
PRAŽSKÉ LETIŠTĚ ZÍSKALO VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
V prestižní mezinárodní soutěži Best Airport Award získalo Letiště Václava Havla
Praha druhé nejlepší možné ocenění ve své kategorii, tedy 10 až 25 milionů
odbavených cestujících. Soutěž vyhlašuje každoročně největší evropská asociace
letišť ACI Europe, která sdružuje přes 500 letišť ze 45 zemí. Titul „Highly
Commented Airport“, který k ocenění náleží, je výsledkem dlouhodobých investic
do zlepšování prostředí i   kvality služeb a zároveň potvrzením, že se pražské
letiště řadí k nejlepším v Evropě. První místo získalo letiště Hamburk a do pětice
nejlepších se dostala také letiště ve Vídni, Düsseldorfu a Athénách.

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

ČERVEN - ČERVENEC 2018



LETIŠTĚ ROZDALO 24 MILIONŮ NA EKOLOGICKÉ PROJEKTY
V BLÍZKÉM OKOLÍ

V rámci grantového programu na podporu
ekologických projektů letos Letiště Praha
vyplatilo 24 milionů na projekty zlepšující
životní prostředí v blízkém okolí. Konkrétní
využití přidělených financí je v gesci
jednotlivých zastupitelstev, která mají možnost
použít je dle vlastního uvážení. V plánu jsou

realizace bezprašných povrchů komunikací, úpravy zeleně, odstranění černých
skládek, budování kanalizací, revitalizace veřejných prostranství a mnohé další.
Od roku 2004, kdy byl grant na podporu ochrany životního prostředí vyhlášen
poprvé, investovalo Letiště |Praha do blízkého okolí touto formou přes 310 milionů
korun.

SEMINÁŘ O EMISÍCH A UHLÍKOVÉ STOPĚ

Ve spolupráci s organizací Ci2, která se
zaměřuje na udržitelný rozvoj a vzdělávání a
výzkum v této oblasti, se ve dnech 26. a 27. 6.
2018 uskutečnily na Letišti Václava Havla
Praha dva semináře se zaměřením na úsporu
energií a uhlíkovou stopu. Možnost přijít si
poslechnout zkušenosti ze zahraničí, moderní
trendy i konkrétní rady pro české prostředí,

měli zástupci veřejné správy, podnikatelských subjektů i jednotlivci. Přednášející
představili účastníkům možnosti alternativních zdrojů energie i možné úspory v
rámci úřadů a podniků. Seminář byl zcela zdarma a byl ukončen exkurzí do
zákulisí největšího českého mezinárodního letiště

LETIŠTĚ ZVE SOUSEDY NA NÁVŠTĚVU

Zábavně informační odpoledne na letišti pro
obyvatele blízkého okolí se letos uskuteční v
sobotu 1. 9. 2018. Původní vzletová a
přistávací dráha 22 se při této příležitosti
promění v hřiště plné atrakcí. K dispozici bude
zároveň letištní technika i specialisté z útvarů
biologické ochrany, hasičského sboru, ochrany

letiště a odborníci na oblast životního prostředí. Občané tak mají možnost přijít se
zeptat na cokoliv je ve spojení s leteckým provozem zajímá. Nebudou chybět ani
letouny a speciální letištní technika. Na akci je nutná registrace prostřednictvím



pozvánky, které budou distribuovány přímo do schránek občanů z okolních lokalit.

NOVÁ LETECKÁ SPOJENÍ

Letecká společnost Cyprus Airways zahájila 1.
června pravidelnou linkou mezi Prahou a
Larnakou na Kypru a již od 2. července
navyšuje na této lince frekvenci na dva lety
týdně, vždy v pondělí a pátek. Oba lety bude
operovat letounem typu Airbus A319 s
kapacitou pro 144 cestujících v ekonomické
třídě. Aerolinka rovněž oznámila prodloužení

provozu až do konce zimního letového řádu a spojí tak Letiště Václava Havla
Praha s jihovýchodním pobřeží Kypru opět dvakrát týdně, a to až do 30. března
2019. Po prodloužení provozu očekáváme, že tuto linku využije téměř 17 tisíc
cestujících ročně v obou směrech.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - KVĚTEN 2018

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