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PRAŽSKÉ LETIŠTĚ PŘEKONALO HISTORICKÝ REKORD: ODBAVILO 15 MILIONŮ
CESTUJÍCÍCH

Le�ště Praha překonalo hranici 15 milionů odbavených
cestujících, což je nejvíc za 80 let jeho existence. Největší le�ště v
České republice tak pokořilo teprve rok starý rekord z prosince
loňského roku, kdy oznámilo 13 milionů odbavených cestujících.
Provozně rekordní je pro Le�ště Praha celý letošní rok. Rekordní
výsledky vykazovalo Le�ště Praha v průběhu celého letošního
roku a zařadilo se tak ve své kategorii (10-25 milionů odbavených
cestujících) mezi provozně nejrychleji rostoucí le�ště v Evropě.

 

TITUL NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE ZÍSKALA LETECKÁ SPOLEČNOST EASYJET

V letošním ročníku soutěže Nej�šší dopravce, kterou pořádá
Le�ště Praha ve spolupráci s městskou čás� Praha 6, zvítězila
britská letecká společnost easyJet. Trofej ve tvaru křišťálové
vlaštovky vítězi předali předseda představenstva Le�ště Praha
Václav Řehoř a zástupkyně starosty městské čás� Praha 6 Eva
Smutná. Kromě hladiny hluku při příletu a vzletu se hodno� také
dodržování letových tra� a efek�vní využi� sedačkové kapacity,
tzn. obsazenost letadla. Pražské le�ště se tak každoročně snaží
mo�vovat letecké společnos� ke snižování hluku a šetrnějšímu
přístupu k obyvatelům v okolí.

 

SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY SE LETIŠTI PRAHA DAŘÍ PODLE PLÁNU

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


Le�ště Praha splnilo pě�letý cíl z oblas� ochrany klimatu a vlivu
na životní prostředí. V porovnání s rokem 2009 snížilo svoji
uhlíkovou stopu o 9 %. Pražskému le�š� se tak podařilo splnit cíl,
který si stanovilo v roce 2012, a to postupně snižovat svoji
uhlíkovou stopu se záměrem dosáhnout 9% pokles opro� roku
2009. Za jasně měřitelné výsledky a za snahy zapojit partnery
le�ště do společného úsilí omezit množství skleníkových plynu z
jejich provozu, bylo Le�ště Praha oceněno cer�fikátem 3. úrovně
incia�vy Airport Carbon Accredita�on.

 

ZAMĚSTNANCI VYBRALI CHARITATIVNÍ PROJEKTY, KTERÉ LETIŠTĚ PODPOŘÍ

Vedle pravidelné finanční podpory přímého okolí podporuje
le�ště i řadu charita�vních ak�vit, a to převážně prostřednictvím
grantového programu NA KŘIDLECH POMOCI. Oprávněných
žádos� přichází hodně, a tak je výsada finálního výběru projektů,
které finanční podporu získají, svěřena přímo zaměstnancům. V
rámci firemního hlasování zvítězily Hospic sv. Štěpána v
Litoměřicích, sdružení Nedoklubko pomáhající předčasně
narozeným dětem a jejich rodinám a dětský rehabilitační
stacionář Zvonek Kladno. Předvánoční dárek získala i deví�letá
Verunka Vařeková v podobě speciálního přístroje na podporu
chození Walkaide.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA LISTOPAD − 2017

 

MONITORING HLUKU

 

 

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO DENNÍ A NOČNÍ
DOBU − LISTOPAD 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: 

KLIKNĚTE ZDE PRO TISK

Telefon: +420 220 113 791
 Fax: +420 220 350 922

Email: komunikace@prg.aero
 Web: www.prg.aero

Pokud se chcete odhlásit z přijímání Newsletteru od Letište Praha, klikněte zde

http://prgaero.t.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCIBKCOXRYSAEEHEXHOTV
http://prgaero.u.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCIKJNQIRQNMJGFBIUGDZ
http://prgaero.t.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCIKKYHFIITKFXJKEFJZM
http://prgaero.t.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCISFGKPIOAMDYMKKXDQE
http://prgaero.u.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCIBLVAFQFKQIKNJCZMVD

