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

Duben 2021

LETIŠTĚ PRAHA, CZECHTOURISM A PRAGUE CITY TOURISM

PODPOŘÍ OBNOVU CESTOVNÍHO RUCHU

Zástupci Letiště Praha, agentury

Czechtourism a Prague City

Tourism podepsali dohodu o

dlouhodobém společném postupu

při obnově a rozvoji příjezdového

cestovního ruchu do Prahy a České

republiky. Právě cestovní ruch

chápou zúčastněné strany jako

jeden z předpokladů pro hospodářskou obnovu po odeznění pandemie

COVID-19 a následný ekonomický růst. Cílem spolupráce je také rozvoj a

podpora udržitelného turismu, který bude přispívat k pozitivnímu rozvoji

Prahy a ostatních regionů České republiky a nebude negativně zasahovat

do běžného života v turisticky exponovaných místech.

FLY VIA PRAGUE NOVĚ PRO PŘESTUPUJÍCÍ CESTUJÍCÍ

Letiště Praha od prvního dubna

spustilo službu pro cestující, kteří v

Praze přestupují mezi na sobě

nezávislými lety různých dopravců.

Projekt Fly via Prague ve spolupráci

s letenkovým portálem Kiwi.com
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posílí potenciál pražského letiště

jako přestupního bodu a přispěje k

většímu komfortu i v době

postupného obnovování leteckého

provozu. Cestující, kteří si na

portálu Kiwi.com zakoupí spojení

přes Letiště Václava Havla Praha,

získají zdarma balíček výhod Fly via

Prague, kde získají například službu Security FastTrack, zvýhodněný vstup do

vybraných letištních salonků nebo slevové poukazy do vybraných obchodů

podle aktuální nabídky.

NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA SE VRÁTIL NOČNÍ

PROVOZ

V souvislosti se začátkem letního

letového řádu se na Letiště Václava

Havla Praha vrací noční provoz.

Bude tak možné uspokojit

poptávku po letech do

dovolenkových destinací. Letiště a

celá jeho infrastruktura tak bude

po zimní přestávce vynucené

útlumem provozu v důsledku pandemie COVID-19 opět v provozu 24 hodin

denně. Letiště si je zároveň vědomo možného negativního dopadu nočního

provozu ve formě zvýšené hlukové zátěže na okolí, a proto dlouhodobě

motivuje letecké společnosti svou poplatkovou politikou k tomu, aby do

nočních hodin nasazovaly modernější, ekologicky šetrnější a tišší letadla. 

ZÁJEM O ŽIVÝ PŘENOS Z LETIŠTĚ ROSTE, LETIŠTĚ PRAHA

PŘINESE NYNÍ POHLED I NA VEDLEJŠÍ DRÁHU

Pokud se nemůžete odtrhnout od

živého přenosu z Letiště Václava

Havla Praha, pravděpodobně

patříte k  fanouškům, kteří provoz

na hlavní dráze největšího českého

letiště sledují online

prostřednictvím YouTube kanálu

Letiště Praha nebo internetové

televize Mall.tv. Od spuštění v únoru 2020 má totiž online vysílání z provozu

na pražském letišti celkem více než 10,8 milionů zhlédnutí na obou

dostupných platformách a zájem o sledování roste u nás i v zahraničí. V

souvislosti s plánovanou údržbou hlavní dráhy umožní nyní Letiště Praha

veřejnosti i nový pohled na starty a přistání z vedlejší dráhy.

PUSŤTE SI LETIŠTĚ DOMŮ SKRZE ONLINE EXKURZE ZE
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ZÁKULISÍ

Letiště Praha spustilo nový

livestream. Divákům přinese

exkluzivní pohled do zákulisí letiště.

Úvodní díl odstartoval na

Facebooku a YouTube kanálu u

údržby ploch. Po velkém úspěchu

pilotního dílu Letiště Praha

pokračovalo v online exkurzích, a

to u letištních hasičů a jejich techniky. Nyní se připravuje třetí online

exkurze, tentokrát z třídírny zavazadel, která je nově zrekonstruovaná. Do

přenosu se diváci mohou zapojit přímo a posílat dotazy skrze obě vysílací

platformy. Pro informace o dalších online exkurzích ze zákulisí letiště a

termínech sůedujte oficiální profily pražského letiště na sociálních sítích

Facebook a Instagram.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - BŘEZEN 2021

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO

DENNÍ A NOČNÍ DOBU − BŘEZEN 2021
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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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