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AKTUALITY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA
PRAHA - ÚNOR 2018

 

 

SILNÁ POZICE LETIŠTĚ PRAHA

Renomovaná agentura Moody’s Investors Service potvrdila
Českému Aeroholdingu (ČAH), jedinému akcionáři Le�ště Praha,
ra�ng A1 se stabilním výhledem. Tento nejvyšší možný ra�ng
dosažitelný v České republice společnost získala již v únoru 2017.
Rozhodnu� agentury potvrzuje schopnost ČAH úspěšně
naplňovat strategii, udržet uvážlivou finanční poli�ku a vykazovat
velmi dobré hospodářské výsledky. Český Aeroholding je tak i
nadále hodnocen stejně vysoko jako samotná Česká republika.

 

JSME PÁTÝM NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍM EVROPSKÝM LETIŠTĚM

V roce 2017 se Le�ště Václava Havla Praha umís�lo na pátém
místě mezi nejrychleji rostoucími le�š� v Evropě v kategorii 10-25
milionů odbavených cestujících. Pražské le�ště vyneslo v loňském
roce na pátou příčku rekordních 15,4 milionů odbavených
cestujících, což představuje 17,9% meziroční nárůst. Nejrychleji
rostoucím le�štěm kategorie se stala Antalya, druhé místo
obsadili společně Petrohrad a Varšava, na tře�m místě se umís�la
Ankara a na čtvrtém Lisabon. Mezi prvními šes� nejrychleji
rostoucími evropskými le�š� ve své kategorii zaznamenala Praha
nejnižší meziroční nárůst leteckých pohybů (+ 9,3 %).

 

MASOPUSTNÍ VESELÍ V OKOLNÍCH OBCÍCH

Největší masopustní zábava našeho okolí byla k vidění 10. února
2018 kdy tradiční průvod originálních masek putoval z roztockého
zámku, úně�ckého Tichého údolí a suchdolské radnice k setkání
na Holém Vrchu. Po spojení tří velkých průvodů, přátelském
utkání a tancích se masopustní bujará zábava přesunula zpět na
několik scén v obcích. Le�ště Praha je hrdým partnerem
organizátorů tohoto krásného obyčeje, který obohacuje
komunitní dění obcí.

 

LETIŠTĚ PRAHA PODPOŘILO ČESKÉ SPORTOVCE

Cesta za zlatou medailí začíná mnohdy na le�š�. Proto se také
Le�ště Václava Havla Praha připojilo k podpoře českých sportovců
v Jižní Koreji a vytvořilo sérií tří virálních videí, která pracují s
mo�vem le�štních profesí. Le�ště Praha zaměstnává téměř 2000
zaměstnanců a svůj tým nadále rozšiřuje. Informace o volných
pracovních místech naleznete na webových stránkách
www.pracenale�s�.cz

 

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA LEDEN - 2018
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MONITORING HLUKU

 

 

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO DENNÍ A NOČNÍ
DOBU − LEDEN 2018

Tyto měsíční hodnoty nelze porovnávat s hygienickými limity stanovenými v § 12 odst. (5) nařízení vlády 272/2011 Sb. Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku pro denní a noční dobu v každé lokalitě měření, které jsou porovnatelné s hygienickým limitem, budou k dispozici začátkem následujícího roku, po
vyhodnocení směrodatného leteckého provozu za celý rok. Více informací k tomuto tématu naleznete na našich webových stránkách: 

KLIKNĚTE ZDE PRO TISK

Telefon: +420 220 113 791
 E-mail: komunikace@prg.aero WWW: www.prg.aero
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