Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí Letiště Václava Havla Praha

Listopad 2019

LETIŠTĚ PRAHA SMĚŘUJE K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ
Letiště

Praha

posouvá

své

společensky odpovědné aktivity na
poli životního prostředí a do roku
2030

chce

neutrality

dosáhnout

snížením

uhlíkové

emisí

oxidu

uhličitého (CO2) ze svého provozu
na nulu. K tomu by měl letišti
přispět

i

nákup

100%

zelené

elektřiny. Letiště navíc letos opět obhájilo mezinárodní certifikaci Airport
Carbon Accreditation, jež nezávisle hodnotí úsilí letišť ve snižování uhlíkové
stopy. Letiště tak opět získalo třetí úrovně certifikace ACA, tzv. optimalizace.
Poprvé se tak stalo již v roce 2016. V této fázi letiště zapojuje do snižování
emisí CO2 souvisejících s provozem letiště i své partnery.

ROZŠÍŘENÍ TERMINÁLU 2

Ministerstvo

financí

schválilo

v listopadu investici do první etapy
rozšíření

Terminálu

součástí
rozvoje

která

dlouhodobé
Letiště

počáteční
korun

2,

strategie

Praha.

investice
pokryje

je

16

Tato
miliard

náklady

na

prodloužení prstu D mezi lety 2025
až 2028 a hrazena bude výhradně ze zdrojů letiště. Prst D tak získá pro
letadla devět nových kontaktních stání s gaty a nástupními mosty, z toho
pět stání bude možné případně využít pro odbavení dálkových letadel.
Současně s tím upraví prostor před terminály, kde vzniknou nové parkovací
domy, veřejná prostranství s restauracemi a obchody, nová estakáda a k
tomu navázané dopravní komunikace. Na realizaci začne letiště pracovat už
na jaře příštího roku, a to prostřednictvím přípravných projektů.

NAVŠTIVTE NOVOU VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ VÁCLAVA HAVLA
U

příležitosti

30

let

výročí

od

sametové revoluce byla na Letišti
Václava

Havla

Praha

výstava

fotografií.

motivem

výstavy

otevřena
Ústředním

je

zachycení

významných momentů prezidenta
Václava Havla, pražského letiště a
jeho státnických cest do zahraničí.
Výstava vznikla ve spolupráci Letiště Praha a Knihovny Václava Havla.
Expozice je zdarma a volně přístupná pro všechny cestující a návštěvníky ve
veřejné

části

letiště

ve

spojovacím

objektu

mezi

Terminálem

1

a

Terminálem 2.

MIKULÁŠSKÉ EXKURZE
Pro velký úspěch z minulého roku
se

letiště

rozhodlo

prodloužit

Mikulášské exkurze na dva dny, a
to na 3. a 4. prosinec. Malý i velcí
návštěvníci v rámci exkurze poznají
fungování letiště včetně pekla v
letištní hasičské stanici. Zde na děti
bude čekat Mikuláš s andělem a
čerty. Pekla však budou ušetřeny jen ty děti, které byly po celý rok hodné.

Anděl je odmění sladkou nadílkou. Připraven bude kromě exkurzí i
doprovodný program, kde si děti mohou zkusit dílničky či se vyfotografovat.
Letiště nabízí Mikulášskou exkurzi dětem zdarma.

CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ TRHY OD 16. DO 18. PROSINCE
Přijďte se podívat na charitativní
vánoční trhy od 16. do 18. prosince
ve veřejné části mezi Terminálem 1
a Terminálem 2 vždy od 10 do 16
hodin. Každý den zde budou jiné
organizace.
například

na

Můžete

se

Světlušku,

těšit
Domov

Ráček, Rekvalifikační středisko pro
nevidomé Dědina, UNICEF, V růžovém sadu, Dobromysl, Elpida, Teribear a
mnoho dalších.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - ŘÍJEN 2019

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO
DENNÍ A NOČNÍ DOBU − ŘIJEN 2019
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