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1 www.timesonline.co.uk/article
2 24 USA: Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance' (Pod radarom – Tajné lety kvôli mučeniu a 
„zmiznutiu“) Amnesty International 5. apríla 2006 AI Index: AMR 51/051/2006
3Scott Shane, Stephen Grey a Margot Williams: CIA Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights (CIA roz
širuje vojnu proti terorizmu pod pláštikom charterových letov), New York Times, 31. mája 2005.

ÚVOD1.

V rámci výnimočného vydávania osôb CIA často využívala súkromné spoločnosti a charterové
služby a prenajímala si u nich lietadlá. Pomocou civilného letectva je možné dostať na miesta, 
na ktorých by vojenské lietadlo vzbudilo podozrenie. Pretože CIA využívala civilné letectvo, 
vyhla sa povinnosti poskytovať informácie o vládnych alebo vojenských letoch, ktoré Spojené
štáty vyžadujú.

Väčšinu z týchto spoločnosti predstavujú tzv. fiktívne spoločnosti: existujú len na papieri 
(napríklad poštový priečinok) alebo majú jediného zamestnanca (zvyčajne právnika). Fiktívne 
spoločnosti vystupujú ako vlastníci niektorých lietadiel, ktoré sa systematicky kupujú a 
predávajú. Po každej takejto transakcii sa lietadlá znovu zaregistrujú, aby sa nedali sledovať.

Názorným príkladom využitia fiktívnej spoločnosti je história spoločnosti Premier Executive. 
Premier Executive je spoločnosť so sídlom v poštovom priečinku mimo Washingtonu. Spolo
čnosť Premier vlastní dve lietadlá: Gulfstream V a Boeing 737, ktoré CIA používala pri 
výnimočnom vydávaní osôb. Obe lietadlá patrili ďalšej fiktívnej spoločnosti Steven Express.
Spoločnosť Steven Express sídli v štáte Tennessee, ale uvedené miesto sa nevzťahuje k
žiadnym budovám. Spoločnosť Steven Express prevzal právnik v mene ďalšej fiktívnej spolo
čnosti Devon Holding. Uvedený právnik bol jediným zástupcom i zamestnancom spoločnosti 
Devon Holding. 
Takéto fiktívne podniky zakryli väzby lietadiel CIA a tým aj všetky stopy nezákonných operácií
spojených s lietadlami.

To sa stalo napríklad v novembri 2004, keď noviny Sunday Times1 uviedli, že USA si prenajali 
dopravné lietadlo Gulfstream V na premiestnenie zadržaných osôb na základňu Guantanamo a
ďalšie americké vojenské základne. O dva dni neskôr sa spoločnosť Premier Executive zbavila 
lietadla a predala ho ďalšej fiktívnej spoločnosti Bayard Foreign Marketing. Meno správcu 
spoločnosti Leonarda Bayarda sa nikdy nenašlo v žiadnom verejnom registri.
Ďalšie lietadlo Boeing 737 bolo odpredané opäť fiktívnej spoločnosti Keeler and Tate 
Management bez sídla či webovej stránky, ktorá vlastnila len toto lietadlo.
Naopak spoločnosť Premier Executive od roku 2005 neexistuje. 2  

Fiktívne spoločnosti využívané CIA sa dakedy spoliehajú na skutočné spoločnosti, ktoré
disponujú sídlom i zamestnancami (tzv. prevádzkové spoločnosti). Úlohou týchto spoločností
je, aby stáli v pozadí fiktívnych spoločností a poskytovali CIA lietadlá a potrebné logistické
zázemie (pilotov, stravovanie, technické služby). V niektorých prípadoch sú prevádzkové
spoločnosti priamo napojené na CIA. Uvedieme príklad spoločnosti Aero Contractor, ktorú
denník New York Times3 popisuje ako „najväčšie domáce uzlové stredisko letových služieb 
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4http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=50
88partner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp
6 Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance (Pod radarom – Tajné lety kvôli mučeniu a „zmiznutiu“) 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

Ústrednej spravodajskej služby“.

Denník New York Times dôkladne popisuje celý systém:
„Analýzy tisícok kníh letov, registrácií lietadiel a dokumentov spoločnosti i rozhovory s bývalými dôstojníkmi 
CIA a pilotmi ukazujú, že služba vlastní najmenej 26 lietadiel, pričom 10 z nich zakúpila po roku 2001. Služba 
skrýva vlastníctvo lietadiel za sieťou siedmych fiktívnych spoločností, ktoré pravdepodobne nemajú žiadnych 
zamestnancov a žiadnu inú funkciu než vlastniť lietadlo.

Lietadlá, pravidelne doplnené o súkromné charterové lety, využívajú reálne spoločnosti riadené CIA alebo s 
ňou previazané, vrátane Aero Contractors a dvoch floridských spoločností Pegasus Technologies a Tepper 
Aviation.” 4

Napokon, v niektorých prípadoch si CIA prenajíma lietadlá od normálnych charterových 
agentúr, napríklad spoločnosti Richmor Aviation. Richmor Aviation je jednou z najstarších 
spoločností podnikajúcich v oblasti charterových letov a letovej prevádzky. Lietadlo 
Gulfstream IV, N85VM patrí spoločnosti Richmor Aviation (lietadlo zapojené do únosu Abu 
Omara). 

Koniec koncov, v tejto spletitej sieti je tiež možné, že sa zmenili registračné čísla jednotlivých 
lietadiel (napríklad Gulfstrean V zo spoločnosti Richmor Aviation registrované ako N379P, 
potom N8068V a N44982). 
V skutočnosti existuje 51 lietadiel údajne použitých pri výnimočnom vydávaní osôb, lenže pod
ľa záznamov úradu FAA5 by malo existovať 57 registračných čísel. Vychádza teda, že niektoré
z lietadiel sú zaregistrované viac než jeden raz.

Z 51 lietadiel údajne použitých CIA:

26 lietadiel je zaregistrovaných u fiktívnych spoločností, dakedy podporovaných o
prevádzkovými spoločnosťami.
10 je označených ako „častí letci CIA“, patria spoločnosti Blackwater USA, dôleo
žitému „štátom uznanému“ dodávateľovi CIA a armády USA. Spoločnosť poskytuje 
personál, zabezpečuje školenia a logistické zázemie letov. V tomto prípade 
nevystupujú žiadne sprostredkujúce fiktívne spoločnosti. 
Zvyšných 15 lietadiel pochádza z príležitostných prenájmov od súkromných spoloo

čností, ktoré okrem CIA spolupracujú s ďalšími zákazníkmi.

Zapojené spoločnosti2.

Fiktívne spoločnosti 6
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7 C.I.A. Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights (CIA rozširuje vojnu proti terorizmu pod pláštikom 
charterových letov)
SCOTT SHANE, STEPHEN GREY a MARGOT WILLIAMS, 31. mája 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 „Spoločnosť Aero Contractors, ktorá pôsobí v modrom hangári na letisku Johnston, si prenajala okolo roku 2002 alebo 
2003 asi na jeden rok dopravné lietadlá od spoločnosti sídliacej v štáte Massachusetts Premier Executive Transport 
Services, tvrdí Blowers. (...) Aero Contractors o rok neskôr nechala prenájom u spoločnosti Premier Executive vypršať. 
Aero Contractors už klientom dopravné lietadlá neponúka a namiesto nich prenajíma turbovrtuľové lietadlá.”
http://www.newsobserver.com/news

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
AVIATION SPECIALTIES, INCo
DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

Ostatné dve spoločnosti uvedené v zozname nahradili spoločnosť Premier •
Executive Transport Services, inc., len čo spoločnosť Premier predala lietadlá
Boeing 737  a Gulfstream V spoločnostiam Bayard a Keeler. Potom spoločnosť
Premier zmizla.

Prevádzkové spoločnosti

AERO CONTRACTORS, LTD. (SEVERNÁ KAROLÍNA)o

Spoločnosť Aero Contractors založil v roku 1979 Jim Rhyne, bývalý pilot spolo
čnosti Air America, t. j. spoločnosti, ktorú vlastnila CIA počas vojny vo Vietname. 
Piloti spoločnosti Aero Contractors sú podľa denníka New York Times „mlčanliví
vodiči autobusov vo vojne proti terorizmu, ktorí sú bežne vysielaní na tajné misie 
do Bagdadu, Káhiry, Taškentu a Kábulu“. Denník New York Times dodáva: 
„Spoločnosť Aero Contractors v skutočnosti predstavuje veľký domáci uzol 
tajných leteckých služieb Ústrednej spravodajskej služby“.7 Podľa záznamov úradu 
FAA si spoločnosť Aero Contractors prenajíma lietadlá od spoločnosti Premier 
Executive Transport (fiktívna spoločnosť)8 , konkrétne Boeing 737 (N 4476S, 
predtým N313P) Spoločnosť Aero Contractors nemá žiadnu webovú stránku ani 
neuverejňuje reklamu na svoju činnosť. Všetky zdroje pochádzajú od CIA, armády 
USA a ďalších vládnych agentúr. Aero Contractors však zostáva skutočnou spolo
čnosťou so sídlom a ôsmimi zamestnancami.

Spoločnosť Aero Contractors predstavuje prevádzkovú spoločnosť
nasledujúcich fiktívnych spoločností:
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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
12US: CIA Uses Jet Owned by Red Sox Partner (USA: CIA používa dopravné lietadlo vo vlastníctve spoločnosti 
Red Soy Partner), Gordon Edes, The Boston Globe:
http://www.boston.com/news/globe.
13 „Často sa využíva na charterové lety (...) Práve tak sa stane, že jedným z našich zákazníkov je CIA.(...) Som 
rád, že obchody bežia. Dúfam, že bolo využité na dobré účely.“ http://www.boston.com/news/globe
14 Gordon Edes, The Boston Globe 21. marca 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

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

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Spoločnosť Pegasus Technologies sa venuje leteckej elektronike, snímačom a 
elektrickým systémom v lietadlách CIA. Táto činnosť pravdepodobne zahŕňa prísne 
tajné systémy na zašifrovanú komunikáciu a nočné videnie.9

TEPPER AVIATIONo

Spoločnosť Tepper Aviation je spoločnosť riadená CIA alebo istým spôsobom s
ňou spojená.10

Podľa správy organizácie Amnesty International je spoločnosť Tepper Aviation 
prostredníctvom jedného či niekoľkých svojich lietadiel pravdepodobne zapojená
do vydávania osôb.11

Lieta z letiska Bob Sikes na Floride. Európsku základňu má v v Nemecku, 
na letisku vo Frankfurte nad Mohanom.
Spoločnosť Tepper používa tri lietadlá patriace fiktívnej spoločnosti Rapid Air 
Trans: Lockheeds N2189M, N4557C a N8183J. 

RICHMOR AVIATIONo

Philip H. Morse, majiteľ dopravného lietadla Gulfstream IV (a partner spoločnosti 
Boston Red Sox), potvrdil novinám Globe and Tribune12, že niekoľkokrát prenajal 
CIA13svoje súkromné lietadlo. Podľa záznamov úradu FAA lietadlo patrí spolo
čnosti Assembly Pointe Aviation Inc., v ktorej je pán Morse jediným 
zamestnancom. Nájomnou spoločnosťou je Richmor Aviation v Hudsone. Registra
čné číslo dopravného lietadla N85VM bolo zmenené na N227SV (únos Abu 
Omara). Pán Morse sa domnieva, že jeho lietadlo prenajala spoločnosť Richmor 
Aviation CIA asi na tri roky.14
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POBOČKY SPOLOČNOSTI BLACKWATER USAo

Táto spoločnosť je dôležitým dodávateľom CIA a armády USA. Zabezpečuje 
personál a školenie spoločne s leteckými službami prostredníctvom dvoch pobo
čiek:

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

Obe spoločnosti lietajú na španielskom veľkokapacitnom osobnom i nákladnom 
lietadle CASA C-212. Preváža výsadkové jednotky a nadmerný náklad a je schopné
vzlietnuť z krátkej i nevylepšenej štartovacej dráhy. V Európe majú tieto lietadlá
základňu na Malte.

európske medzipristátia letov CIA3.

Od konca roku 2001 do konca roku 2005 pristáli na európskych letiskách lietadlá vyu
žívané priamo či nepriamo CIA viac než stokrát. Okrem dokázaných prípadov výnimo
čného vydávania (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza a Mohamed al-
Zari), neexistujú žiadne nezvratné dôkazy o tom, že by tieto lietadlá prevážali väzňov. Ak však 
vezmeme do úvahy trasy mnohých letov a niektoré cieľové krajiny (Afganistan, Irak, Jordán, 
Egypt, Líbya, Maroko, Uzbekistan, Guantanamo), môžeme logicky predpokladať, že tomu tak 
viackrát bolo.

Použitá metóda vyšetrovaniaA.

Vyšetrovanie dospelo k uvedeným zisteniam porovnaním údajov organizácie Eurocontrol
(Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej dopravy) s údajmi amerického úradu FAA 
(Federálny úrad pre letectvo, ktorý zaznamenáva údaje o všetkých lietadlách prilietajúcich do 
USA alebo odlietajúcich z USA).

Vyšetrovanie sa sústredilo na lietadlá patriace leteckým spoločnostiam, ktoré sú nejakým 
spôsobom spojené s CIA alebo ktoré CIA využíva, a v ostatnom čase často lietali do Európy.

Na základe tridsiatich dvoch registračných kódov nám údaje FAA umožnili vystopovať
lietadlá až k leteckým spoločnostiam, ktoré ich vlastnia a určiť vedenie týchto spoločností. Vy
šlo najavo, že viacero lietadiel patrí fiktívnym spoločnostiam, ktoré nemajú sídlo ani 
zamestnancov, ako adresy sídla spoločnosti uvádzajú adresy poštových priečinkov a sú spojené
s inými spoločnosťami riadenými CIA. Niektoré z lietadiel patria spoločnostiam s priamym 
spojením s CIA alebo si ich CIA prenajala od bežných komerčných spoločností.

Zápisníky letov získané od organizácie Eurocontrol potvrdzujú, že od 11. septembra sledované
lietadlá uskutočnili v Európe 1 080 medzipristátí, veľmi často v rámci letov medzi 
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európskymi letiskami a cieľmi v Ázii, na Strednom Východe a v Afrike.

Trasy letov a krajiny, do ktorých lietadlá CIA smerovali (vrátane Afganistanu, Iraku, 
Jordánska, Egyptu, Líbye, Maroka, Turkménska, Uzbekistanu a Azerbajdžanu), potvrdzujú, že 
lety mohli byť využité aj na premiestňovanie väzňov.

Nepriame potvrdenie poskytujú známe prípady výnimočného vydania (Abu Omar, Maher Arar, 
Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza a Mohamed al-Zari), ak vychádzame z predpokladu, že vo v
šetkých prípadoch boli použité lietadlá uvedené v našom zozname.

Niekoľko príkladov B.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Patrí spoločnosti Richmor Aviation (vlastníci spoločnosti Richmor potvrdili, že nieko•
ľkokrát prenajali lietadlo CIA). Toto lietadlo bolo použité pri premiestnení Abu 
Omara z Ramsteinu do Káhiry vo februári 2003. V období od 11. septembra 2001 do 
konca roka 2005 uskutočnilo asi 80 medzipristátí na európskych letiskách.
Od začiatku roka 2004 lietadlo Gulfstream IV pristálo trikrát v Rumunsku: dvakrát 
letelo z Jordánska; tretíkrát 12. apríla 2004, vyletelo zo základne Guantanamo 
s medzipristátím v Tenerife. Po pristátí v Rumunsku pokračovalo do Casablancy v 
Maroku a odtiaľ sa 13. apríla vrátilo do Washingtonu.

Boeing 737 N313P
Najskôr zaregistrované spoločnosťou Stevens Express Leasing, Inc. a následne spolo•
čnosťou Premier Executive Transport Services. V rokoch 2003 až 2004 lietadlo 
odlietalo z Afganistanu a pristálo raz v Poľsku a dvakrát v Rumunsku. Neexistuje 
žiadny dôvod domnievať sa, že účelom medzipristátia bolo doplnenie paliva.
Konkrétne 22. septembra 2003 lietadlo N313P letelo z Kábulu na letisko Szymany ne
ďaleko mesta Szczytno v juhovýchodnom Poľsku. Po medzipristátí na letisku Szymany 
lietadlo pokračovalo na juhozápad do Rumunska. Podľa údajov organizácie 
Eurocontrol krátko na to Boeing odletel z Bukurešti do Rabatu v Maroku. Nasledujúci 
večer (23. septembra), podľa záznamov, lietadlo odletelo o 20:10 z Rabatu a 24. 
septembra pristálo na námornej základni Guantanamo.

Boeing 737 N368CE
Každodennými trasami lietadla N368CE vlastneného fiktívnou leteckou spoločnosťou •
Premier Aircraft Management boli Frankfurt - Ašchabad (v Turkménsku) a Frankfurt - 
Bagdad. Od júna do novembra 2005 lietadlo letelo z Frankfurtu, asi 50-krát pristálo v 
Ašchabade a 16-krát v Bagdade. V rovnakom období lietadlo vykonalo 112 
medzipristátí na rôznych európskych letiskách.

Lockheed N2189M
Zaujímavý výpočet predstavujú trasy lietadla N2189M vlastneného fiktívnou spoločnos•
ťou Tepper Aviation založenou bývalým pilotom CIA a dostupnou tajným službám 
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15 http://www.newstatesman.com/Politics

USA. Od 11. decembra 2001 lietadlo 70-krát pristálo v Európe, 17-krát v Taškente (v 
Uzbekistane) a 29-krát v Baku (v Azerbajdžane). Mimoeurópske ciele zahŕňajú Egypt 
(3-krát) a Jordánsko (8-krát).
Niektoré letiská využité ďalším lietadlom patriacim spoločnosti Tepper Aviation 
Hercules-130 N8183J (16 letov z Frankfurtu do Baku, 10 letov z Taškentu do 
Frankfurtu). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Patrí spoločnosti Premier Executive (hlavná fiktívna spoločnosť CIA). Registrácia •
lietadla sa zmenila trikrát, aby sa zakryli stopy.
Týmto lietadlom leteli v decembri 2001 Ahmed Agiza a Mohammed al-Zari zo 
Štokholmu do Káhiry. V júni 2003 lietalo medzi Kábulom, Varšavou a Rabatom 
a o mesiac neskôr bolo použité na spiatočný let z Kábulu a Varšavy.
Od konca roku 2001 do júna 2005 lietadlo uskutočnilo celkom 145 medzipristátí v 
Európe. K najčastejším mimoeurópskym cieľom patrili: Uzbekistan, Egypt, Jordánsko, 
Spojené Arabské Emiráty, Pakistan, Maroko, Gruzínsko, Afganistan, Gambia, Al
žírsko, Libanon, Azerbajdžan, Líbya a Guantanamo. 

(Reportér rozošle súhrnný zoznam všetkých letov využívaných CIA.)

ZáveryC.

Na základe údajov o 32 sledovaných letových kódoch získaných od organizácie Eurocontrol je 
možné skonštatovať:

Všetky lety uskutočnili spoločnosti spojené s CIA alebo ňou riadené.1.
Lietadlá uskutočnili celkom 1 080 medzipristátí v Európe.2.
Od konca roku 2001 do konca roku 2005 boli v rámci destinácii, ktoré je tiež možné3.
spojiť s premiestňovaním väzňov, zaznamenané tieto medzipristátia:

70 v Jordánsku,a.
70 v Azerbajdžane,b.
52 v Turkménsku,c.
50 v Egypte,d.
46 v Uzbekistane,e.
40 v Iraku,f.
37 v Afganistane,g.
40 v Maroku,h.
14 v Líbyi,i.
11 na základni Guantanamo.j.

Mali by sme poznamenať, že v mnohých z uvedených krajín je bežné mučenie 3.
a väznenie bez súdneho procesu. Bývalý agent CIA Bob Baer v interview pre noviny 
New Statesman15 uviedol: „Ak chcete, aby boli mučení, pošlete ich do Sýrie. Ak 
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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
Gruzínsko: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
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chcete, aby niekto zmizol a nikdy viac ho nikto nevidel, pošlete ho do Egypta“.16 Zvlá
štny spravodajca OSN pre otázky mučenia Manfred Nowak vo svojej ostatnej správe 
pre Valné zhromaždenie upozornil na to, že niektoré krajiny, vrátane USA, Veľkej 
Británie, Francúzska a Švédska, porušili medzinárodné dohody o ľudských právach, 
pretože deportovali osoby podozrivé z terorizmu do krajín ako sú Egypt, Sýria, Al
žírsko a Uzbekistan, v ktorých hrozí vysoké riziko, že budú podrobené mučeniu.17 O 
niektorých z uvedených krajín (konkrétne Gruzínsko, Maroko, Azerbajdžan, Egypt, 
Uzbekistan, Jordánsko, Sýria, Afganistan, Turkménsko a Irak) sa so znepokojením 
zmienilo Ministerstvo zahraničných vecí USA v správe o stave dodržiavania ľudských 
práv v jednotlivých krajinách, v ktorej kriticky zhodnotilo situáciu konkrétne 
v súvislosti s mučením, svojvoľným zadržiavaním a postavením väzňov18.


