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Milé sousedky, milí sousedé, 

pevně doufám, že jste měli krásné léto, a pokud byste si 
ho chtěli prodloužit, mám pro vás jednu inspiraci, kam si 
můžete od září nově zaletět. Náš tip najdete na poslední 
stránce, kde vám krátce představíme oblíbené italské 
město s nádhernou architekturou i uměním. Můžete si 
tak zaletět na prodloužený víkend a pochutnat si na vý-
borné italské kuchyni nebo se toulat po galeriích v pře-
krásném Toskánsku.

Uvědomujeme si, že léto s  sebou nese také více letec-
kých spojení, proto se snažíme neustále zlepšovat a roz-
víjet v oblasti sledování vlivu z provozu letiště na naše 
okolí. Letos jsme kromě navýšení monitoringu hluku 
rozšířili také monitoring kvality ovzduší o další skupiny 
prachových částic. Životní prostředí se snažíme zlep-
šovat také dalšími projekty, jako jsou stále potřebnější 
hmyzí hotely nebo zavlažovací vaky, které mohou za-
chránit stromy v parném létě. 

Environmentální témata se snažíme šířit i mezi své part-
nery a  do okolí. Možná právě vaše dítko prošlo naším 
vzdělávacím programem Ekologické výchovy na základ-
ních školách. Letošní ročník opět vyvrcholil v  červnu 
přímo u  nás na letišti. Pozvali jsme k  nám téměř 1300 
dětí a  připravili pro ně bohatý vzdělávací program. Za 
uplynulým školním rokem se ohlédneme na následují-
cích stránkách a už teď se těšíme na další ročník, který 
odstartuje v lednu 2020. 

Důležitou událostí bude spuštění nového ročníku gran-
tového programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Ten vyhlásíme 
již tradičně na začátku září. Budeme se těšit na všechny 
projekty z různých oblastí, na které rozdělíme letos mi-
nimálně 10 milionů.

Na podzim připravujeme Roadshow v okolí letiště, díky 
které se budete moci potkat s našimi kolegy, zeptat se 
na to, co vás zajímá, a  užít si zábavně-informační pro-
gram určený především pro rodiny s dětmi. A kde se mů-
žete s týmem Letiště Praha potkat? Během září a října 
se chystáme na oficiální akce do Hostivic, Roztok, Buš-
těhradu a do městské části Praha – Řepy.

Přeji vám příjemné čtení a těším se na viděnou.

Marika Janoušková
•
manažerka Externí 
a interní komunikace
Letiště Praha, a. s.

Letiště Praha je podle Moody‘s důvěryhodným partnerem 
Renomovaná agentura Moody ś Investors Service udělila Leti-
šti Praha rating A1 s pozitivním výhledem. Jedná se o potvrze-
ní loňského ratingu uděleného společnosti Český Aeroholding. 
Klíčovými důvody udělení nejvyššího ratingu zůstává stabilní 
cash flow, konkurenceschopné letištní poplatky a výborný fi-
nanční profil společnosti, který je udržitelný i  po případných 
rozsáhlých investicích do rozvoje nového terminálu a paralelní 
dráhy. Rating A1 s pozitivním výhledem je nejvyšším možným 
dosažitelným ratingem v České republice.

„Rozhodnutí agentury Moody ś  potvrzuje výbornou finanční 
kondici Letiště Praha jako provozovatele neustále se rozví-
jejícího největšího mezinárodního letiště v  České republice. 
Vysoký rating A1 s pozitivním výhledem z nás činí velmi důvě-
ryhodného partnera pro získání externích zdrojů financování 
dlouhodobých rozvojových plánů letiště. To je také předpoklad 
pro splnění našeho závazku, aby plánovaný rozvoj letiště ne-
vyžadoval žádnou investici ze státního rozpočtu, nezatěžoval 
jej a  mohl být financován z  jiných zdrojů,“ říká Václav Řehoř, 
předseda představenstva Letiště Praha.

Ve svém hodnocení poukazuje agentura Moody ś také na silnou 
pozici Letiště Praha jako provozovatele největšího letiště v Čes-
ké republice, které je všeobecně vnímáno jako brána do České 
republiky s více než 95% podílem na trhu v počtu přepravených 
cestujících. V případě Letiště Praha, a. s., rating zohledňuje vý-
konnost celé skupiny Letiště Praha, tedy včetně dceřiných spo-
lečností Czech Airlines Technics, a.s., a Czech Airlines Handling, 
a.s. 

Letiště Praha vyhlašuje další ročník grantového programu
DOBRÉ SOUSEDSTVÍ
Jako již tradičně i  v  letošním září bude otevřen grantový pro-
gram DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Letiště Praha ve velké míře podporu-
je komunitní život v blízkém okolí, které svou činností ovlivňuje. 
V případě finanční podpory se jedná o pravidelné grantové pro-
gramy. Vždy koncem roku jsou rozdělovány finance na veřejně 
prospěšné aktivity v  rámci grantu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, který 
funguje bez přestávky již od roku 2007. Podporovány jsou orga-
nizace napříč zájmovým spektrem. Doposud bylo touto formou 
investováno do okolí letiště přes 107 milionů korun.

„Letiště Praha je nedílnou součástí regionu, ve kterém ostatně 
bydlí i spousta našich zaměstnanců, a také proto se chceme po-
dílet na jeho rozvoji. Příjemné místo pro život pomáhá vytvářet 
i nabídka kulturního vyžití či výběr volnočasových aktivit. Rea-
lizace podobných činností jde samozřejmě snadněji s  finanční 
podporou a stalo se již zvykem, že v této oblasti v nás mají míst-
ní spolky silného partnera,“ prohlásil Jiří Kraus, místopředseda 
představenstva Letiště Praha.

Cílem programu je podílet se na rozvoji občanské společnos-
ti v obcích a městských částech situovaných v blízkosti letiště. 
Žádost o finanční podporu si mohou podat obce a městské čás-
ti a zároveň také občanská sdružení, sportovní kluby, zájmové 
organizace a obecně prospěšné společnosti, které mají v dané 
lokalitě sídlo a vykonávají zde svoji činnost. 

Podrobná pravidla programu jsou k  dispozici na webových 
stránkách Letiště Praha v sekci Grantové programy, kde bude 
také v termínu od 2. 9. do 30. 9. 2019 zpřístupněn elektronický 
přihlašovací formulář.  

Přidělení financí posuzuje hodnotící komise programu a násled-
ně schvaluje dozorčí rada Letiště Praha. 

ZAJÍMAVOST
K udělení ratingu přispěly rostoucí provozní

výsledky Letiště Praha, včetně loňského 9% nárůstu
odbavených cestujících a navýšením obsazenosti 

letadel na 80,2 %.
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Létání s dětmi
Jedním z  nejvíce stresujících momentů pro rodiče s  ma-
lými dětmi je cesta letadlem. Letiště Praha má proto pár 
tipů, jak létání s dítětem zvládnout s přehledem.

Jak pořídit letenku

Údaje o spolucestujícím dítěti je nutné zadat do rezervační-
ho systému letecké společnosti už při koupi letenky. Důležité 
je vědět, že při přepravě letadlem se děti rozdělují na novo-
rozence, tzv. infants (do 2 let) a děti (obvykle 2 – 12 let). No-
vorozenci standardně cestují bez nároku na vlastní sedadlo, 
děti vlastní sedačku mít musejí.

Pobyt na letišti

Letiště Václava Havla Praha je na příjezd malých cestovatelů 
výborně připraveno. Cestující s  dětmi zde najdou dvě plně 
vybavené místnosti pro rodiče s dětmi, 47 přebalovacích pul-
tů, kterými jsou vybaveny většina dámským a pánských toa-
let, a také dětské kočárky, které je možné si bezplatně půjčit 
a u vchodu do letadla zase odevzdat.

Dětská strava na palubě letadla?

Spoustu otázek vyvolává dětská strava na palubě letadla. 
Dobrá zpráva je, že pro malé dítě si můžete vzít s sebou do 
letadla tolik jídla a pití, kolik budete potřebovat. Ale pozor! 
Pokud jde o  tekutou stravu, je nezbytné mít vše v  uzavíra-
telných nádobách. Je také nutné upozornit pracovníka bez-
pečnostní kontroly a předložit takovou stravu k samostatné 
kontrole.

V letadle

Cestujete-li s  novorozencem na dálkových letech, požádej-
te si o  sedačku v  první řadě, kde je dostatek prostoru pro 
umístění malé vaničky. Tu si můžete u  některých aerolinek 
zarezervovat zdarma hned při koupi letenky, nejpozději ale 
24 hodin před odletem. V  letadlech na krátké vzdálenosti 
je však místo v první řadě zpravidla vyhrazeno pro cestující 
business třídy, proto se u letecké společnosti informujte na 
další možnosti. 

Hmyzí domky jako 
podpora biodiverzity 
V areálu letiště přibydou hmyzí hotely, které na podporu 
volné přírody kolem nás vyrobili zaměstnanci z oddělení 
Ochrany životního prostředí. 

Úbytek biodiverzity, tedy biologické nebo druhové 
rozmanitosti, je společně s  klimatickými změnami 
a  úbytkem vody v  krajině jednou z  nejkritičtějších en-
vironmentálních hrozeb současnosti. Se zastavová-
ním ploch zůstává stále méně přirozeného prostředí 
pro druhy volně žijících živočichů a  planě rostoucích 
rostlin. Areál letiště je prostředím, kterému dominují 
rozlehlé zpevněné plochy v  podobě přistávacích a  po-
jezdových drah, odbavovacích ploch, hangárů, komu-
nikací, terminálů, parkovišť a  budov. Letiště Praha se 
v  rámci svého odpovědného přístupu snaží negativní 
vlivy spojené s  provozem a  výstavbou nových záměrů 
kompenzovat, a to na vlastních pozemcích i v okolí le-
tiště. Počítá s tím i nový program podpory biodiverzity 
připravený organizační jednotkou Ochrany životního 
prostředí, který bude zaměřený na náhradní výsadby 
dřevin v blízkém okolí.

Výroba hmyzích hotelů není nijak složitá, zvládne ji 
každý, navíc s  materiálem, který seženete v  přírodě. 
Kostra je většinou ze dřeva, vyplněná rákosovými stéb-
ly, suchou trávou, slámou, mechem, větvemi, kůrou, 
šiškami, ale třeba také cihlami s vyvrtanými otvory. Zá-
sadní je vytvořit otvory a skulinky, kam se může hmyz 
schovat. Kdo zahradu moc pečlivě a důkladně neuklízí, 
nemusí nic vyrábět, hmyz si najde své místo v hromadě 
listí, roští nebo v kamenné zídce. Nejen zahrada ale i zá-
hon u  parkoviště se může stát malým fungujícím eko-
systémem. Stačí dát přírodě trochu prostoru a  nelpět 
na nakrátko posekaném trávníku, i když právě ten má 
na letišti vzhledem k požadavkům na bezpečnost letec-
kého provozu a  biologickou ochranu letiště své opod-
statnění. 

Osmý ročník programu Ekologická výchova
Přes 1 300 žáků 4. a 5. tříd základních škol z okolí letiště prošlo 
letos programem Ekologické výchovy, kterou podporuje Le-
tiště Praha. Série přednášek probíhá v  rámci školního vyučo-
vání a  věnuje se vybraným environmentálním tématům sou-
visejícím s provozem na letišti a životním prostředím – hluku, 
emisím, čištění a ochraně vod a nakládání s odpady. Koncem 
června proběhla závěrečná akce programu přímo na letišti 

v  Kongresovém sále. Žáci vyslechli zajímavé povídání o  práci 
letištních včelařů, hasičů, sokolníků a  psovodů. Velký ohlas 
sklidila vystoupení se zvířaty a  závěrečné vystoupení footb-
agera Honzy Webera, několikanásobného mistra světa, a jojis-
ty Roberta Kučery, taktéž několikanásobného mistra světa. Na 
závěr byly již tradičně oceněny třídy, které vyhrály jednotlivé 
kategorie celoročních soutěží.

Zatímco v roce 2018 přivítalo Letiště Praha okolní obce 
na domácí půdě a  připravilo pro ně bohatý program 
v rámci Zábavně-informačního odpoledne na dráze 22, 
v  letošním roce se hostitelské role prohazují. V  rámci 
podzimních ROADSHOW navštíví zástupci letiště celkem 
čtyři akce ve svém okolí. Vše odstartuje 7. září, kdy se 
na Vás bude těšit letištní tým v rámci Městských pivních 
slavností v  Hostivici, hned následující den je možné se 
potkat se zástupci letiště přímo v  areálu roztockého 
zámečku na festivalu českého designu Design Look. 
Týden na to, v  sobotu 14. září, pokračuje společný 
program v  Řepích na tradiční kulturní akci Babí léto. 
Putování po okolních obcích bude zakončeno 13. října 
návštěvou Buštěhradu a tamního jarmarku.

Na co se můžete těšit? K podzimu patří neodmyslitelně 
draci, jednoho takového si budete moci se svými dětmi 
sestavit a následně ukázat, že nejlépe se ve větru vznáší 
právě ten Váš! Správný vítr budete potřebovat i v další 
soutěži – skládání a  následném hodu vlaštovek, kdy ty 
nejlepší si doletí až pro letenky! A  samozřejmě budete 
mít možnost promluvit si s týmem hlukařů, kteří odpoví 
na všechny Vaše otázky. Čeká Vás toho mnohem víc, 
tak neváhejte a navštivte zmiňované akce, kde si spolu 
s Letištěm Praha dolétnete pro ty nejkrásnější podzimní 
zážitky!

PODZIMNÍ NÁVŠTĚVY PO OKOLÍ
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Letiště testuje nový systém 
účinného zalévání 
Nově vysazené stromy a keře, které se zvláště v létě potý-
kají s extrémními teplotami, potřebují dostatečné množ-
ství pravidelné vláhy. O tu se mohou velmi dobře posta-
rat zavlažovací vaky, jejichž obliba v  posledních letech 
rychle roste, a proto je zkouší i Letiště Praha.

Nabíjecí stanice pro
elektromobily
V budově Parkingu C vzniklo v každém patře několik míst 
vyhrazených právě pro dobíjení elektromobilů, jejichž 
popularita v současné době stále roste.  Pomalé dobíjení 
ze zásuvky 230 V je určené především řidičům, kteří vyu-
žívají v budově dlouhodobé parkování. Pro ty, kteří by se 
svým elektromobilem přicestovali jen krátkodobě, bude 
v  přízemí Parkingu C připravena rychlonabíjecí stanice, 
se kterou je možné baterii vozu dobít na téměř plnou ka-
pacitu do 30 minut. V případě, že se nabíjecí infrastruk-
tura osvědčí a elektromobilita dále poroste, budou další 
nabíjecí stanice umístěny do nových parkovacích domů 
A a B.

Nosorožci
Jasiri, Jasmína, Manny, Olmoti a Mandela, to jsou jména 
pěti kriticky ohrožených nosorožců černých, kteří byli 
převáženi z pražského letiště do svého nového domova 
v  Národním parku Akagera v  africké Rwandě. Odbavení 
celého letu i celý proces naložení dostali na starosti za-
městnanci z  Czech Airlines Handling. Náročný převoz 
proběhl bez komplikací. Zvířata se po aklimatizaci přesu-
nou do větších výběhů a finálním krokem bude jejich vy-
puštění do severní části parku, kde se budou moct úplně 
volně pohybovat.

Digitální navigace
Korejština, čínština, arabština, ruština a  samozřejmě 
také čeština s angličtinou nabízí digitální navigace, která 
je nově cestujícím k dispozici na Letišti Praha na Terminá-
lu 1. Navigace nabízí informace, které se v průběhu dne 
automaticky přizpůsobují aktuálnímu provozu a  toku 
cestujících. Nová technologie je zatím v procesu testová-
ní. Jestliže se osvědčí, plánuje letiště její rozšíření v rámci 
běžného provozu také na další místa.

Jako s byznys třídou 
Letiště zavedlo na Terminálu 2 novou službu „Securi-
ty FastTrack“, kterou si cestující nově mohou zakoupit. 
Můžete potom využít samostatný koridor pro přednost-
ní vstup k bezpečnostní kontrole a zrychlit si tak proces 
odbavení, i když necestujete v byznys třídě a nemáte ten-
to zrychlený průchod v rámci letenky.

STŘÍPKY
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Letiště domluvilo setkání starostů s představiteli ŘLP a ÚCL 
Nejvyšší management Letiště Praha se pravidelně setkává se za-
stupiteli okolních obcí a městských částí. Otevřená komunikace 
v jednání se sousedy letiště se stala základem dobře fungující spo-
lupráce. Společné schůzky slouží zároveň k hledání řešení složi-
tých bodů. Jedním z nich je bezpochyby hluk z letecké dopravy. 
Často se při diskuzích otevřou i  témata, která nespadají přímo 
do kompetence Letiště Praha. Z tohoto důvodu byli tentokrát ke 
společnému stolu pozváni i představitelé Řízení letového provozu 
(ŘLP) a  kontrolního orgánu Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Zá-
stupci obcí a městských částí měli příležitost detailně prodisku-

tovat složitosti leteckého provozu i nastavených pravidel. Padaly 
dotazy na způsoby vyčkávání ve vzduchu, problematiku zpoždě-
ných letů, noční provoz, využívání a preferenci ranvejí, možnost 
udělení pokut za porušení pravidel nebo třeba porovnání pravidel 
u nás a v zahraničí. Pozitivně bylo přijato ujištění, že pražské letiš-
tě rozhodně nechce být velkým mezinárodním hubem, pro který 
u nás nejsou vhodné podmínky a zároveň je v dostatečné vzdá-
lenosti řada letišť, která tuto funkci plní. Na závěr měli zájemci 
možnost prohlédnout si letiště z výšky řídící věže a přesvědčit se 
o náročnosti navádění letadel přímo v akci. 

V charitativních kasičkách se vybralo 366 tisíc korun 
V prostorách Letiště Praha jsou umístěné čtyři charitativní kasičky. V neveřejné zóně každého z terminálů se 
nacházejí dvě. Jejich výnos putuje organizacím, které byly pečlivě vybrány, aby pomáhaly širokému spektru 
potřebných a různým cílovým skupinám.

Kasička pro šest neziskových organizací

V průběhu minulého roku se do sbírkové kasičky umístěné na 
Terminálu 2 podařilo nashromáždit téměř 113 tisíc korun pro 
šest neziskových organizací. O tuto částku se dělí Česká spo-
lečnost AIDS pomoc, která nabízí komplexní péči lidem s HIV 
a jejich rodinám, dále Centrum Paraple, které pomáhá lidem
s  poškozením míchy, a  Nadace Naše dítě, podporující děti 
v obtížné životní situaci. Oblasti pomoci nejmenším se věnuje 
také Dětské Centrum Kladno, které provozuje dětský domov, 
Klub přátel dětí dětských domovů a  Fond ohrožených dětí – 
Klokánek Hostivice.

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

V dalších dvou sbírkových kasičkách na Terminálu 1 a 2 se po-
dařilo v roce 2018 vybrat bezmála 132 tisíc korun pro Nadaci 
Taťány Kuchařové - Krása pomoci, která je zaměřena na po-
moc seniorům.

Člověk v tísni

Do čtvrté sbírkové pokladničky, patřící organizaci Člověk 
v  tísni, se za loňský rok vybralo téměř 122 tisíc korun, které 
byly použity v rámci veřejné sbírky „Postavme školu v Africe“ 
na zlepšení podmínek pro žáky tří základních škol v  okrsku 
Ndoka v Zambii. Ve škole Nangumba se tísnilo 500 dětí v pěti 
třídách a pracovníci Člověka v tísni společně s místními oby-
vateli mohli přistavět dvě nové třídy. Součástí přestavby byl 
i kabinet pro učitele a také čtyři latríny s místem na mytí ru-
kou. Rodiče a  učitelé stávající budovu pomohli vymalovat, 
vyměnit dveře a  okna za nové a  kvalitnější a  žáci pomohli 
s květinovou zahrádkou před budovou školy. „Jsme moc rádi, 
že se nám díky umístění kasiček na letišti daří plnit přání dětí 
chodit do čisté a bezpečné školy. S podporou letiště můžeme 
opravovat staré školy a přistavovat nové třídy tak, aby se děti 
mohly učit a dostaly bez nadsázky šanci na lepší budoucnost,“ 
řekla Barbora Pavlousková, fundraiserka Člověka v tísni.

Rozšíření monitoringu kvality ovzduší  
Kvalita ovzduší v okolí Letiště Praha je jednou z podstatných slo-
žek kontroly dopadu z provozu. V roce 2017 byla instalována sta-
nice pro měření kvality ovzduší v blízkosti pojezdových drah u tra-
fostanice TS 12. Stanice je vybavena analyzátory nejdůležitějších 
prachových částic a oxidů dusíku. Nově budou ve stanici umístěny 
analyzátory ozonu a oxidu uhelnatého.

Ozon (O3) je označován za sekundární znečišťující látku v ovzdu-
ší. Nemá vlastní zdroj emisí, ale vzniká chemickými reakcemi 
oxidy dusíku a těkavých organických látek za účinku slunečního 
záření a  spolupůsobení kyslíku. Přízemní ozon se vyskytuje ve 

spodní vrstvě atmosféry, a  je škodlivý pro všechny živé organiz-
my. Ničí zejména rostliny, čímž snižuje jejich schopnost absor-
bovat oxid uhličitý. Proto zůstává v  atmosféře více oxidu uhli-
čitého, což podle některých vědců urychluje klimatické změny.

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, jehož 
koncentrace v  ovzduší úzce souvisí s  hustotou silniční dopravy. 
Vzniká nedokonalým spalováním všech uhlíkatých materiálů. 
Stanice tak bude plně vybavena pro monitorování veškerých re-
levantních veličin spojených s provozem na letišti a jeho vlivu na 
své okolí. 

Zdroj: Shutterstock
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Za tajenku odměna
Máte-li zájem vyhrát některou z drobných cen, zašlete nám znění tajenky do 30. září 2019 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 Eva z Prahy 6, paní Lucie z Prahy 5 a paní Renata z Roztok, gratulujeme.

Zaleťte si do italské Florencie 
Florencie, hlavní město italského regionu Toskánsko, je považo-
vána za jedno z  nejromantičtějších měst světa, která svou boha-
tou historií, renesanční architekturou a významnými uměleckými 
díly láká miliony turistů ročně. Říká se, že dokonce jedna třetina 
všech uměleckých pokladů Itálie se nachází právě ve florentských 
muzeích, galeriích a kostelech. Tak pojďte s námi na procházku po 
tomto městě.

Florencie leží ve střední Itálii a její historické centrum je zapsáno 
na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Díky rozkvětu a  bo-
hatství byla považována za „Athény středověku“. S Florencií je 
spojeno i obrovské množství významných osobností – spisova-
tel Dante Alighieri, filozof Machiavelli, sochař Michelangelo nebo 
slavný Galileo. 

Ve Florencii, městě umění, můžete navštívit slavné galerie Uffizi, 
Bargello nebo Museo delĺ Opera del Duomo. Pokud budete chtít 
vidět originál sochy Davida, vydejte se do galerie Galleria delĺ Ac-
cademia.
Do Florencie si můžete zaletět z Letiště Václava Havla Praha s letec-
kou společností Vueling, a to až 4krát týdně již od 15. září. 
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Nábor

Letištní robot Pepper hledá
parťáky!

V případě zájmu nás kontaktujte: 
www.pracenaletisti.cz  |  barbora.ptackova@prg.aero

Co vám nabídneme:
• mzdové ohodnocení 130 Kč/hod,
• dotované stravování a příspěvek na parkování,
• spolupráci formou DPP/DPČ,
• dlouhodobou brigádu,
• možnost plánování směn dle vašich požadavků.

Co u nás budete dělat?
• Komunikovat s cestujícími z celého světa.
• Radit cestujícím, jak správně s Pepperem zacházet.
• Pracovat s moderními technologiemi a třeba i odstartujete. 

další kariéru v prostředí mezinárodního letiště. Ideální pro
studenty

(od 18 let) nebo 
maminky

na rodičovské.

Zdroj: Shutterstock

Uzavírky hlavní i vedlejší přistávací a vzletové dráhy
Hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24 bude z důvodu pravidelné podzimní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena na přelomu září a října. Oprava bude probíhat v týdnu od 30. září do 4. října 2019.  V této 
etapě bude letecký provoz probíhat na vedlejší dráze 12/30 v obou směrech, tedy ve směru na Prahu a na Kladno. V následující etapě, která je naplánovaná na období od 7. října do 11. října 2019, bude uzavřena 
vedlejší vzletová a přistávací dráha 12/30 z důvodu taktéž pravidelné podzimní údržby. V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut. 

KLADNO

PRAHA

Podzimní uzávěra RWY 06/24 - H24
(30. 9. – 4. 10.)

JENE
Č
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DOL

I. Etapa údržby II. Etapa údržby

KLADNO

PRAHA

Podzimní uzávěra RWY 12/30 - H24
(7. 10. – 11. 10.)

JENE
Č
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