
Politické strany před parlamentními volbami k rozšiřování letiště v Ruzyni 

Kdy jindy než před parlamentními volbami by politické strany měly sdělovat voličům svoje postoje a 
politické priority. Průběh předvolební kampaně sice nenasvědčuje tomu, že by se na naší scéně usídlila 
seriozní věcná politická debata. Přesto jsme zkusili na přelomu dubna a května e-mailem oslovit lídry 
hlavních politických stran a položili jsme jim tyto otázky: 

1) Jaké je stanovisko vaší politické strany k rozšiřování letiště v Ruzyni a k výstavbě  
nové vzletové a přistávací dráhy?  

2) Zabývá se touto otázkou nějaký oficiální programový dokument vaší politické strany? 

Pro část oslovených politiků šlo pravděpodobně o moc konkrétní otázku s požadavkem na konkrétní 
odpověď, a proto se nenamáhali odpovědět a to ani přes urgence. Zde jsou výsledky naší ankety: 

ODS – David 
Vodrážka, volební 
lídr pro Prahu  

neodpověděl 

ČSSD – Martin 
Pecina, volební lídr 
pro Prahu  

neodpověděl 

Strana zelených – 
předsedkyně 
Krajské organizace 
Praha Petra 
Kolínská 

Aktuální volební program Strany zelených se staví k otázce rozšiřovaní letiště 
čelem: 
"Považujeme za dlouhodobě výhodnější ponechat letiště Ruzyně ve vlastnictví 
státu, stejně jako hlavní silnice a železnice. Výstavbu další vzletové a 
přistávací dráhy v Ruzyni nepovažujeme za přijatelnou, protože by přivedla 
další hluk nad hustě obydlená předměstí Prahy. Požadujeme vypracování 
chybějící koncepce rozvoje letecké dopravy v ČR s důrazem na ochranu 
životního prostředí." Podobně se k problému stavěl i stále platný volební 
program pražských Zelených. 
Letiště v Ruzyni naléhavě potřebuje jinou investici - přímé železniční spojení 
s centrem města. To zvýši jeho atraktivitu a uleví lidem, kteří bydlí v 
přetížených ulicích (nejen) Prahy 6. 

TOP O9 – Bedřich 
Moldan, vedoucí 
sekce pro životní 
prostředí, kandidát 
na senátora za Prahu 
6 (podzim 2010)* 

Stanovisko pana senátora Moldana a TOP 09 k plánované výstavbě nové 
vzletové a přistávací dráhy na letišti v Praze Ruzyni je záporné. 
 

KSČM – Jiří Dolejš, 
volební lídr pro 
Prahu 

neodpověděl 

Věci Veřejné – 
Radek John, volební 
lídr pro Prahu 

neodpověděl 

KDU –ČSL – Jana 
Hybášková, volební 
lídr pro Prahu** 

1) KDU-ČSL se v minulosti ústy svých představitelů jasně vyslovila  
proti privatizaci letiště Ruzyně, a s tím i nepřímo souvisejícímu rozšíření 
drah. Osobní názor paní Hybáškové si můžete přečíst zde: 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hybaskova.php?itemid=9595 

2) KDU-ČSL se ve svém programu pro příští volební období konkrétním 
případem ruzyňského letiště nezabývá, ale z dosavadních proklamací a 
postojů jejích představitelů, stejně jako představitelů EDS, vyplývá, že její 
postoj vůči privatizaci a rozšíření Ruzyně je negativní. 

* Na email odpověděl asistent Bedřicha Moldana. 
** Na email odpověděli asistenti Jany Hybáškové 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hybaskova.php?itemid=9595

