
P E T I C E

za uspořádání referenda o umístění vojenské základny centra včasného 
varování protiraketové obrany Spojených států amerických 

v České republice

Mnoho států  prohlašuje, že má v úmyslu odzbrojovat a snižovat ve světě napětí, ale ve skutečnosti jedná zcela 
opačně. Spojené státy americké chtějí znovu vybudovat na území ČR vojenské zařízení, které má být součástí 
jejich  vlastní  protiraketové  obrany.  Tentokrát  jde  o  takzvané  centrum  sdíleného  (uváděno  také  včasného) 
varování protiraketové obrany USA. Počítá se dokonce s jeho umístěním v našem hlavním městě Praze. 

V Evropě se už nyní nacházejí stovky vojenských základen Spojených států amerických. Na většině z nich jsou 
umístěny  zbraňové  systémy,  na  některých  dokonce  raketové  nosiče  s  jadernými  hlavicemi.  Do  sítě  těchto 
základen a velitelství  by  bylo  nepochybně jako podřízený článek zařazeno také plánované pražské centrum 
sdíleného (včasného) varování. 

Navzdory snaze o užívání civilního označení „centrum“ se bude při zpracování vojenských informací zejména z 
amerických vojenských družic  s  vysoce utajovanými a citlivými daty vždy jednat o vojenskou základnu,  jejíž 
umístění  v hustě  obydleném  velkoměstě  je  nesmyslné  a  nehumánní.  V krizové  situaci  by  došlo  k přímému 
ohrožení životů velkého počtu obyvatel. 

Udávané hrozby, před kterými má systém chránit (např. neustále omílaný Írán a Severní Korea), jsou v případě 
Evropy zcela pochybné. Tyto státy nemají a v dohledné době nebudou mít reálnou možnost zasáhnout Evropu a 
nemají k tomu ani motivaci. Pokud by ale plánované pražské „centrum“ mělo posloužit jako nástroj k nějakým 
vojenským hrátkám USA nebo jiných zemí, Českou republiku ani Evropu chránit nebude, naopak ji může vystavit 
riziku  útoku jiných států. České republice tak opět hrozí, že by se stala nástrojem jednostranné globální politiky 
Spojených států bez možnosti tuto politiku účinně ovlivňovat a bez záruk, že v případné kritické situaci bude 
brán ohled na zájmy našeho obyvatelstva. 

To považujeme za  naprosto  nepřijatelné. Není vůbec  myslitelné,  aby  demokratický  stát  přijímal  tak  závažné 
rozhodnutí,  jakým  je  vybudování  „centra“  protiraketové  obrany  jiného  státu  na  vlastním území,  bez 
seriózní debaty. 

Mandát  k takovému  rozhodnutí nemůže  mít  vláda,  ani  parlament.  K  této  otázce  se  musí  vyjádřit  co 
možná největší  část  společnosti,  protože  ta  by  musela  žít  s  případnou  základnou  dlouho  poté,  co  mandát 
parlamentu  zanikne,  stejně  jako  mandáty  všech  současných  politiků.  Jediným zodpovědným způsobem,  jak 
rozhodnout, je referendum. 

Obracíme se proto na ústavní činitele a ústavní orgány ČR s požadavkem na vypsání celostátního referenda o 
této otázce: 

 
Souhlasíte s umístěním a existencí „centra včasného varování“ systému protiraketové obrany USA na území 

České republiky?

Petiční výbor ve složení:
Libuše Pojerová, Za mlýnem 1562/25, 147 00, Praha 4 Braník
Jan Brukner, Střelecký vrch 690, 46331, Chrastava 
Václav Novotný, Tupolevova 479, 199 00, Praha 18 - Letňany 

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady: 
Václav Novotný, Tupolevova 479, 199 00, Praha 18 - Letňany 

Více informací na: 
www.nezak l adnam .cz



Petice za uspořádání referenda o umístění vojenské základny centra včasného 
varování protiraketové obrany Spojených států amerických 

v České republice

Podpisový arch k podpoře petice za uspořádání celostátního referenda o otázce:
Souhlasíte  s  umístěním  a  existencí  základny  Národního  raketového  systému  obrany  USA  na  území  České 
republiky?

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady: 
Václav Novotný, Tupolevova 479, 199 00, Praha 18 - Letňany 

Podporuji petici za vypsání celostátního referenda o výše uvedené otázce.
Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis
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