
 

S účinnosti od 1. února byl na pozici místopředsedy představenstva pověřeného řízením 

společnosti jmenován Ing. Ivan Čech 

 

4. února 2021 se konala první tisková konference nového ředitele společnosti East Bohemian Airport 

Ivana Čecha, které se dále účastnili zástupci obou akcionářů, primátor statutárního města Pardubice Ing. 

Martin Charvát, člen představenstva za Pardubický kraj Ing. Ladislav Umbraun a předseda 

představenstva společnosti East Bohemian Airport Ing. Petr Juchelka. 

 

„Jsem rád, že jsme s Pardubickým krajem našli personální řešení, které dávají jistotu pardubickému 

letišti. Rád bych popřál novému panu řediteli hodně štěstí na novou misi, kterou se vydal a věřím, že 

letiště Pardubice nabídne občanům Pardubic prostor odlétnout do jejích oblíbených destinací. Také 

bych chtěl poděkovat bývalé paní ředitelce za její předchozí práci ve společnosti,“ uvedl primátor města 

Pardubic Martin Charvát.  

 

Ivan Čech působil v různých pozicích v rámci vzdušných sil a také jako ředitel sekce správní a 

bezpečností na Úřadu pro civilní letectví. Nyní bude vykonávat funkci místopředsedy představenstva 

pověřeného řízením společnosti. Oblast letectví novému řediteli není cizí, téměř 20 let vedl armádní část 

právě letiště Pardubice.  

 

„Budeme rádi, když se novému panu řediteli podaří stabilizovat hospodářský výsledek společnosti a 

věříme, že se letiště dostane do čísel, které známe z minulosti. První krok, který byl stabilizovat vedení 

společnosti, máme za sebou a tímto bych chtěl popřát panu řediteli hodně zdaru do nelehké doby,“ sdělil 

Ladislav Umbraun. 

 

V roce 2020 odbavilo letiště Pardubice 34 238 cestujících, což je oproti roku 2019 pokles o 66 procent, 

ale procentuálně je to nejmenší úbytek cestujících ze všech českých civilních letišť.  

 

,,Novému panu řediteli přeji hodně pracovních úspěchu na nové pozici a budu se těšit na vzájemnou 

spolupráci,“ dodal předseda společnosti Petr Juchelka. 

 

Ivan Čech na tiskové konferenci představil návrh koncepce dalšího směrování, fungování společnosti 

East Bohemian Airport a.s. ,,Jsem velmi rád, že mohu navázat na předchozí spolupráci firmy s oběma 

akcionáři statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem. Děkuji akcionářům za podporu 

v uplynulých letech,“ uvedl ředitel společnosti Ivan Čech. 

 

,,Jedním z mých cílů je otevřená a přímá komunikace. I přes současné problémy v letectví se 

zaměstnancům společnosti daří připravovat na novou sezónu tak, aby byla lepší než v předchozích 

letech. Těším se na novou výzvu a rád přispěji rozvoji pardubického letiště, kde jsem před 20 lety 

začínal,“ sdělil Ivan Čech. 

 

 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Pražská 179 

Popkovice, 530 06 Pardubice 

 


