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LETIŠTĚ PRAHA ZÍSKALO TITUL TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

Pres�žní bronzový cer�fikát za udržitelné a odpovědné podnikání
obdržela společnost Le�ště Praha v rámci letošní soutěže TOP
odpovědná firma, kterou pořádá největší odborná pla�orma pro
šíření těchto principů v České republice, Byznys pro společnost.
Zároveň jsme obdrželi zlaté, tedy nejlepší možné, ocenění za
komplexní a transparentní komunikaci ak�vit v oblas�
odpovědného a udržitelného přístupu. Cer�fikát uděluje porota
složená z nezávislých porotců z řad veřejné správy, odborných
ins�tucí, byznysu, neziskového sektoru či médií. Radost z ocenění
je pro nás zároveň i velkým závazkem do budoucna.

Z PRAHY SE BUDE V ZIMNÍ LETOVÉ SEZÓNĚ LÉTAT DO 112 DESTINACÍ

V neděli 29. října 2017 začal na Le�š� Václava Havla Praha pla�t
zimní letový řád s nabídkou 112 pravidelných des�nací do 41
zemí. Lety bude operovat celkem 61 leteckých společnos�.
Nabídka zahrnuje také jedenáct nových míst, což je o osm více
než ve stejném období loňského roku. Zemí s největším počtem
operovaných des�nací bude Velká Británie, a to díky nabídce 15
různých míst spojených s Prahou. Následuje Rusko s dese�
des�nacemi a Španělsko, Itálie a Francie s deví� des�nacemi.
Nově se na seznamu zemí objeví v zimní sezóně třeba Island nebo
Gruzie.

LETIŠTĚ PRAHA ZÍSKALO BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁT EASA

Mezinárodní Le�ště Václava Havla Praha splňuje vysokou úroveň
bezpečnos� podle pravidel Evropské agentury pro bezpečnost
letectví (EASA). Dokládá to cer�fikát, který v září 2017 získalo od
Úřadu pro civilní letectví ČR. Cer�fikaci EASA získalo Le�ště Praha
jako čtvrtý z provozovatelů pě� českých le�šť, která do
působnos� evropské agentury spadají. Podmínky cer�fikace jsou
výsledkem nařízení Evropské komise z roku 2014 a nové
předpisové základny EASA. Požadavky jsou pro všechna le�ště na
území Evropské unie stejná a získání cer�fikace je podmínkou pro
další provozování veřejného le�ště.

MED Z PRODUKCE LETIŠTĚ PRAHA OPĚT SBÍRÁ ZLATÉ MEDAILE

Hned dvě zlaté medaile získal med z produkce včelstev Le�ště
Praha v soutěži Český med 2017 vyhlašované každoročně Českým
svazem včelařů. Le�štní med se v hodnocení svazu umisťuje na
předních příčkách každoročně, letos poprvé však byly oceněny

http://prgaero.u.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUCEWWSABDEXMVLWAOOCEJP


hned dva jeho druhy: květový řepkový a pohankový. V obou
případech obdržel med dokonce nejvyšší 100% hodnocení.
Celkem se soutěže zúčastnilo 343 medů. Získané zlaté medaile
potvrzují dlouhodobě nejvyšší kvalitu le�štního medu. Chov
včelstev byl na Le�š� Václava Havla Praha zahájen v listopadu
2011 jako jeden ze způsobů monitoringu kvality ovzduší.

ŽIVOT VE VZDUCHU ANEB JAK TO CHODÍ NA LETIŠTI

Nový seriál České televize o zákulisí pražského le�ště „Život ve
vzduchu“, přináší pohled na každodenní chod mezinárodního
le�ště a možnost navš�vit místa, která jsou cestujícím běžně
skrytá. V hlavních rolích se objevují zaměstnanci Le�ště Praha.
Řešení krizových situací, boj s neustále se nedostávajícím časem i
propracovaný systém zajištění bezpečného provozu a vysokého
komfortu pro pasažéry z pohledu některých profesí je možné
zhlédnout vždy ve středu od 22.00 hodin na ČT2. Již odvysílané
díly je možné dohledat v internetové databázi pořadů.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA − ZÁŘÍ 2017

 

MONITORING HLUKU

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LEAQ PRO DENNÍ A NOČNÍ
DOBU − ZÁŘÍ 2017

Tyto měsíční hodnoty nelze porovnávat s hygienickými limity stanovenými v § 12 odst. (5) nařízení vlády 272/2011 Sb. Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku pro denní a noční dobu v každé lokalitě měření, které jsou porovnatelné s hygienickým limitem, budou k dispozici začátkem následujícího roku, po
vyhodnocení směrodatného leteckého provozu za celý rok. Více informací k tomuto tématu naleznete na našich webových stránkách: 
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