
Dotaz ze dne 28. 8. 2012  
č.j.: 51069/2012 – žádost o informace – bezpečnostní zpráva  
  
Vážená paní primátorko, 

 
dostala jsem dnes mailem Vaši odpověď (č. j. 49509/2012/KP) a žádám o její zaslání také 
v papírové formě, neboť vytištěná není skoro vidět. Odpověď se týkala, mimo jiné, dotazu 
týkajícího se vzdušných vzdáleností pardubického letiště a areálů velkých chemiček. Dotaz 
jsem směřovala na Vás, jako na statutárního zástupce města, jehož se dotazy týkají. 
Nepovažuji jejich přesunutí na zástupce firmy EBA, a.s., za opodstatněné. Vy jste primátorka, 
já chci informace z pohledu města, ne z pohledu letiště!  

 
Co se týče vzdáleností objektů, v podstatě jste potvrdila mé hrubé odhady a já opakuji a 
rozšiřuji své otázky. Žádám o konkrétnější odpovědi, odpovědi z pohledu města Pardubice. 
 

1) Má město k dispozici bezpečnostní zprávu, která zpracovává rizika spojená 
s existencí a provozem pardubického letiště? 

2) Kdo a kdy a z jakého důvodu ji zpracoval, kdo ji schvaloval, kde všude se s ní 
pracuje? 

3) Jakou roli v této bezpečnostní zprávě hraje existence blízkých velkých fabrik v okolí 
letiště, v případě oblasti Semtína jde, podle Vašeho vyjádření, dokonce státně 
významný objekt chráněný zakázaným provozem? 

4) Jak a kdy byli s bezpečnostní zprávou seznámeni současní zastupitelé statutárního 
města Pardubice? 

5) Byla jste předkladatelka bodů týkajících se letiště na jednání 26. 6. 2012. Jaké 
podklady dostali zastupitelé k dispozici před rozhodováním v tak ošemetné věci 
jako záměr základny NATO? 

 

 
Odpověď primátorky na dotaz ze dne 10. 9. 2012 
 
Obdržela jsem Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. týkající se 
bezpečnostní zprávy letiště.  
 
Provozovatelem letiště Pardubice je stále Armáda ČR, byť na něm vyvíjí činnost i civilní složky 
CLV LOM s. p. a EBA a.s. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění 
se nevztahuje na vojenská zařízení, tudíž není třeba dle tohoto zákona bezpečnostní zprávu 
zpracovávat. Abych předešla případné diskuzi o její nutnosti, podotýkám, že v příloze zákona 
jsou uvedeny činnosti, na které je nutné zpracovávat bezpečností zprávu a že orgánem státní 
správy je krajský úřad. Proto případné dotazy v této oblasti podávejte na Krajský úřad 
Pardubického kraje. 
 
Z pracovní činnosti ale vím, že jak EBA a.s. tak i armáda mají zpracované havarijní plány (EBA 
konkrétně Letištní pohotovostní plán, armáda zase Vojenský pohotovostní plán) pro řešení 
mimořádných událostí jak za letu, tak i na zemi. Vzhledem k tomu, že tyto materiály obsahují 



i opatření na předcházení a eliminaci případných teroristických útoků, nejsou veřejné, aby 
byla minimalizována možnost jejich obejití, a ani město je nemá k dispozici. 
 
V příloze tohoto dopisu Vám zasílám důvodovou zprávu pro zasedání Zastupitelstva města 
Pardubic (dále ZmP) dne 26. 6. 2012 jako odpověď na Vaši poslední otázku, která se týkala 
podkladů pro vyslovení názorů  ZmP  k možnému záměru vzniku vrtulníkového centra 
výcviku pilotů ze zemí NATO na letišti v Pardubicích. 
  



STATUTÁRNÍ MĚSTO PAR
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 
 
 

 

Zpráva pro zasedání 

   

  Předkládá:  MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
  

 Zpracoval:  MUDr. Štěpánka Fraňková
  

 Vliv na  
 rozpočet:  

 
nemá 
  

  Usnesení:   2 návrhy celkem  
 2 doporučené ke schválení  
 0 nedoporučených ke schválení  

 
 

 
 
Návrh usnesení číslo 1 je DOPORUČEN ke schválení
 
Zastupitelstvo města Pardubic
  S  o  u  h  l  a  s  í  
    s možným záměrem vzniku vrtulníkového výcvikového centra pro

ze zemí NATO na
  

 
 
Návrh usnesení číslo 2 je DOPORUČEN ke schválení
 
Zastupitelstvo města Pardubic
  P  o  v  ě  ř  u  j  e  
    primátorku Štěpánka Fraňkovou jednáním s Ministerstvem obrany ČR

podmínkách možného vzniku vrtulníkového výcvikového centra pro
pilotů ze zemí NATO
Z: Štěpánka Fraňková 
T: informativní zpráva měsíčně 
 

  

 

Příloha: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE                
MAGISTRÁT MĚSTA  

 

2   

zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 

 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 

2 návrhy celkem   
2 doporučené ke schválení  -  (1-2)  
0 nedoporučených ke schválení   

Letiště Pardubice 

Návrh usnesení číslo 1 je DOPORUČEN ke schválení 

sta Pardubic 
   

s možným záměrem vzniku vrtulníkového výcvikového centra pro
NATO na letišti v Pardubicích. 

Návrh usnesení číslo 2 je DOPORUČEN ke schválení 

Zastupitelstvo města Pardubic 
   

primátorku Štěpánka Fraňkovou jednáním s Ministerstvem obrany ČR
podmínkách možného vzniku vrtulníkového výcvikového centra pro

NATO s důrazem na ochranu zdraví občanů města. 
Štěpánka Fraňková  

ní zpráva měsíčně  

                 

města Pardubic dne 7. 6. 2012 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

, primátorka města Pardubic  

s možným záměrem vzniku vrtulníkového výcvikového centra pro výcvik pilotů 

primátorku Štěpánka Fraňkovou jednáním s Ministerstvem obrany ČR o 
podmínkách možného vzniku vrtulníkového výcvikového centra pro výcvik 

ochranu zdraví občanů města.  



 
Důvodová zpráva: 
 
Pardubické mezinárodní letiště je vojenské letiště s povoleným civilním provozem. 
Provozovatelem letiště je Armáda České republiky zastoupená Správou letiště Pardubice. 
Provozovatelem civilní části letiště je akciová společnost EBA, vlastněná městem Pardubice a 
Pardubickým krajem. Civilní část letiště se začala rozvíjet  po roce 1994, do té doby bylo Letiště 
Pardubice pouze letištěm vojenským.  
 
Správa letiště Pardubice zajišťuje většinu služeb  na letišti poskytovaných jako letištní, 
radiotechnické, meteorologické a služby řízení letového provozu. Mezi ně patří provoz řídící věže 
( řídí pohyb letadel po zemi, vzlety a přistání, navádění do přistávacích a odletových koridorů), 
dále středisko přiblížení, které nese zodpovědnost za přílety a odlety  a oblastní středisko, které 
poskytuje provozní služby převážně letadlům letícím v letových hladinách. 
Celkovým posláním je poskytnout takové provozní služby, které zabrání srážkám mezi letadly  a 
zabezpečí plynulý a rychlý průběh letového provozu s největším důrazem na bezpečnost. Od 
roku 2004 provádí Správa letiště Pardubice i biologickou ochranu letiště s cílem minimalizovat 
nebezpečí střetu letadel s ptactvem a zvěří.  
 
Od roku 2004 na letišti probíhá výcvik pilotů Vzdušných sil AČR, který zajišťuje Centrum 
leteckého výcviku, odloučená část LOM Praha, s. p. Výcvik probíhá na několika typech letounů a 
vrtulníků, které jsou registrovány v rejstříku Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany ČR.  
 
Vznik letiště v Pardubicích se datuje do poloviny minulého století. Již tehdy bylo poměrně velmi 
blízko bytové zástavbě. Aktuálně letiště sousedí s hustě osídlenou městskou zástavbou. Už 
v minulosti provoz letiště obtěžoval obyvatelstvo a nejinak je tomu i dnes.  
 
Na březnovém jednání městského zastupitelstva v diskusi vystoupili představitelé občanské 
iniciativy  NE ZÁKLADNÁM, kteří tlumočili připomínky občanů města týkající se právě 
provozu na pardubickém letišti. Stížnosti jsou směřovány především k hluku, který způsobuje 
provoz vrtulníků, ale stížnosti směřují i k provozu civilní části letiště.  
Korespondence mezi městem a příslušnými institucemi týkajícími se těchto stížností, ať je to 
hluk, počet vzletů, noční lety, je přílohou této zprávy.  
 
V květnu tohoto roku byla na summitu NATO v Chicagu, podepsána smlouva, na jejímž základě 
má v České republice vzniknout společné vrtulníkové výcvikové centrum. Jedná se o jeden  
z projektů tzv. chytré obrany (Smart Defence) čili sdílení obranných kapacit mezi zeměmi aliance. 
V souvislosti s tímto se také začalo hovořit o možnosti využití pardubického letiště, což mělo za 
následek stupňující se obavy občanů města, zejména těch, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti 
letiště.  
 
24. 5. 2012 mě navštívilo několik občanů bydlících v městských obvodech  V a VI, spolu se 
starostou VI. obvodu panem Králíčkem a zástupcem občanské iniciativy NE ZÁKLADNÁM. 
Velmi důrazně mi sdělili svoje obavy ze situace, která by mohla nastat, pokud by toto společné 
vrtulníkové výcvikové centrum vzniklo právě v Pardubicích. Jejich obavy se týkají zvýšení hluku, 
zvýšení počtu  letů na vrtulnících nebo zvýšení negativního vlivu na životní prostředí. 
Přesto, že v současnosti není zcela jasně známo, zda společné výcvikové vrtulníkové centrum 
vznikne opravdu v Pardubicích, a už vůbec nejsou známy další podrobnosti tohoto výcviku, 
zainteresovaní občané Pardubic požadují zaujmutí jasného stanoviska města k této možně vzniklé 
aktivitě.  



Opakovaně jsem jednala s představiteli CLV, a ani ti nyní nejsou schopni se jasně vyjádřit 
k zapojení pardubického letiště do tohoto projektu. 
 
Začátkem května letošního roku jsem byla přijata ministrem obrany RNDr. Alexandrem 
Vondrou, který je obeznámen se situací okolo pardubického letiště i se stížnostmi občanů města. 
Sdělil mi, že pokud by město Pardubice  na základě těchto stížností zaujalo negativní postoj ke 
možnému zřízení společného vrtulníkového výcvikového centra, pak není vyloučeno, že by AČR, 
tady zastoupená Správou letiště Pardubice a dále i patrně CLV, odloučená část LOM Praha, s. p. 
byly nuceny pardubické letiště opustit.  
 
Na závěr bych chtěla shrnout několik objektivních fakt.  
Pokud by došlo k tomuto opuštění pardubického letiště výše zmíněnými organizacemi, došlo by 
ke ztrátě pracovních míst (Správa letiště zaměstnává 109 vojáků z povolání a 30 civilních 
zaměstnanců, CLV zaměstnává 130 lidí z regionu Pardubice), ale s největší pravděpodobností by 
bohužel došlo i k zániku letiště jako takového. Bez zajištění v úvodu zmiňovaných letištních 
služeb AČR (řídící věž atp.) by totiž společnost EBA (respektive její akcionáři město Pardubice a 
Pardubický kraj) nebyla schopna sama finančně zajistit provoz letiště. V současné době podstatu 
finančních nákladů týkajících se provozu letiště jako takového nese právě AČR. Náklady se 
pohybují v řádech desítek milionů korun.  
Zánik letiště by pak neznamenal jen ztrátu části významné infrastruktury, ale znamenal by tak i 
ztrátu dalších minimálně 100 pracovních míst (zaměstnanci EBA, a. s., Policie ČR, Celní správy). 
 
Dále je třeba zmínit i to, že velká řada významných zaměstnavatelů v našem regionu využívá 
pardubické letiště a nelze vyloučit, že i jeho zánikem by mohlo dojít k utlumení jejich aktivit.  
Nemluvě o tom, že společnost EBA je příjemcem stomilionové dotace z Evropské unie, kde je 
vázána i udržitelností projektu po dobu nejméně 5 let.  
Na druhé straně však je třeba si uvědomit postoj dotčených obyvatel z městských obvodů V a VI 
a jejich obavu z poškození jejich zdraví.  
 
 
Přílohy: 
 

1. Dopis primátorky ministru obrany – žádost o provedení měření hluku na vojenském 
letišti v Pardubicích, 10. 8. 2011 

2. Petice vyjadřující nesouhlas s provozem na letišti v Pardubicích, 7. 9. 2011 
3. Výpis ze zápisu z jednání Rady městského obvodu Pardubice VI, 26. 10. 2011 
4. Odpověď primátorky na petici vyjadřující nesouhlas s provozem na letišti v Pardubicích, 

5. 10. 2011 
5. Územní rozhodnutí Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic o ochranném hlukovém 

pásmu letiště Pardubice, 9. 9. 1998 
6. Rozhodnutí úřadu pro civilní letectví – vydání stavebního povolení ke stavbě Technické 

zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch, 20. 9. 2010 
7. Dopis primátorky společnostem CLV, odloučená část LOM Praha, s. p. a LOM Praha, s. 

p. – žádost o informace k výcviku zahraničních pilotů, 10. 6. 2011  
8. Dopis pana Iliče – žádost o referendum, 14. 6. 2011 
9. Odpověď primátorky na dopis pana Iliče, 30. 6. 2011  
10. Zápis z jednání primátorky se zástupci občanských sdružení pány Iličem a Kynclem, 18. 

11. 2011 
11. Dopis primátorky panu Iličovi – zpráva na základě dohody z listopadu 2011, 19. 1. 2012  
12. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o zrušení pokuty pro společnost EBA, 

a. s., 23. 5. 2012  



13. Dopis primátorky ministrovi obrany – žádost o informace týkající se výcviku zahraničních 
pilotů v Pardubicích, 3. 1. 2012  

14. Dopis primátorky ministrovi obrany – žádost o schůzku v záležitostech týkajících se 
pardubického vojenského letiště, 31. 1. 2012  

15. Odpověď ministra obrany na dopis primátorky z 3. 1. 2012, 9. 2. 2012  
16. Dopis primátorky Krajské hygienické stanici, žádost o měření hluku na pardubickém 

letišti, 2. 3. 2012  
17. Odpověď ředitele Krajské hygienické stanice na dopis primátorky, 6. 3. 2012  
18. Dopis primátorky veliteli společných sil, žádost o měření hluku na pardubickém letišti, 2. 

4. 2012  
19. Odpověď velitele společných sil na dopis primátorky, 2. 5. 2012  

 

 
 
 


