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LETIŠTĚ PRAHA SPUSTILO DALŠÍ ROČNÍK PROTIHLUKOVÉHO

PROGRAMU VENTILACE

Pro letošní rok je k  rozdělení

připraveno 20 milionů korun.

Přihlásit se o příspěvek na

ventilační zařízení mohou

obyvatelé obcí Dobrovíz,

Horoměřice, Jeneč, Kněževes a

Přední Kopanina, jejichž nemovitost

se nachází na území Ochranného

hlukového pásma. Ventilace

zajišťuje nepřetržitou výměnu

vzduchu v uzavřených místnostech bez nutnosti otevírat okno. Do místnosti

přivádí čerstvý vzduch, který prochází přes účinné filtry tak, aby se zabránilo

pronikání prachu, vlhkosti, alergenů i plísní. Veškeré informace jsou

k  dispozici na webu Letiště Praha v  sekci Ventilace,

https://www.prg.aero/program-ventilace

CESTUJÍCÍ OCENILI KVALITU SLUŽEB PRAŽSKÉHO LETIŠTĚ

Letiště Praha získalo cenu Airport

Service Quality Award za rok

2021, kterou každoročně uděluje

mezinárodní sdružení letišť Airport
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council International. Hodnocení

vychází  z reálné zkušenosti

cestujících a jejich zpětné vazby na

čistotu prostředí, jednoduchost

odbavení, přehlednost navigace,

doplňkové služby, ale třeba  i pocit

bezpečí. Dotazníkové šetření

probíhalo v 50 jazycích v 91 zemí a

zúčastnilo se ho 640  000

respondentů. Letiště Praha se

umístilo v kategorii evropských letišť s 15 až 25 miliony odbavenými

cestujícími a získalo tak toto prestižní ocenění již počtvrté. 

BRIGÁDA V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO

LETIŠTĚ

Letiště Praha se připravuje na

blížící se předsednictví České

republiky v Radě Evropské unie. Na

druhou polovinu roku proto

hledáme pracovní posily pro

doprovod cestujících k  letadlům,

řidiče pro jejich odvoz, číšníky a

servírky na kompletní obsluhu

hostů VIP salonků, administrativní

pracovníky a řadu dalších.

Nabízíme úvazek formou brigády a v  případě oboustranné spokojenosti i

možnost práce na hlavní poměr, k tomu řadu zajímavých benefitů. Veškeré

informace jsou k  dispozici na webových stránkách www.pracenaletisti.cz.

Přijďte rozšířit naše řady a vnímat kouzlo  cestování nejen při odletu na

dovolenou.

Z PRAHY DO 147 DESTINACÍ PO CELÉM SVĚTĚ

V neděli 27. března začal na Letišti

Václava Havla Praha platit letní

letový řád. V  průběhu sezony

přibudou nová spojení, například

do New Yorku nebo Rijádu. U celé

řady dalších destinací, například

Londýna, Madridu nebo Paříže,

dojde k navýšení frekvencí letů. V

počtu destinací a dopravců letiště

dosáhne na tři čtvrtiny nabídky z

rekordního roku 2019. Detailní a pravidelně aktualizovaný přehled

dostupných spojení je k dispozici na webových stránkách Letiště Praha, kde

je také možné se prokliknout přímo na webové stránky leteckých dopravců.
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PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK

ZAČALA ÚDRŽBA HLAVNÍ DRÁHY, BUDE TŘI MĚSÍCE MIMO

PROVOZ

Na období   od 28. 3. do 1. 7.

2022 došlo k  uzavření hlavní

vzletové a přistávací dráhy 06/24,

veškerý letecký provoz bude

probíhat na vedlejší dráze 12/30

v  obou směrech, a to včetně

nočního provozu. 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. Stejně jako v  loňském roce i letos Letiště Praha využije menší

letecký provoz pro nezbytné úpravy a údržbu hlavní dráhy. Mnohé úpravy

souvisí zejména s  novou legislativou Evropské agentury pro bezpečnost

letectví (EASA).

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - ÚNOR 2022

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO

DENNÍ A NOČNÍ DOBU − ÚNOR 2022
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Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

DIČ: CZ699003361

Telefon: +420 220 111 888

E-mail: komunikace@prg.aero

WWW: www.prg.aero
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