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Milé sousedky, milí sousedé, 

po menší odmlce jsem ráda, že vám mohu přinést další 
číslo občasníku SPOLU s  novinkami a  aktuálními infor-
macemi z  letiště. Ačkoliv si letecká turistika v  Čechách 
prochází velmi těžkým obdobím, rozhodli jsme se ne-
ztrácet na mysli a s mottem Letíme dál jsme se pustili do 
nových úkolů a výzev. Přivítali jsme desítky repatriačních 
letů, které přivezly české občany ze všech koutů světa. 
Naši zaměstnanci se iniciativně zapojili jako dobrovolníci 
v několika organizacích v okolí letiště. A v neposlední řadě 
jsme přišli s plánem, jak snížený provoz využít k otevření 
unikátních prostor a přiblížení letištní techniky veřejnos-
ti. O  všech těchto aktivitách se dočtete na následujících 
stránkách, kde je pro vás připravena i pozvánka na Léto 
na letišti 2020.  

Pomalu se obnovuje i možnost vyrazit do zahraničí na do-
volenou. Už více než 21 společností oznámilo svůj záměr 
začít znovu provozovat přímá letecká spojení z Letiště Vác-
lava Havla Praha. Momentálně tak nabízíme více něž 70 de-
stinací. Už v následujících týdnech tak budete mít možnost 
vydat se za mořským sluníčkem například do Řecka, Itálie, 
Chorvatska nebo na Maltu. Abychom zajistili maximální 
bezpečnost cestujících, přijali jsme řadu opatření, které 
mají chránit před nákazou respiračních onemocnění. 

Velmi mě těší, že i  při současné situaci se nám podařilo 
zachovat většinu grantových programů pro okolní obce 
v plné výši. I letos tak podpoříme řadu environmentálních 
projektů nebo jazykové vzdělávání dětí. V  květnu jsme 
tedy vyhlásili další ročník grantového programu ŽIJEME 
ZDE SPOLEČNĚ, prostřednictvím kterého Letiště Praha 
pravidelně podporuje environmentální projekty. Celková 
částka pro tento rok zůstává i při současné situaci ve stej-
né výši jako v uplynulém roce. Věřím, že granty pomohou 
v této nelehké době vašim zastupitelům udržet plánované 
ekologické projekty. 

Přeji vám, abyste prožili krásné a bezpečné léto, ať už to 
bude doma nebo využijete některou z  obnovených na-
bídek leteckých společností. Já se budu těšit na dalších 
setkání, která plánujeme na podzim na akcích přímo ve 
vybraných obcích v našem okolí nebo i dříve v rámci boha-
tého programu Léta na letišti. 

Marika Janoušková

Ředitelka Korporátní 
a marketingové komunikace 

Letiště Praha, a. s.

I letos věnuje letiště na environmentální projekty 
24 milionů korun

Letiště Praha pravidelně podporuje okolní obce a  městské části 
v rámci grantových programů.  Na ochranu životního prostředí je 
zaměřen grant ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ, jenž byl letos vyhlášen 1. 
května 2020. Nejefektivnější podpora je právě ta, se kterou lze tr-
vale počítat, a tuto výhodu mají obce a městské části v okolí letiště.  
K dobrovolné podpoře se letiště zavázalo již v roce 2004 a doposud 
byly prostřednictvím toho grantu realizovány aktivity za více než 
350 milionů korun. Celková částka pro tento rok zůstává s ohledem 
na počet leteckých pohybů ve stejné výši jako v uplynulém roce, 
tedy 24 milionů korun. Každé zastupitelstvo může finance použít 
dle vlastního uvážení v  rámci vyhlášených kategorií. I  letos jde 
o péči o zeleň, ochranu proti hluku, odpadové hospodářství, ochra-
nu vod a ochranu ovzduší. 

Cílem programu zaměřeného na podporu environmentálních pro-
jektů je podílet se na zlepšování životního prostředí i kvality života, 
a přispívat tak k budování dobrých vztahů s okolními komunitami. 
Dnes už obyvatelé a návštěvníci mohou využívat většinu záměrů 
podpořených vloni. Jednalo se o revitalizaci a úpravu zeleně, vybu-
dování bezprašných povrchů, svozy a likvidace biodpadu, budová-
ní cyklostezek a hřišť, odstranění černých skládek, podporu třídění 
odpadů a  recyklace, rozšíření čističky a  mnoho dalších projektů, 
které mají v daných oblastech prioritu.

#LETIMEDAL

Přijďte do Runway Parku přímo na letištní dráze

Po celé léto pro vás Letiště Václava Havla Praha připravilo muzeum 
pod otevřeným nebem přímo na bývalé letištní dráze 22. V týdnu se 
můžete těšit na unikátní vystavenou techniku či letadla a od pátku 
do neděle vás čeká speciální zábavný program, který bude každý 
víkend jiný. Těšit se tak můžete například na víkend věnovaný zdra-
votníkům, letecký víkend, cestovatelský víkend či sportovní víkend 
s  RunCzech, při kterém se můžete zúčastnit i  běžeckého závodu 

přímo na vzletové a  přistávací dráze. 
Samozřejmostí je dobré jídlo a pití a bo-
hatý program pro nejmenší. 

Všechny podrobnější informace, včetně 
otevírací doby a  programu o  víkendech, 
najdete na www.runwaypark.cz.

http://www.runwaypark.cz
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Eva Říhová získala ocenění za celoživotní přínos le-
tectví od podvýboru Poslanecké sněmovny 

Na slavnostním shromáždění Podvýboru pro letectví 
a  vesmírné projekty (PLVP) byla oceněná za celoživot-
ní přínos českému letectví a kosmonautice Eva Říhová, 
která svou pracovní kariéru propojila s Letištěm Praha 
na pozici ředitelky útvaru Ochrany životního prostředí. 

Ochrana ptactva před nárazy do skel 

Na letišti ptactvo občas narazí do skel, nejčastěji do bu-
dov ze skla, které zrcadlí okolní zeleň či zástavbu. Ná-
sledky pro ně bývají často fatální. Optimální řešení je 
zajistit rovnoměrné pokrytí plochy vzory jakýchkoliv 
tvarů vedle sebe, které upozorní na neprostupnost skla.  
Jako první jsme přistoupili k realizaci u části nadzemní-
ho spojovacího chodníku k hotelu Marriott.  

Carsharing

Letiště Praha hledá různé cesty k efektivnímu a eko-
logickému přístupu k  dopravě. Jednou z  možností 
jsou sdílené služby tzv. carsharing, tedy krátkodobě 
zapůjčeného automobilu, které se nedávno testova-
lo i na letišti. Projekt se osvědčil jak z ekonomického, 
tak z ekologického hlediska a nadále se v něm bude 
pokračovat. 

On Air

Vysílání podcastu On Air se natáčí přímo na letišti v ter-
minálovém gatu a  přináší rozhovory se zajímavými 
osobnostmi, které spojuje láska k  cestování. Poutavě 
vypráví o  svých životních zkušenostech, cestě k  úspě-
chu i  názoru na život v  naší zemi z  pohledu lidí, kteří 
toho hodně procestovali. Všechny díly si můžete po-
slechnout na Spotify nebo Apple Podcasts.

Natáčení cen Anděl se skupinou Chinaski přímo na letišti

Ceremoniál předávání cen Andělů, který 20. června 2020 odvysí-
lala ČT1, měl kvůli opatřením souvisejícím s pandemií nový roz-
měr. Místo klasického předávání v přímém přenosu pořadatelé 
připravili unikátní živá hudební vystoupení na různých místech, 

která byla zasažena pandemií nejvíce. Jedním z  těchto míst 
se stala odletová hala Terminálu 2 na pražském letišti, kde vy-
stupovala česká skupina Chinaski.

Letiště se přihlásilo k Cílům udržitelného rozvoje OSN

Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem dlouhého procesu 
vyjednávání, na kterém se podílely všechny členské státy OSN, 
zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické 
obce i občané ze všech kontinentů. 

V září 2015 se státy OSN dohodly na cílech, s jejichž pomocí bychom 
měli v  udržitelnosti života na Zemi společně pokračovat. Říká se 
jim Cíle udržitelného rozvoje a  běžně se označují zkratkou SDGs, 
která vychází z anglického termínu Sustainable Development Goa-
ls. SDGs jsou společným plánem, jak zlepšit podmínky a kvalitu ži-
vota pro všechny lidi na celém světě. Řada z nich se týká největších 
světových problémů. Pokud najdeme řešení, svět se stane lepším 
a bezpečnějším místem k životu pro všechny své obyvatele. 

Komplex společných závazků, jenž nemá v historii lidstva obdo-
by, si klade za cíl do roku 2030 ve světě vymýtit hladomor, snížit 
chudobu, ochránit život na souši i ve vodě, zajistit přístup k mo-
derním technologiím a naučit se spolupracovat. K naplňování cílů 
se může přihlásit kdokoliv a v současné době se přidávají státy, 
organizace, spolky, ministerstva, firmy a  další. V  rámci našeho 
současného i  plánovaného rozvoje jsme se rozhodli přihlásit se 
k pěti Cílům udržitelného rozvoje a přispět tak k naplňování glo-
bálního závazku a zodpovědně a udržitelně se nadále rozvíjet:

Mezi první závazky se řadí například podpis Charty Diverzity, jenž 
má za cíl zajistit důstojnou práci pro všechny bez ohledu na je-
jich individuální odlišnosti, a  kterou představitelé Letiště Praha 
v květnu podepsali. Dále pak nákup 100% zelené elektřiny z ob-
novitelných zdrojů či program na podporu zeleně v okolí letiště. 
Další závazky budou brzy následovat.

Jak definoval SDGs tehdejší šéf Organizace spojených 
národů Pan Ki-mun 

Každého z nás SDGs zavazují, abychom byli zodpovědnými 
obyvateli planety, kteří berou ohled na lidi i  ekosystémy 
a podporují opatření v oblasti klimatických změn, na nichž 
závisí životy nás všech. Jsme první generací, která může 
odstranit extrémní chudobu na Zemi a  zároveň poslední 
generací, která může zabránit nejhorším dopadům globál-
ního oteplování, než bude příliš pozdě. SDGs jsou výsled-
kem dohody států, která je pro svět významným krokem 
k jejich dosažení. 

Ovšem abychom 
SDGs naplnili, 
musí svým dílem 
přispět nejen jed-
notlivé vlády států 
OSN, ale prakticky 
my všichni.

Letiště Praha bylo oceněno za výborné služby zákazníkům

Letiště Praha získalo ocenění Airport Service Quality Award 2019 
a obhájilo tak pozici nejlepšího evropského letiště v oblasti zákaz-
nické spokojenosti v kategorii 15 až 25 milionů odbavených cestu-
jících za rok. Cenu každoročně uděluje mezinárodní sdružení letišť 
Airports Council International (ACI) letištím s prokazatelně nejvyš-
ší spokojeností cestujících s  poskytovanými službami. Prvenství 
v dané kategorii Letiště Praha sdílí s tureckým Letištěm Ankara-E-
senboğa a Letištěm Pulkovo, které obsluhuje ruské město Petrohrad.  

„Obhajoba loňského prvenství v  anketě Airport Service Quali-
ty Award je pro nás významným oceněním, které v  mezinárodní 
konkurenci dokládá vysokou úroveň našich služeb a  spokojenost 
s těmito službami ze strany cestujících. Velké poděkování za to pa-
tří především našim zaměstnancům,“ říká Václav Řehoř, předseda 
představenstva Letiště Praha, a dodává: „Právě spokojený a kva-
lifikovaný zaměstnanec je z  našeho pohledu klíčový pro kvalitní 
služby a pozitivní zákaznickou zkušenost. Na letišti proto soustavně 
budujeme kulturu, která napomáhá větší provázanosti zmíněných 
dvou složek. Zavedli jsme například programy, které se zaměřují na 
rozvoj osobnostních kvalit zaměstnanců tak, aby naši lidé v provozu 
dokázali efektivně pracovat se stresem. Zároveň se neustále snaží-
me posilovat jejich orientaci na zákaznickou zkušenost.“

Foto: František Ortmann / Ceny Anděl

Přehrát klip na YouTube

https://open.spotify.com/show/7GcBoZHhztVCxcv6ir9JxD?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_unor_2020&utm_term=2020-06-22
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/on-air-z-leti%C5%A1t%C4%9B/id1495386598?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_unor_2020&utm_term=2020-06-22
https://www.youtube.com/watch?v=8p3N9afuk2c
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Bezpečnostní opatření 
na letišti
Pro bezpečnost cestujících bylo zavedeno napříč letištěm 
celá řada provozních opatření. V  prostorách letiště tak 
potkáte rozsáhlou informační kampaň jak na bannerech, 
na podlaze, na sloupech či na obrazovkách. Cestující jsou 
tak nabádáni k  dodržování rozestupů na exponovaných 
místech, k nošení roušek, obsazování lavic v omezeném 
množství či dodržování hygienických pravidel. 

Upravily se jednotlivé procesy při odbavení a  při příletu. 
Byly instalovány ochranná plexiskla na přepážky, které jsou 
obsazovány jen ob jednu. Tato plexiskla tvoří bariéru mezi 
pracovníkem odbavení a cestujícím. K dispozici jsou i samo-
obslužná zařízení. 

Samozřejmostí jsou také zvýšená hygienická opatření. Zkrá-
tily se intervaly mezi jednotlivými úklidy a  frekventované 
prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Na celém letišti 
je více než 250 stojanů s dezinfekcí a letiště přistoupilo také 
k dezinfikování objektů i celých místností pomocí ozonu. 

To je jen základní výčet opatření, zkrátka toho celá naše sku-
pina udělala opravdu hodně a věříme, že díky takto rozsáh-
lým opatřením, která jsme aplikovali již od samého začátku, 
se nám podaří bezpečně a rychle nastartovat provoz na na-
šem letišti.

Doporučujeme všem cestujícím, aby se také informovali 
o opatřeních své letecké společnosti a zjistili si aktuální pod-
mínky vstupu do konkrétní země, do které z Prahy cestují.

Cestující, kteří přilétají do České republiky, postupují podle 
aktuálních pravidel, které jsou k dispozici vždy na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Letiště Praha má potvrzené 
obnovené letecké spojení 
do více než 70 destinací

Již celkem 21 leteckých společností oznámilo svůj záměr začít zno-
vu provozovat přímá letecká spojení z Letiště Václava Havla Praha. 
Jedná se konkrétně o více než 70 destinací. Přímá letecká spojení 
jsou již v provozu například do Bělehradu, Londýna, Amsterodamu, 
Bruselu, Budapešti, Košic, Keflavíku, Manchesteru, Mnichova a dal-
ší. Pokud jde o vytipované klíčové destinace, má Letiště Praha po-
tvrzený obnovený provoz již u více než poloviny z nich. Díky inten-
zívním jednáním Letiště Praha s leteckými společnostmi by se se-
znam destinací mohl v následujících týdnech dále rozšiřovat. 

První potvrzená dálková linka z  Letiště Václava Havla Praha 
je od letecké společnosti Qatar Airways, která je naplánova-
ná od 1. července 2020 na lince z Prahy do Dauhá. Konkrétně 
by měl dopravce do hlavního města Kataru létat třikrát týd-
ně, vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Na všechny lety bude 
dopravce nasazovat moderní letadla typu Boeing 787 Drea-
mliner. Cestující tak mohou opět využít přestupu na spojení 
do dalších destinací v síti dopravce.

Nová služba samoobslužného odbavení zavazadel. Pomůže 
efektivněji odbavit cestující bez nutnosti čekat ve frontě

Cestující odlétající z  Terminálu 2 mají nově k  dispozici moderní 
systém, takzvaný self - service bag drop, který umožňuje velmi 
rychle a efektivně odevzdat zavazadla bez nutnosti čekat na pře-
pážce. Pro tento účel je v současnosti v provozu 12 samoobsluž-
ných zařízení, která jsou umístěná na novém odbavovacím ostro-
vě v Terminálu 2. Zařízení snadno cestujícího provede procesem 
odbavení, a to dokonce v sedmi jazycích (čeština, angličtina, ruš-
tina, němčina, španělština, nizozemština a  francouzština). V  pr-
votní fázi je služba v provozu pro lety skupiny Smartwings Group, 
tedy společnosti Czech Airlines a  Smartwings. Počítáme s  tím, 
že v nejbližších měsících budou moci tuto službu využít i cestující 
leteckých společností Air France, Brussels Airlines a KLM. V jedná-
ní je následné zapojení dalších dopravců. 

Jak to přesně funguje? 

Cestující nejprve u  samoodbavovací přepážky naskenuje 
čárový kód své palubní vstupenky, kterou získá při on-line 
odbavení z domova. Na displeji přístroje se mu zobrazí sou-
hrnné údaje, které uvedl při zakoupení letu: jméno a příjme-
ní, cílová destinace, číslo letu a povolené parametry zapsané-
ho zavazadla. Po  potvrzení těchto údajů systém cestujícího 
vyzve, aby položil své zavazadlo na odbavovací pás. Cestující 
pak stisknutím tlačítka na displeji potvrdí, že nemá v zavaza-

dle zakázané předměty (např. zbraně, hořlaviny nebo power-
banku). Následně si již vytiskne zavazadlový štítek a připevní 
jej na zavazadlo, které pak odešle do třídírny a k převozu do 
letadla. Pokud si cestující rovnou přinese zavazadlový štítek 
ze samoodbavovacího kiosku v terminálu, musí vedle palub-
ní vstupenky naskenovat i tento štítek. Nakonec může přejít 
k bezpečnostní kontrole a pokračovat dále do odbavovací če-
kárny a do letadla.

Umožnili jsme seskok parašutistů 

Na Letišti Václava Havla Praha proběhl ve čtvrtek 7. května odpo-
ledne poprvé po 70. letech unikátní seskok skupiny parašutistů 
s přistáním na travnatou plochu v areálu největšího mezinárod-
ního letiště u nás.

Na celý nápad přišla skupina parašutistů v době nouzového stavu 
v  České republice. Vzhledem k  tomu, že je kvůli celosvětovému 
poklesu poptávky po cestování omezený i letecký provoz také na 
pražském letišti, oslovili parašutisté ke spolupráci i Letiště Pra-
ha. Za běžných okolností, kdy je provoz velmi vytížený, by nebylo 
možné seskok vůbec zrealizovat. Vzhledem k rozvolňování vládou 
nařízených opatření mohli parašutisté opět usednout v  omeze-
ném počtu do letadla a celá akce byla pojata jako podpora praž-
ského letiště, aerolinek, parašutismu a letectví všeobecně, které 
nyní zažívá velmi komplikované období.

Seskok celkem 12 parašutistů se uskutečnil z letadla AN2 z výšky 
3000 m a byly k vidění různé parašutistické dovednosti, jako ses-
kok s velkou českou vlajkou, létání ve wing suit kombinéze, přistá-
ní na vysokorychlostních padácích a další. Celá akce byla koordi-
nována také ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví a Řízením 
letového provozu.

Hlavním cílem Letiště Praha je obnovit primárně pří-
má letecká spojení do tzv. klíčových destinací, což jsou 
velká významná evropská města, která zároveň fungují 
jako přestupní letecké uzly. Sem patří například Londýn, 
Frankfurt, Paříž, Amsterdam, Madrid nebo Vídeň. Celkem 
máme vytipovaných 45 takových destinací. V  současné 
době máme potvrzené letecké spojení do 32 z nich.

http://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
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Máte-li zájem vyhrát některou z drobných cen, zašlete nám znění tajenky do 31. srpna 2020 elektronicky na e-mail komunikace@prg.aero nebo poštou na adresu: 
Letiště Praha, a. s., Komunikace, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6. Nezapomeňte uvést poštovní adresu, na kterou můžeme případnou výhru poslat. 

Výherci z minulého čísla jsou paní Jindřiška z obce Jeneč, pan Antonín z Prahy 6 a paní Renata z Roztok, gratulujeme.
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Letěli jsme na pomoc do okolí

Je potřeba si pomáhat a  v  době jakékoliv krize to platí dvoj-
násob. Více než šest týdnů během nouzového stavu probíhalo 
firemní dobrovolnictví, kdy zaměstnanci letiště měli možnost 
pomáhat organizacím v okolí. Pomáhalo se v Praze 6, a to ze-
jména s  rozvozem obědů a  nákupů pro seniory, rozléváním 
dezinfekce nebo s chodem Úřadu městské části Praha 6. Krá-
sa pomoci, nadace pomáhající seniorům, vytvořila dárečky 

pro zlepšení nálady, které poté letištní dobrovolníci rozvez-
li potřebným. V  Domově sv. Karla Boromejského na Praze 17, 
v Rekvalifikačním a rehabilitačním středisku pro nevidomé na 
Praze 6 a Dětském domově na Stochově zaměstnanci pomohli 
s údržbou zahrad a venkovních prostor. Pomocnou ruku letišt-
ní dobrovolníci podali i zraněným živočichům stanici v AVESu. 
V této nelehké době ještě bylo naprosto nezbytné pomoc se se-

stavováním ochranných štítů na ČVUT v Praze. Za tu dobu více 
než 100 dobrovolníků odvedlo sedmi organizacím neuvěřitel-
ných 1 500 hodin práce. 

Za letiště moc děkujeme všem organizacím za spolupráci a na-
šim zaměstnancům za projevené nadšení zúčastnit se dobrovol-
nictví a věnovat svůj čas pomoci u našich sousedů.

Sportujeme na letišti 

Olympijští sportovci rozpohybovali v době koronavirové praž-
ské letiště.

Imunita, jedno z nejčastěji skloňovaných slov posledních týdnů. 
K tomu, jak ji posílit, vede cesta přes vyváženou stravu a správný 
pohyb. Právě oblasti pohybu se věnovali známí čeští olympionici 
v pětidílném seriálu Sportujeme na letišti. Pořadem provázel je-
jich kondiční trenér Vít Živný. Na letišti se postupně objevily rych-
lobruslařky Martina Sáblíková s  Nikolou Zdráhalovou, vzpěrač 
Jiří Orság, běžkyně Kristiina Mäki, zápasnice Adéla Hanzlíčková 
a gymnastka Aneta Holasová.

Hlavním cílem pořadu bylo ukázat praktické cviky, které můžete 
využít nejen doma, ale také v budoucnu v rámci vašeho zaměst-
nání. Na své si přijde opravdu každý, od sedavých profesí, až po 
ty akčnější. Součástí každého dílu byla závěrečná výzva ze stra-
ny zaměstnance letiště. Chcete zjistit, kolik kliků udělala Marti-
na Sáblíková v  netradičním prostředí třídírny zavazadel? Jakou 
vzdálenost uběhla běžkyně Kristiina Mäki na dráze? Všechny díly 
seriálu Sportujeme na letišti si můžete připomenout na kanálu 
YouTube Letiště Praha.

Testování na COVID-19 nyní 
přímo na letiště

Na Letišti Václava Havla Praha 
se cestující a návštěvníci letiště 
mohou nově nechat otestovat 
na přítomnost viru způsobující 
onemocnění COVID-19. Letiště 
Praha zřídilo za tímto účelem 
celkem tři odběrová místa, kde 
působí zdravotníci společnos-
ti GHC Genetics. Otestovat se 
mohou nejen samotní cestující, 
ale také široká veřejnost. K dis-
pozici je také služba expresního 
testování, kdy jsou výsledky 
cestujícímu sděleny do tří ho-
din. Nová služba na letišti má 
především přispět ke snížení 
možnosti šíření nákazy, ale také 
usnadnit bezpečné cestování.


	Button 2: 


