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LETIŠTĚ PRAHA VYJÁDŘILO PLNOU PODPORU UKRAJINĚ

Nasvícením Terminálu 1 a vyvěšením ukrajinských vlajek vyjádřilo pražské

letiště solidaritu Ukrajině proti nepřátelské agresi. Podporu deklarovalo i na

svých webových stránkách a sociálních sítích příspěvky s  hashtagem

#StandWithUkraine. Od páteční půlnoci 25. 2. 2022 byly zároveň státem

zakázány všechny přílety a odlety ruských leteckých dopravců. Následně byl

pro ruské letouny uzavřen celý vzdušný prostor České republiky.  

https://www.facebook.com/hashtag/standwithukraine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIxyLyrYTivZlJh84Hj1jWUKwyUn8uYpHUZAR47fiImzqWKIxDeusIeIx_vet2lRfT0GbBhQbbuxjK2WgLUM6wWHn4t3671cgxkb7CUWuCLrfL95eT_4GxvpKjNbQyqLgrh_tMzU6cciSV5IEOL9v58At3JErubhqSmjdFW7YvgQ&__tn__=*NK-R&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_unor_2022&utm_term=2022-02-28


HLAVNÍ DRÁHA BUDE TŘI MĚSÍCE MIMO PROVOZ

V období od 28. 3. do 1. 7. 2022

bude uzavřena hlavní vzletová a

přistávací dráha 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).

LETIŠTĚ SNIŽUJE DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pražské letiště se řadí mezi 20

evropských letišť, která se zavázala

snižovat svoji uhlíkovou stopu a

zapojit do tohoto úsilí i své

partnery. Těmi jsou například

letecké společnosti, poskytovatelé

handlingových či cateringových

služeb nebo uživatelé pozemní

dopravy. Spolupráce i v této oblasti



PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK

má velký potenciál a je inspirována

programem ACA, který pod

záštitou Mezinárodního sdružení

letišť – Airport Council International

(ACI), nezávisle hodnotí světová

letiště a oceňuje jejich úsilí ke

snižování uhlíkové stopy. Letiště

Praha je v  programu již od roku

2009 a i letos obhájilo certifikaci

managementu uhlíkové stopy.

OKOLNÍ LOKALITY SE MOHOU TĚŠIT NA OBNOVU

GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

Letiště Praha s ohledem na obnovu

leteckého provozu připravuje

opětovné nastavení podpůrných

finančních programů pro blízké

okolí. Stejně jako v  minulosti se

počítá s  příspěvky na projekty

zlepšující životní prostředí 

i příspěvky různým sportovním

klubům, zájmovým organizacím a

neziskovým organizacím. Vyhlášení

programů včetně transparentních pravidel bude zveřejněno na webových

stránkách letiště www.prg.aero v  sekci Pro okolní obce. Zároveň i nadále

bude fungovat nefinanční výpomoc prostřednictvím zapůjčení techniky

včetně obsluhy okolním obcím a městským částem.  

ZPRÁVY Z LETIŠTĚ PRO BLÍZKÉ OKOLÍ PŘÍMO DO E-MAILU

Dobré sousedské vztahy jsou pro

letiště důležité a otevřená

komunikace je základ fungující

spolupráce. Pravidelný měsíční

zpravodaj přináší informace

důležité pro zastupitele i samotné

obyvatele obcí a městských části

z  blízkého okolí letiště. Přihlásit se

k  odběru může každý zájemce na

webu Letiště Praha www.prg.aero,

v sekci Pro okolní obce. Přímo do e-mailu pak bude dostávat zprávy ohledně

leteckého provozu a pravidelné uzávěry ranveje, vyhlášení grantových

programů a další zajímavosti. Zasílání zpravodaje je samozřejmě možné

kdykoliv odhlásit.
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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

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - LEDEN 2022

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO

DENNÍ A NOČNÍ DOBU − LEDEN 2022
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