiště stanovením příletových a odletových tratí, 

které jsou stanoveny výhradně na východ, západ a jih a vyhýbají se těmto provozům 

stejně jako městské zástavbě. Obdobně letištní okruhy jsou stanoveny výhradně jižně 

od letiště. 

 

3. Areál společnosti Synthesia patří mezi státně důležité objekty, které jsou chráněny 

tzv. zakázaným prostorem. Tento je vytyčen rozlohou a výškově nad daným objektem 

a nesmí být žádným letounem narušen. V případě Rybitví je to prostor P6 se zákazem 

letového provozu od země do výšky 4000 ft (1200 m) n. m. 

 

4. Informace k bezpečnostní zprávě, jak se zmiňujete, nelze podat, jelikož tato zpráva 

nebyla civilním provozovatelem letiště zpracována ani ji civilní provozovatel 

nenechával zpracovat, jelikož není zákonný důvod k vypracování takové zprávy. 

 

 

 


