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Vážené kolegyně a Vážení kolegové,

nebývá mým zvykem, že bych reagovala na mediální výstupy týkající se mé osoby. Nicméně po 
posledních zprávách cítím potřebu se vyjádřit. V páteční Mladé frontě byla uvedena lživá 
informace, která mne spojovala s nákupem pozemků za 4 mld. Kč na Letišti Praha.

Na letiště (prosím neplést s ČSA) jsem nastoupila v lednu 2005, tedy v době, kdy už problém s 
pozemky pro výstavbu vzletové dráhy existoval. Po změně vlády i výměně ministra, kdy p. 
Šimonovského vystřídal p. Řebíček, se změnil postoj k požadavkům Penty, vlastníka zmiňovaných 
pozemků. Požadavky na zaplacení vysoké ceny jsem odmítala.

V r. 2007 jsem rezignovala, protože jsem se nechtěla vystavovat nejrůznějším tlakům a osobním 
rizikům – tak jak jsem tehdy uvedla: z osobních důvodů. Pozemky od Penty koupilo letiště za 4 
mld. až za působení mého nástupce p. Dvořáka. Osobně bych takový obchod neuzavřela a nadále
bych prosazovala vyvlastnění nebo výstavbu kratší verze dráhy, což byla řešení, která netěšila ani 
Pentu a ani čelné politické reprezentanty. Z nich už dnes téměř nikdo v politice nepůsobí.

Těší mne, že letiště v tu dobu dosahovalo rekordních počtů cestujících, že nová obchodní politika 
fungovala, dařilo se nám jinými dopravci včas nahrazovat výpadky u ČSA, které již v tu dobu 
začaly obchodně upadat a dařilo se nám dosahovat historicky nejvyšších zisků, k datu mého 
odchodu mělo Letiště téměř 2 mld. Kč na bankovních účtech. Těšilo mne i to, že změny v komfortu
a službách ocenili cestující v mezinárodní anketě (20 mil. cestujících hodnotilo letiště světa podle 
80 kritérií) a vyhlásili Prahu jako nejlepší letiště střední a východní Evropy – před Vídní a jinými 
velkými letišti regionu. Byl to úspěch celého vedení a všech zaměstnanců.

K těmto časově vzdáleným událostem se vracím jen proto, že mne znáte krátce. Spolupracujeme 
spolu a neměli byste ztratit základní důvěru v moje profesní schopnosti i korektnost mých činů. S 
mnohými z Vás jsem se už stačila potkat a částečně i poznat – byť většinou jen pracovně. Znám 
metody diskreditačních kampaní, zažila jsem si jich dost na letišti, v NG jsem je nečekala. Na letišti
jsem byla terčem různých zájmových skupin. Letišti hrozila ztráta v řádu miliard korun kvůli 
nevýhodným smlouvám a bylo těžké i osobně riskantní zachraňovat peníze státního podniku. O 
dalších okolnostech, jako že syna jsem v nejtěžších vyjednávacích obdobích měla raději v 
zahraničí, nemluvě. Když bych si to nezažila, sama bych si to nedokázala představit. Diskreditační 
kampaně zpravidla více vypovídají o osobách/osobě a zájmech stojících v temném pozadí a 
operujících zcela mimo legální rámec s nečistou osobní motivací. Do tohoto temného a špinavého 
prostředí není radno vstupovat a je lépe tam nechat vstoupit profesionální složky státu.

Nikdy jsem neměla ráda mediální sebeprezentace manažerů, neboť se domnívám, že za 
manažera musí mluvit výsledky. Nicméně dnes to poruším a dovolím si vyslovit svůj pohled na věc.
Pokud by státem vlastněné firmy dosahovaly srovnatelných výsledků, stát by měl podstatně více 
peněz nejen na kulturu, ale i mzdy lidí, kteří jí zasvětili svůj pracovní život.

Ráda bych Vám ještě poděkovala za pomoc, radu i podporu, které jste mi poskytovali od mého 
nástupu. Velmi jsem to potřebovala a potřebuji a vážím si toho.

Chtěla bych Vám popřát příjemné, klidné a šťastné svátky. Ať nadcházející rok přinese jen vše 
dobré a radostné Vám i všem Vašim blízkým, Národní galerii a kultuře vůbec.

Těším se na spolupráci a zdravím, dnes z dovolené z Brna

Hana Černochová


