
Dotaz ze dne 19. 10. 2012 
Č.j. 61103/2012 , Žádost o informaci – Bezpečnostní zpráva  
 

Vážená paní primátorko! 
 

Reaguji na odpovědi, které mi byly zaslány na mé předchozí otázky směřované na Vaši 
osobu. Naposledy pod OŽP/56722/2012/MM odpovídal vedoucí odboru životního prostředí ing. 
Míča. 

Ptala jsem se opakovaně na bezpečnostní zprávu, která by zpracovávala rizika spojená 
s existencí a provozem pardubického letiště. Nelíbila se mi Vaše odpověď, že jí není třeba. 
Odpověď ing. Míči z  27. 9. 2012 říkala, že o tom, zda jí je či není třeba rozhoduje Krajský úřad. 
Udivuje mne, že jste neměli vůbec potřebu tyto informace získat a přesto jste Vy osobně 
v červnu 2012 předkládala zastupitelům bod týkající se záměru vojenské vrtulníkové základny 
NATO. Považuji to za Vaše důležité pochybení ve smyslu slibu zastupitele, který si dovoluji 
připomenout:   „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ 

 
 Ptala jsem se, zda víte, že dle vyjádření Ministerstva obrany je na výcvik zahraničních 

vojenských pilotů hleděno jako na komerční akci a jak se k tomuto faktu postavíte? Odpovědí 
mi bylo, že nebudete polemizovat. Usuzuji tedy, že neznáte následující pozoruhodné informace, 
které cituji se zdrojovými odkazy:  

A) Stránky Ministerstva obrany z prosince 2011, konkrétně odkaz 
http://www.mocr.army.cz/images/id_50001_60000/52419/0SmlouvaNaVycvikZahr.Vojaku.doc  
odpovídá na otázku týkající výcviku zahraničních vojáků na území České republiky, zejména 
amerických a afghánských vojáků na vrtulnících typu Mi ruské výroby na vojenském letišti 
Pardubice. Budu část citovat: 
„Výcvik zahraničních pilotů v CLV Pardubice je aktivitou LOM PRAHA s.p. realizovanou na 
komerční bázi na základě kontraktů sjednaných podle obchodního práva. …“  

B) Centrum leteckého výcviku zajišťuje výcvik pilotů vrtulníků na strojích Mi-2 a Mi-17, 
výcvik pilotů proudových letounů na L-39C a výcvik pilotů transportního letectva na L-410. Pro 
všechny druhy techniky zajišťuje všechny úrovně výcviku od té základní až po „combat ready“ 
(http://www.lompraha.cz/letecky-vycvik-zakladni-i-pokracovaci). 
.  

Převedu výše uvedené skutečnosti do obyčejné mluvy: cvičení bojových letců na 
pardubickém letišti v těsné blízkosti stotisícové aglomerace, dvou obřích chemiček a v husté 
okolní zástavbě, v rozsahu od základního výcviku po bojovou úroveň, je pouze věcí obchodních 
dohod! A Vy, jako představitelé dotyčného města k tomu nezaujímáte žádné stanovisko! Nevíte 
to? Trestuhodné! Ignorujete to? Trestuhodné!  

Ať chcete nebo ne - je tady reálné nebezpečí nehody z vojenského výcviku, který je 
nabízen včetně bojové úrovně!! Na komerční bázi!!!  Kdokoliv zaplatí, bude vyškolen?  

 
Otázka 1) Jak se se znalostí výše uvedených faktů nyní postavíte ke zhotovení 

bezpečnostní studie? Budete její vytvoření sami iniciovat, nebo Vás bezpečnost pardubických 
obyvatel kvůli domnělé prestiži vůbec nezajímá? 
 
  Ptala  jsem se také na to, jak je ošetřen případ, kdy „nevojenský“ vojenský vrtulník někde, 
nedej bože, spadne a udělá škodu -  kdo ji bude platit? Ing. Míča mne ujistil, že se případná 
nehoda bude řešit jako mimořádná událost. Mně jde stále o to, co jste udělali pro to, aby se tato 

http://www.mocr.army.cz/images/id_50001_60000/52419/0SmlouvaNaVycvikZahr.Vojaku.doc
http://www.lompraha.cz/letecky-vycvik-zakladni-i-pokracovaci


pravděpodobnost snížila na minimum? Vaše „aktivity“ v této oblasti se mi jeví minimálně jako 
neprofesionální. Naivně předpokládáte, že se nic nestane? Nebo je Vám to zcela jedno? Vy jste 
ale byli zvoleni, abyste obyvatele, ať Vás volili či nikoliv, zastupovali! Lidi prestiž zajímá 
minimálně, chtějí žít plnohodnotně svůj život a v tom je jim nyní bráněno!  
  
 
Otázka 2:  Co jste, představitelé města Pardubice, udělali pro to, aby se pravděpodobnost 
letecké či jiné vojenské nehody na pardubickém letišti a v jeho okolí dostala na minimum?   
 
Otázka 3 :     Jaká jednání ohledně leteckého výcviku na zdejším letišti, kdy a s kým  a s jakými 
výsledky jste vedli? 
 
 
 

 
Odpověď na dotaz ze dne 2. 11. 2012 
 
obdržela jsem Vaši opětovnou žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím (dále zákona) s následujícími třemi dotazy, které se týkají 
provozu na letišti Pardubice. 
 

1) Jak se znalostí výše uvedených faktů nyní postavíte ke zhotovení bezpečnostní studie? 
Budete její vytvoření sami iniciovat nebo Vás bezpečnost pardubických obyvatel kvůli 
domnělé prestiži vůbec nezajímá? 

Přestože tato otázka jde nad rámec zákona, neboť dle §2 bodu 4) zákona se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací, ze slušnosti Vám odpovím. Samozřejmě je mi známo, že výcvik zahraničních pilotů je 
prováděn na komerční bázi. To, že se Armáda ČR potažmo Ministerstvo obrany chová velice 
komerčně, se přesvědčuji pravidelně a to při projednávání převodu resp. prodeje armádního 
majetku (pozemky, budovy) do majetku města Pardubice. Výše uvedený záměr byl také 
konzultován se zástupci krajského úřadu. Podle jejich názoru je pro povinnost zpracovat 
bezpečnostní zprávu dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií rozhodující 
skutečnost, kdo danou činnost nebo areál provozuje. Zda se jedná o civilní či vojenský sektor, na 
který se daný zákon nevztahuje.  
 
Podle mého názoru může každý, nejen město Pardubice, ale i jednotlivá fyzická či právnická osob 
podat podnět v dané věci u krajského úřadu, který je orgánem státní správy v dané oblasti, tak 
jak jsem Vám již dvakrát sdělila. 
 
Samozřejmě mi není bezpečnost pardubických občanů lhostejná. V průběhu let byla 
s provozovatelem letiště dohodnuta a je realizována řada opatření ke snížení rizika ohrožení 
nejen pardubických občanů leteckou nehodou. Z přímých opatření přijatých pro minimalizaci 
těchto rizik je, že na letišti v Pardubicích se používá pouze jižní okruh mimo město a ne oba dva 
jak je běžné na jiných letištích. Dále je na okruhu stanovena minimální výška letu 500 m. Obě dvě 
informace jsou dlouhodobě dostupné na webových stránkách města www.pardubice.eu v části 
mikroweby magistrátu – letiště Pardubice. O výškově omezeném zakázaném prostoru nad 
oblastí Semtína jsme Vás již dvakrát informovali. 

http://www.pardubice.eu/


Z dalších dohodnutých opatření lze uvést např. skutečnost, že piloti po zvládnutí základních 
manévrů -  vzletu, přistání a letu po okruhu odlétají k dalšímu výcviku do pracovních prostorů do 
méně obydlených oblastí např.  v okolí Skutče, Rohovládové Bělé apod. 
 
Dále upozorňujete, že je prováděn „bojový výcvik“. Nevím, co si pod tímto pojmem 
představujete. Mohu Vás ubezpečit, že výcvik s municí CLV LOM Praha s. p. nezajišťuje. Tento 
výcvik si zajišťuje sama Armáda ČR pro své piloty a výhradně ve vojenských výcvikových 
prostorech, kam je přístup veřejnosti zakázán (např. Boletice v podhůří Šumavy apod.) 
K Vámi uváděnému výcviku zahraničních pilotů musím doplnit, že se jedná o přeškolení již 
vycvičených pilotů na jiný typ letadla. Nejedná se tedy v případě zahraničních pilotů o piloty 
začátečníky. Výcvik je nejprve jako v autoškole prováděn na trenažérech a poté v dvoumístném 
letounu s instruktorem. Tím je také minimalizováno riziko mimořádné události. 
 
 

2) Co jste, představitelé města Pardubice, udělali pro to, aby se pravděpodobnost letecké či 
jiné vojenské nehody na pardubickém letišti a v jeho okolí dostala na minimum? 

Mimo výše popsaných dohodnutých pravidel jsme ve stálém kontaktu se Správou letiště a 
jednotlivými provozovateli. Prověřujeme nejen vlastními silami jakékoliv náznaky 
„nestandardního“ jednání. Dokladem toho je např. vyjádření Úřadu pro civilní letectví ze dne 10. 
10. 2012 k letu letadla ČSA, které mělo porušit trajektorii letu. ÚCL nezjistil ze strany 
provozovatele ani posádky letadla porušení platných právních předpisů, ustanovení leteckých 
předpisů a ani příslušně aplikovaných postupů. 
Ráda bych se vyjádřila k mylnému názoru v řadách občanů, že město Pardubice může zásadním 
způsobem ovlivňovat provoz na letišti v Pardubicích (rozsah, četnost, druh techniky, zda bude 
probíhat výcvik zahraničních pilotů apod.). Samozřejmě máme právo se k němu vyjadřovat a 
tohoto práva využíváme. Ale vlastní rozhodnutí (schválení) je v naprosté většině případů mimo 
velitelskou pravomoc místní správy letiště. O využití letiště rozhoduje Ministerstvo obrany, 
některé lety jsou nařizovány z velitelství NATO z Německa, některé záležitosti vyplývají 
z mezinárodních dohod a smluv (samozřejmě i na komerční bázi). 
 
 

3) Jaká jednání ohledně leteckého výcviku na zdejším letišti, kdy a s kým a s jakými výsledky 
jste vedli? 

Jak už jsem předeslala, problematice provozu letiště věnujeme velkou pozornost. V letošním 
roce proběhlo cca 8 jednání. Z nichž lze uvést velká jednání se zástupci Správy letiště z AČR, EBA 
a.s., CLV LOM Praha s.p., pracovníky Stavebního úřadu MmP, Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Pardubic dne 24. 2. a 21. 8. Jednalo se o provozu na letišti, dodržování 
územního rozhodnutí, kterým jsou vyhlášena hluková pásma, záměru zřídit mezinárodní 
výcvikovou základnu v ČR (viz zpráva do zastupitelstva města). Další velké jednání rozšířené o 
starosty městských obvodů a okolních obcí a společnosti EKOLA group, spol. s r.o. o měření hluku 
z provozu letiště dne 24. 9. Na tomto jednání byla dohodnuta mimo jiné místa měření. Na dalších 
jednání se řešily podněty a stížnosti občanů apod.  Dopředu uvádím, že ani na jednom z výše 
uvedených jednání nebyl ze strany zúčastněných vznesen požadavek na pořízení zápisu, proto 
nebyly pořízeny. 
 
Závěrem dopisu bych Vás chtěla pozvat k osobnímu setkání u mne či na odboru životního 
prostředí, na kterém by bylo možné si vyjasnit řadu otázek či pojmů. 
 
 



 
Přílohou dopisu jsou přílohy zprávy pro jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 7. 6. 2012 o 
letišti Pardubice. 
 
 
 


