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Vyhlášení nové výzvy v rámci Programu ventilace

Právě probíhají přípravy na

vyhlášení už třetí výzvy v  rámci

dotačního Programu ventilace,

jejímž cílem bude realizovat

doplňková protihluková opatření

pro snížení dopadů hluku z

leteckého provozu ve vnitřním

chráněném prostoru budov.

V  rámci programu mohou získat

obyvatelé obcí v  Ochranném

hlukovém pásmu letiště příspěvek na pořízení a montáž ventilačních

zařízení. Konkrétně program budou moci využít obyvatelé Dobrovíze,

Horoměřic, Jenče, Kněževsi, Přední Kopaniny. Ventilační zařízení zajistí

nepřetržitou výměnu vzduchu v  uzavřených místnostech, bez nutnosti

přímého větrání. Zároveň využívá zpětný ohřev vzduchu, takže žadatelé

mohou ušetřit za vytápění. Podrobnější informace budou obcím včas

komunikovány. Vyhlášení příjmu žádostí očekáváme v průběhu března 2022

Novinky z leteckého provozu

Letecké společnosti obnovují další

přímé linky a v souladu se zimním

letovým řádem navyšují provoz do

již obsluhovaných destinací z Prahy.
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Na počátku listopadu otevřela

společnost Eurowings, dceřiná

společnost Lufthansy, na pražském

letišti svou bázi se dvěma Airbusy

A319 a nabízí spojení do čtrnácti

evropských destinací. Spojení do

Velké Británie posílila letecká

společnost Jet2.com, která nově

nabízí linky do Manchesteru,

Birminghamu, Leedsu a Newcastlu.

V prosinci zahájí provoz také nová linka společnosti Bees Airlines do Lvova.

Postupně narůstá i počet odbavených cestujících, v  polovině listopadu se

letiště dostalo na číslo 3,5 milionu, tedy na úroveň celkového počtu

cestujících z roku 2020. V letošním roce tedy očekáváme mírný nárůst.

Zlatá medaile za letištní med už poosmé

Jedním ze způsobů monitoringu

dopadu letecké dopravy na kvalitu

ovzduší, který je na Letišti Praha

využívaný, je biomonitoring

s pomocí včelstev. Včela může létat

až do vzdálenosti čtyři až osm

kilometrů od úlu. Analýza pylu,

který přinášejí, tedy dobře odráží

stav životního prostředí v  okolí

letiště. Provádí ji Vysoká škola

chemicko-technologická v Praze a sleduje především obsah těžkých kovů a

anorganických látek. O vysoké kvalitě zdejšího ovzduší vypovídá med

z letiště, který už poosmé v řadě získal Zlatou medaili v soutěži Český med.

Zvítězil ve všech sledovaných parametrech, kterými jsou obsah vody,

sacharózy, elektrická vodivost, správnost údajů na etiketách a estetický

dojem z celého balení.

Výpomoc obcím v letošním roce

V  rámci dobrého sousedství

pomáháme okolním obcím

v  ochranném hlukovém pásmu

mimo jiné i tzv. nefinančním

plněním. To má podobu různých

služeb a asistencí, které zajišťují

zaměstnanci letiště, za využití

letištní techniky. Typově se jedná

hlavně o terénní úpravy (10 %),

péči o zeleň (46 %), péči o

komunikace (85 %) a výpomoc s odpady (9 %). V průběhu letošního roku

naši pracovníci pomáhali v obcích na 164 projektech a odpracovali celkem

https://www.prg.aero/exkurze?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_listopad_2021&utm_term=2021-11-29
http://www.prg.aero/destinace?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_listopad_2021&utm_term=2021-11-29
http://www.prg.aero/destinace?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_listopad_2021&utm_term=2021-11-29


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

1075,5 hodin. Hodnota odvedené práce přesahuje 1  250  000 Kč. 

V  Tuchoměřicích jsme například pomohli s  likvidací černé skládky,

v  Úněticích jsme i za pomoci letištních hasičů stavěli novou obslužnou

panelovou cestu, v Makotřesech jsme pomáhali s úklidem po odstraňování

nebezpečných dřevin a v  Hostivicích jsme prováděli výřez náletových

dřevin, terénní úpravu hráze a připravovali díry pro výsadbu stromů.

Nefinanční výpomoc obcím bude pokračovat i v příštím roce

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - ŘÍJEN 2021

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO

DENNÍ A NOČNÍ DOBU − ŘÍJEN 2021
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