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ÚVOD1.

V souvislosti s mimořádným přemisťováním podezřelých osob („extraordinary renditions“) si 
CIA často pronajímala letadla od soukromých společností a společností provozujících 
charterové lety. Prostředky civilní letecké dopravy se lze dostat na místa, kde by vojenské
letouny byly podezřelé. Díky civilnímu letectví se CIA vyhýbá povinnosti poskytovat informace 
požadované jednotlivými státy ohledně vládních či vojenských letů.

Většinu těchto společností tvoří tak zvané fiktivní společnosti („shell companies“), které
existují pouze na papíře (například místo adresy používají jen číslo poštovní schránky) nebo 
mají pouze jednoho zaměstnance (obvykle právníka). Tyto fiktivní společnosti jsou zřejmě
majiteli některých letadel, které jsou systematicky předmětem opakované koupě a prodeje. Po 
každé takové operaci se letadla opět registrují, aby se smazaly veškeré stopy vedoucí k těmto 
operacím.

Dobrým příkladem takového podvodu s fiktivními společnostmi („shell game“) je historie 
společnosti Premier Executive. Premier Executive je společnost, v jejíž obchodní adrese je 
uvedena poštovní schránka (p. o. box) v okolí Washingtonu. Společnost Premier vlastnila dvě
letadla: Gulfstream V a Boeing 737, která CIA používala pro účely mimořádných přemis
ťování. Obě letadla patřila další fiktivní společnosti Steven Express. Adresa firemního sídla 
Steven Express je v Tennessee, kde na ní však nejsou žádné kanceláře. Společnost Steven 
Express byla jménem další fiktivní společnosti Devon Holding převzata právníkem. Tento 
právník byl jediným zástupcem / zaměstnancem společnosti Devon Holding.
Díky tomuto druhu podvodu nelze letadla CIA vystopovat a smažou se tak všechny stopy po 
nezákonných operacích, které s nimi souvisejí.

To se například stalo v listopadu 2004, když list The Sunday Times1 informoval o tom, že si 
Spojené státy pronajaly tryskové letadlo Gulfstream V k přepravě zadržovaných osob na 
Guantánamo a další americké vojenské základny. O dva dny později se společnost Premier 
Executive letadla zbavila a prodala jej další fiktivní společnosti Bayard Foreign Marketing.
Jméno jejího jednatele Leonarda Bayarda nebylo nikdy nalezeno v žádném veřejném rejstříku.
Druhé letadlo, Boeign 737, bylo prodáno společnosti Keeler and Tate Management, což je 
opět fiktivní firma bez jakýchkoliv kanceláří či internetových stránek, jejímž jediným majetkem 
bylo letadlo Boeing 737.
Kdežto společnost Premier Executive po roce 2005 přestala existovat.2

Někdy se fiktivní společnosti využívané CIA opírají o jiné, skutečné společnosti, které mají své
prostory i zaměstnance (tak zvané: zprostředkovatelské společnosti [„operating companies
“]). Úkolem těchto společností je poskytovat zázemí fiktivním společnostem. Zajišťují ve
škerou potřebnou logistiku (piloty, catering, technickou asistenci) pro potřeby letadel CIA. V n
ěkterých případech jsou zprostředkovatelské společnosti přímo napojeny na CIA. P
říkladem takové společnosti je Aero Contractor, společnost, kterou deník New York Times3
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York Times, 31. května 2005.
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5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp
6 Mimo dosah radaru – tajné lety za mučením a zmizením http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

popsal jako „hlavní domácí centrum tajných letových služeb Ústřední zpravodajské služby“.

Názorně byl tento systém popsán v deníku New York Times:
„Z rozboru tisíců letových záznamů, zápisů letadel do leteckého rejstříku a podnikových dokumentací i z 
rozboru rozhovorů s bývalými důstojníky a piloty CIA vyplývá, že služba vlastní přinejmenším 26 letadel, z 
nichž 10 bylo zakoupeno po roce 2001. Služba skryla toto vlastnictví pomocí sítě sedmi fiktivních společností, 
které – jak se zdá – nemají žádné zaměstnance a kromě vlastnění letadla nevykonávají žádnou činnost.

Tato letadla, která pravidelně doplňují letadla pronajímaná od soukromých společností, provozují skutečné
společnosti řízené nebo spjaté se službou. K těmto společnostem patří Aero Contractors a dvě floridské spole
čnosti: Pegasus Technologies a Tepper Aviation.“ 4

V ostatních případech si CIA pronajímá letadla i od běžných zprostředkovatelů charterových 
letů, jakým je například společnost Richmor Aviation. Richmor Aviation je jednou z nejstar
ších společností zabývajících se charterovými lety a řízením letů. Společnosti Richmor Aviation 
patří Gulfstream IV, N85VM (letadlo, kterým byl unesen Abu Omar).

V této spletité síti může navíc docházet k tomu, že jednotlivá letadla mění poznávací značky 
(např. Gulfstream V společnosti Richmor Aviation zaregistrovaný pod značkou N379P, poté
pod N8068V a později pod značkou N44982).
Pro mimořádná přemisťování bylo údajně použito 51 letadel, ale podle záznamů Federální
letecké správy USA(FAA)5 existuje 57 poznávacích značek. Ukázalo se, že některá letadla 
byla zaregistrována opakovaně.

Mezi 51 letadly, které údajně využívala CIA:

je 26 letadel registrovaných na fiktivní společnosti a podporu jim občas zajišťujío
zprostředkovatelské společnosti;
je 10 letadel, která plní funkci „obvyklých letounů CIA“ a patří společnosti o
Blackwater USA, což je významný „tajný dodavatel“ CIA a armády Spojených států
amerických. Poskytuje personál, výcvik a leteckou logistiku. V tomto případě nejsou 
služby zprostředkovány žádnou fiktivní společností.
Ostatních 15 letadel se příležitostně pronajímá od soukromých společností, kteréo
kromě CIA spolupracují i s jinými zákazníky.

DOTČENÉ SPOLEČNOSTI2.

Fiktivní společnosti6

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INC.o
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
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7 CIA rozšiřuje boj proti terorismu pod pláštíkem charterových letů
SCOTT SHANE, STEPHEN GREY a MARGOT WILLIAMS, 31. května 2005
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=r
ssnyt&emc=rss&pagewanted=print
8 „Blowers uvedl, že společnost Aero Contractors, která působí v modrém hangáru na letišti Johnston, si přibli
žně v letech 2002 nebo 2003 pronajala zhruba na rok trysková letadla od společnosti Premier Executive 
Transport Services sídlící v Massachusetts. (...) Asi před rokem Aero Contractors platnost pronájmů od Premier 
Executive ukončila. Aero Contractors svým zákazníkům již nenabízí trysková letadla, místo nich si pronajímá
turbovrtulová letadla.“ http://www.newsobserver.com/news

STEVENS EXPRESS LEASING, INC.o
AVIATION SPECIALTIES, INC.o
DEVON HOLDING AND LEASING, INC.o
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

Poslední dvě uvedené společnosti nahradily společnost Premier Executive •
Transport Services poté, co Premier prodala letadla Boeing 737 a Gulfstream 
V společnostem Bayard a Keeler. Poté společnost Premier přestala existovat.

Zprostředkovatelské společnosti

AERO CONTRACTORS, LTD. (SEVERNÍ KAROLÍNA)o

Společnost Aero Contractors založil v roce 1979 Jim Rhyne, bývalý pilot Air 
America, což je letecká společnost, kterou CIA používala během války ve 
Vietnamu. Piloti společnosti Aero Contractors jsou podle deníku New York Times 
„nenápadní řidiči autobusů v rámci boje proti terorismu, často vysílaní na tajné
mise do Bagdádu, Káhiry, Taškentu a Kábulu“. New York Times dále uvádí:
„Aero Contractors je v podstatě hlavní domácí centrum tajných letových služeb 
Ústřední zpravodajské služby.“7 Podle údajů FAA si Aero Contractor skutečně
pronajímá letadla od společnosti Premier Executive Transport (fiktivní společnost)8, 
zejména Boeing 737 (N 4476S, dříve N313P). Společnost Aero Contractor nemá
žádné internetové stránky a svou činnost nepropaguje žádnou reklamou. Všechny 
její příjmy pochází od CIA, armády USA a jiných státních agentur. Aero 
Contractors je nicméně skutečnou společností s vlastními prostory a osmdesáti zam
ěstnanci.

Aero Contractors působí jako zprostředkovatelská společnost těchto fiktivních 
společností:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Společnost Pegasus Technologies provádí na letadlech CIA zásahy v oblasti 
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9 Pegasus Technologies, Inc. http://sss-mag.com/rfss/intro.html  
10http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5088p
artner=rssnytemc=rss
11 http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the_radar_full_report.pdf
12USA: CIA používá trysková letadla společnosti Red Sox Partner, autor: Gordon Edes, The Boston Globe:
http://www.boston.com/news/globe.
13 „Často se pronajímá (...). Jedním ze čtyř zákazníků je prostě náhodou CIA.(...) Já jsem byl v
podstatě rád, že tu zakázku mám. Doufám, že to všechno sloužilo nějakému reálnému, 
dobrému účelu.“ http://www.boston.com/news/globe.
14 Gordon Edes, The Boston Globe, 21. března 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

avioniky (tj. letecké elektrotechniky), čidel a elektrických systémů. Lze p
ředpokládat, že do této oblasti patří i systémy pro přenos přísně tajných, 
zakódovaných informací a systémy pro noční vidění.9

TEPPER AVIATIONo

Tepper Aviation je společnost, ovládaná nebo nějakým způsobem spjatá se CIA.10

Podle zprávy Amnesty International se jedno či více letadel společnosti Tepper 
podílelo na přemisťování.11

Společnost sídlí na letišti Bob Sikes na Floridě. V Evropě má své sídlo v rýnsko-
mohanském regionu v Německu.
Tepper používá tři letouny, které patří fiktivní společnosti Rapid Air Trans, a to:
Lockheeds N2189M, N4557C a N8183J.

RICHMOR AVIATIONo

Majitel tryskového letadla Gulfstream IV (a partner ve společnosti Boston Red 
Sox) Philip Morse potvrdil deníku Globe and Tribune12, že jeho soukromé tryskové
letadlo si několikrát pronajala CIA13. Podle údajů FAA patří letadlo společnosti 
Assembly Pointe Aviation, jejímž jediným zaměstnancem je pan Morse.  Spole
čností, která letadlo pronajímá, je Richmor Aviation v Hudsonu. Poznávací značka 
letadla je N85VM a ta byla později změněna na N227SV (únos Abu Omara). Pan 
Morse má za to, že jeho letadlo pronajala společnost Richmor Aviation 
zpravodajské službě CIA přibližně na tři roky.14

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI FIRMY BLACKWATER USAo

Tato společnost je významným dodavatelem CIA a armády USA. Poskytuje 
personál, výcvik i letecké služby, a to prostřednictvím dvou svých dceřiných spole
čností:

AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDA)•
PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDA)•

Obě společnosti provozují španělský velkokapacitní dopravně-nákladní letoun 
CASA C-212. Na palubě těchto letadel bývají výsadkové jednotky a těmito letadly 
se přepravují náklady nadměrné velikosti. Letadla mohou používat i krátké a 
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neupravené startovací dráhy. V Evropě mají tato letadla základnu na Maltě.

MEZIPŘISTÁNÍ LETŮ CIA V EVROPĚ3.

Od konce roku 2001 do konce roku 2005 uskutečnily letouny, které přímo či nepřímo 
provozuje CIA, více než tisíc mezipřistání na evropských letištích. Mimo prokázaných p
řípadů mimořádného přemisťování (Abu Omar, Maher Arar, Khaled el-Masri, Ahmed al-Giza a 
Mohamed al-Zari) neexistují nezvratné důkazy o tom, že by na těchto letech byli přepravováni 
zajatci. Pokud se však vezmou v úvahu trasy mnohých letů a některé cílové země (Afghánistán, 
Irák, Jordánsko, Egypt, Libye, Maroko, Uzbekistán, Guantánamo), lze logicky usuzovat, že 
k takové přepravě více než jednou došlo.

Způsob vyhledáváníA.

Konečné výsledky byly dosaženy kombinací údajů agentury Eurocontrol (agentura zodpov
ědná za kontrolu vzdušného prostoru v Evropě) s údaji od FAA (Federální letecká správa 
USA, která uchovává údaje o všech letounech odlétajících z nebo přilétajících do USA).

Vyhledávání bylo zaměřeno na letouny, jež v minulých letech často létaly do Evropy a které
patří společnostem nějakým způsobem napojeným na CIA nebo takové společnosti tyto 
letouny provozovaly.

FAA nám pomocí třiceti dvou registračních kódů umožnila vystopovat společnosti vlastnící
dotčený letoun a jejich sídla. Zjistilo se, že letadla často patří fiktivním společnostem (tzv. 
„shell companies“), které nemají kanceláře ani zaměstnance, ve své adrese odkazují na po
štovní schránky na poštách a jsou postupně – jako panenky matrjošky – napojeny na další spole
čnosti, které řídí CIA. V některých případech patří letadla společnostem, které jsou přímo 
spojeny s CIA, nebo si je CIA pronajala od běžných obchodních společností.

Údaje ze zápisu dráhy letu („flight logs“) poskytnuté agenturou Eurocontrol potvrzují, že 
sledovaná letadla uskutečnila od 11. září do dnešního dne 1080 mezipřistání v Evropě a velmi 
často létala mezi evropskými letišti a Asií, Středním východem a Afrikou.

Letové trasy letadel CIA a cílové země jejich letů (mezi jinými připomeňme Afghánistán, Irák, 
Jordánsko, Egypt, Libyi, Maroko, Turkmenistán, Uzbekistán a Ázerbájdžán) svědčí o tom, že 
tyto lety mohly být využívány i k přepravě zadržených osob.

Nepřímo to potvrzují známé případy mimořádného přemisťování („extraordinary renditions“):
Abu Omar, Maher Arar, Khaled el-Masri, Ahmed al-Giza a Mohamed al-Zari. V případech v
šech těchto osob byla použita letadla, která jsou uvedena na našem seznamu.

Několik příkladůB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Patří společnosti Richmor Aviation (samotní majitelé společnosti Richmor připustili, že •
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toto letadlo vícekrát pronajali CIA). Jedná se o letadlo, kterým byl v únoru 2003 p
řepravován Abu Omar z Ramsteinu do Káhiry. U téhož letadla bylo mezi 11. zářím 
2001 do konce roku 2005 zaznamenáno přibližně osmdesát mezipřistání na 
evropských letištích.
Za povšimnutí stojí i skutečnost, že na počátku roku 2004 uskutečnilo letadlo 
Gulfstream IV tři mezipřistání v Rumunsku: ve dvou případech přilétalo z Jordánska, 
zatímco v třetím případě, dne 12. dubna 2004, přiletělo z Guantánama s mezipřistáním 
na ostrově Tenerife. Z Rumunska zamířil letoun N85VM do marocké Casablanky, 
odkud se dne 13. dubna vrátil do Washingtonu.

Boeing 737 N313P
Tento letoun, původně zaregistrovaný společností Stevens Express Leasing a následně•
registrovaný nově společností Premier Executive Transport Services, přistál v letech 
2003 až 2004 jednou v Polsku a dvakrát v Rumunsku, a to když letěl z Afghánistánu.
Nic nenaznačuje, že účelem těchto mezipřistání by bylo doplnění paliva.
Především letěl N313P dne 22. září 2003 z Kábulu na letiště Szymany poblíž města 
Szczytno v severovýchodním Polsku. Po zastávce v Szymany zamířilo letadlo na 
jihovýchod, do Rumunska. Podle údajů agentury Eurocontrol musel tento Boeing 
zanedlouho poté vzlétnout z Bukurešti a směřovat do marockého Rabatu. Podle 
zaznamenaných údajů odletělo letadlo dalšího večera, dne 23. září, ve 20:10 hod. 
z Rabatu, aby dne 24. září za úsvitu dorazilo na námořní základnu Guantánamo.

Boeing 737 N368CE
Letoun N368CE patřící fiktivní společnosti Premier Aircraft Management létalo •
denodenně na trase Frankfurt – Ašchabad (v Turkmenistánu) a Frankfurt – Bagdád.
Mezi červnem a listopadem 2005 toto letadlo letící z Frankfurtu přistálo přibližně
padesátkrát v Ašchabadu a šestnáctkrát v Bagdádu. Ve stejném období uskutečnil 
letoun N368CE dalších 112 mezipřistání na různých evropských letištích.

Lockeed N2189M
Zajímavé jsou i trasy letounu N2189M patřící fiktivní společnosti Tepper Aviation, •
která byla založena bývalým pilotem CIA a dána k dispozici tajné americké službě. Od 
11. prosince 2001 letadlo přistálo sedmdesátkrát v Evropě, sedmnáctkrát v Taškentu 
(v Uzbekistánu) a devětadvacetkrát v Baku (v Ázerbájdžánu). Na mimoevropských 
trasách letělo mimo jiné i do Egypta (třikrát) a Jordánska (osmkrát).
Tatáž letiště využívalo i další letadlo společnosti Tepper Aviation, a to Hercules-130 
N8183J (šestnáct letů z Frankfurtu do Baku, 10 letů z Taškentu do Frankfurtu).

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Toto letadlo společnosti Premier Executive (hlavní fiktivní společnost napojená na •
CIA) bylo třikrát přeregistrováno, aby se zahladily jeho stopy.
Jedná se o letadlo, které v prosinci 2001 přepravovalo Ahmeda Agizu a Mohameda 
Al-Zariho ze Stockholmu do Káhiry. V červnu 2003 letělo totéž letadlo na trase Kábul 
– Varšava – Rabat a o měsíc později, v červenci, uskutečnilo zpáteční let mezi Kábulem 
a Varšavou.
Celkem bylo u tohoto letadla od konce roku 2001 do června 2005 zaznamenáno 145 
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15 http://www.newstatesman.com/Politics
16 http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
17 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement
18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Gruzie:  http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Maroko: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Ázerbájdžán: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Egypt: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Uzbekistán: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument

mezipřistání v Evropě. K jeho nejčastějším mimoevropským destinacím patřily tyto 
země: Uzbekistán, Egypt, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Pákistán, Maroko, 
Gruzie, Afghánistán, Gambie, Alžírsko, Libanon, Ázerbájdžán, Libye a Guantánamo.

(Zpravodaj rozešle kompletní materiály uvádějící všechna letadla používaná CIA.)

ZávěryC.

Z údajů agentury Eurocontrol o 32 letech se sledovanými čísly vyplývá, že:
se vždy jedná o letadla provozovaná společnostmi spjatými se CIA nebo ovládanými 1.
CIA;
celkově uskutečnila tato letadla 1080 mezipřistání v Evropě;2.
v destinacích, které by mohly souviset mimo jiné s přepravou zadržených osbo, byla 3.
od konce roku 2001 do konce roku 2005 zaznamenána tato mezipřistání:

70 v Jordánsku,a.
70 v Ázerbájdžánu,b.
52 v Turkmenistánu,c.
50 v Egyptě,d.
46 v Uzbekistánu,e.
40 v Iráku,f.
37 v Afghánistánu,g.
40 v Maroku,h.
14 v Libyi ai.
11 na Guantánamu.j.

Nakonec je třeba zdůraznit, že v mnohých dotčených zemích patří mučení a věznění bez 4.
soudního procesu k běžné praxi. Bývalý agent CIA Bob Baer v rozhovoru pro britský
týdeník New Statesman15 potvrdil: „Jestliže chcete, aby byli mučeni, pošlete je do 
Sýrie. Jestliže chcete, aby zmizeli – tak, aby se už nikdy neobjevili – pošlete je do 
Egypta“16. Manfred Nowak, zvláštní zpravodaj Organizace spojených národů pro 
problematiku mučení, ve své poslední zprávě předkládané Valnému shromáždění zd
ůraznil, že některé státy – mezi nimi i Spojené státy, Spojené království, Francie a 
Švédsko – porušily mezinárodní úmluvy o lidských právech, když osoby podezřelé
z terorismu převezly do zemí, jako je Egypt, Sýrie, Alžírsko a Uzbekistán, kde hrozilo 
velké riziko, že budou podrobeny mučení.17 Některé z jmenovaných zemí (konkrétně:
Gruzie, Maroko, Ázerbájdžán, Egypt, Uzbekistán, Jordánsko, Sýrie, Afghánistán, 
Turkmenistán, Irák) se nedávno staly i předmětem obav amerického ministerstva 
zahraničních věcí, které se v příslušných zprávách vypracovaných pro jednotlivé země (
„country reports“) ohledně situace v oblasti lidských práv vyslovilo kriticky zejména 
k užívání praktik mučení, ke svévolnému zadržování a k situaci vězněných osob.18



DT\617722CS.doc 9/8 PE 374.340v01-01

CS

Jordánsko: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Sýrie: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afghánistán: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/721.htm
Turkmenistán: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irák: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm


