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

Červen 2021

Provoz hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24 obnoven
Pro všechny vzlety a přistání na
Letišti

Václava

Havla

Praha

se

začala dne 23. června od 11 hodin
opět používat hlavní vzletová a
přistávací dráha 06/24. Stavební a
technické

práce, včetně

protismykových

vlastností,

úpravy
které

probíhaly od konce dubna, byly
dokončeny

rychleji

a

letecký

provoz se tak dříve vyhne hustě
obydleným oblastem Prahy a Kladenska. Vedlejší dráha 12/30 bude nyní
navíc až do začátku prosince uzavřena, jelikož stavební práce budou nyní
pokračovat na dalších částech této infrastruktury za účelem zvýšení
bezpečnosti a zajištění legislativních náležitostí.

Letiště Praha kráčí k uhlíkové neutralitě
Letiště Praha cílí konkrétními kroky
k dosáhnutí uhlíkově neutrality do
roku 2030. V kontextu covidové
krize se jedná o ambiciózní cíl.
Letiště snižuje cíleně emise CO2 již
od roku 2010, kdy se zapojilo do
programu

Airport

Carbon

Accreditation a je nyní ve třetí
úrovni,

která

zapojení
emisí.

požaduje

partnerů

Proto

do

se

rovněž
snižování

Letiště

Praha

připojilo k iniciativě Net Zero, která
má za cíl dosáhnout takzvané čisté
uhlíkové
roce

neutrality

2050.

Celé

nejpozději
to

v

zaštiťuje

mezinárodní sdružení letišť ACI. To
sdružuje více než 200 letišť, která
se chystají dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality.

Vyšel nový díl občasníku SPOLU
Na konci června vyšlo nové číslo
občasníku SPOLU, ve které vás
přivítá nová ředitelka Korporátní
a

marketingové

komunikace,

Marcela Tučníková. Dále se dozvíte
o novinkách na letišti, rady na
cestování v této nelehké době,
plánované
směrem

projekty
se

letiště

a

jakým
rozvíjí.

Podrobněji jsme se podívali i na
fungování neﬁnanční podpory pro okolí letiště a zhodnotili jsme spolupráci
letištního terénního programu. V neposlední řadě pro vás máme tip na
pozoruhodnou destinaci a samozřejmě nechybí ani křížovka o zajímavé
ceny. Příjemné čtení.

Nový salonek Fast Track Lounge na Terminálu 2 se otevírá
pro cestující
Oáza

klidu

terminálu
pohodlí

před

cestujícím
salonek

a

v

jinak

také

soukromí

odletem.

nabídne
FastTrack

rušném
To

a
vše

nový letištní
Lounge

pod

značkou Letiště Praha, který se
široké
července

veřejnosti
ve

otevře

veřejné

části

od
na

druhém

terminálu.

Vstup

do

salonku

zahrnuje

občerstvení

zdarma, průchod privátní bezpečnostní kontrolou, nabídku denního tisku,
wiﬁ připojení nebo sprchu. V salonku se nachází také dětský koutek či
privátní prostor pro obchodní schůzky, který si lze za poplatek zarezervovat.
Základní cena vstupu do salonku pro dospělého je 850 Kč. Více informací
na prg.aero/fasttrack-lounge.

Autobusová linka Airport Express (AE) se vrací
Od 1. července dojde k obnovení
autobusové linky Airport Express
(AE) z pražského Hlavního nádraží
na Letiště Václava Havla Praha.
Linka bude jezdit denně v intervalu
30 minut, přibližně mezi 6:00 a
22:00 hodin. Linka se do provozu
vrací po více než ročním přerušení,
které si vyžádala pandemie COVID19 a následně nižší poptávka. Od 1.
července dojde také k navýšení kapacit na autobusové lince 100 ze Zličína
na letiště, na kterou budou opět nasazovány kloubové nízkopodlažní
autobusy. Cestujícím doporučujeme, aby pečlivě sledovali platný jízdní řád,
situace se může dynamicky měnit.
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