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Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v

okolí Letiště Václava Havla Praha

Aktuality

PRAVIDELNÁ

PODZIMNÍ ÚDRŽBA

HLAVNÍ RANVEJE

06/24

Na Letišti Václava Havla Praha dojde

k uzavření hlavní ranveje 06/24 z

důvodu pravidelné podzimní údržby,

a to po dobu maximálně 5 dnů v termínu od 31. 10. 2022 do 11. 11.

2022, vždy pouze v denních hodinách od 08:00 do 16:00 hodin. Přesný

termín bude stanoven na základě aktuálních povětrnostních podmínek. Po
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dobu uzávěry převezme veškerý letecký provoz vedlejší ranvej 12/30. Směr

provozu (odlet směr Praha, nebo Kladno) je závislý na aktuálních

meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale

přistání od Prahy a vzlet na Kladno. Pravidelnou údržbu dráhového systému je

nutné, zejména s ohledem na provozní bezpečnost, provádět dvakrát ročně,

vždy na jaře a na podzim.

PRAŽSKÉ LETIŠTĚ UŽ

DESET LET HRDĚ NOSÍ

JMÉNO VÁCLAVA

HAVLA

Letiště Václava Havla Praha získalo

své jméno oficiálním přejmenováním

5. října 2012 u příležitosti nedožitých

76. narozenin bývalého prezidenta Václava Havla. Letošní jubileum připomíná

letiště několika kulturními aktivitami. Ve spojovacím objektu mezi terminály je

umístěna výstava fotografií z Havlova života. V odletové i příletové hale u

instalace Forum Havlum se pak cestující mohou dozvědět vše o přejmenování

letiště, prohlédnout si fotografie a seznámit se s významem objektů Forum

Havlum i tapisérií na motivy Petra Síse “Létající muž”, která je k vidění v

neveřejné části Terminálu 2.

POZNEJTE PRÁCI NA

LETIŠTI ZBLÍZKA

Najděte si práci, která vás bude bavit

za jeden den. Ve čtvrtek 10. 11. 2022

máte jedinečnou možnost

nahlédnout do zákulisí práce na letišti

a dozvědět se spoustu zajímavostí

přímo od zaměstnanců. Atraktivní

prostředí mezinárodního letiště nabízí řadu rozmanitých pracovních pozic pro

úplné nováčky i zkušené odborníky a navíc zajímavé benefity. Přijďte se

dozvědět víc, poslechnout si příběhy lidí, kteří na letišti pracují nebo si třeba

vyzkoušet pohovor nanečisto. V nabídce je i speciální exkurze do zákulisí

letiště, možnost vyzkoušet si virtuální realitu, fotokoutek a další. Více informaci

i podrobný program akce naleznete zde www.prg.aero/kariera.

MOODY´S POTVRDILA

LETIŠTI PRAHA

VYSOKOU FINANČNÍ

STABILITU RATINGEM

AA3
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Renomovaná agentura Moody´s

Investors Service potvrdila rating

úvěrové spolehlivosti na úrovni Aa3 s

výhledem negativní. Vzhledem k

ratingu České republiky jde o nejvyšší

možné hodnocení, kterého letiště

mohlo dosáhnout. Letiště obhájilo

ratingové hodnocení navzdory

dopadu pandemie a energetické

krizi. Agentura Moody´s pozitivně hodnotila schopnost Letiště Praha flexibilně

řídit provozní a investiční náklady během pandemie a dále připravenost

společnosti v rámci energetické krize. S ohledem na letošní náročnou sezónu

bylo také oceněno, že na rozdíl od jiných letišť v Evropě nečelila společnost

kritickému nedostatku zaměstnanců.

V ZIMĚ Z PRAHY

PŘÍMÝM LETECKÝM

SPOJEM DO 90

DESTINACÍ

V neděli 30 října 2022 vstoupil v

platnost zimní letový řád, v jehož

rámci bude mít Letiště Václava Havla

Praha přímé letecké spojení do přibližně 90 destinací. Kromě oblíbených

evropských linek nechybí ani exotické destinace jako Thajsko, Madagaskar,

Zanzibar či Omán. Zároveň dojde k navýšení frekvencí řady linek. Dobrou

zprávou je i obnovení spojení na letiště London City Airport s British Airways.

Výběr destinací naleznete v letovém řádu na webových stránkách letiště

www.prg.aero.
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Monitoring hluku

Tento e-mail vám zaslalo Letiště Praha.

Tento e-mail byl zaslán na vaši e-mailovou adresu, jelikož adresa byla jako kontaktní



K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

IČO: 282 44 532

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

14003

+420 220 111 888

csr@prg.aero

V případě, že se chcete odhlásit z odběru

zpravodaje, klikněte na tlačítko níže:

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU NEWSLETTERŮ

adresa partnera letiště zařazena do katalogu odběratelů.

Letiště Praha, a.s.

Tento e-mail vám byl zaslán společností Letiště Praha v rámci interní komunikace s

partnerem. Společnost Letiště Praha respektuje ochranu osobních dat každé fyzické osoby,

u které data získá. Transparentnost je jednou z nejvyšších priorit společnosti. 
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