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DUBEN 2014
AKTUALITY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA
PRAHA

LETIŠTĚ PRAHA DOSÁHLO VÝZNAMNÉHO OCENĚNÍ
Letiště Praha dosáhlo významného ocenění "Highly
Commended Airport" v prestižní anketě Routes Europe
Marketing Awards 2014. Spolu s letištěm v Aténách bylo
hodnoceno jako druhé nejlepší ve své kategorii. Jednotlivé
destinace jsou posuzovány samotnými zástupci leteckých
společností, kteří hodnotí, jakým způsobem letiště přistupují k
budování vzájemných vztahů, poskytování dat, informací a k
marketingové podpoře. Letiště Praha se v této anketě již třetí rok
po sobě probojovalo ve své kategorii mezi pětici nejlepších.

UŽ PODESÁTÉ ROZDĚLÍ SVÉ GRANTY PROGRAM ŽIJEME ZDE
SPOLEČNĚ
I letos rozdělí Letiště Praha 24 mil. Kč v rámci programu na
podporu životního prostředí „ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ. O
finanční příspěvek mohou žádat obce a městské části, které
jsou členem Sdružení právnických osob dotčených provozem
Letiště Praha. Od roku 2004, kdy byl tento program vyhlášen
poprvé, bylo doposud investováno více než 210 mil. Kč a
podpořeno přes 300 projektů z oblasti ochrany vod, ovzduší,
péče o zeleň, protihlukové ochrany a odpadového hospodářství.

NOVÝ CHLADICÍ SYSTÉM ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strojovna chlazení v Terminálu 2 zajišťující odvádění
technologického tepla z rozsáhlých budov letištních terminálů –
elektroinstalací, počítačové techniky atd. prošla v posledních
měsících zásadní rekonstrukcí. Především instalace
turbokompresorového bloku přinese podstatné energetické a
ekonomické úspory, ale i snížení vlivu letiště na životní
prostředí. Ve výsledku se očekávají úspory emisí CO2 ve výši 1
841 tun, což je 3,4 % uhlíkové stopy Letiště Praha.

LÉTÁNÍ JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ,
STEJNĚ TAK I PRAHA PRO TURISTY Z ASIE
Počet turistů, kteří do Prahy zavítají z Asie, prudce roste. Přílivu
návštěvníků napomáhá i přímá letecká linka z korejského
Soulu. Například v roce 2005 sem z Číny zavítalo asi 12 000
návštěvníků, v roce 2013 jich bylo kolem stovky tisíc.
Podle Evropské asociace letišť (ACI) prošlo loni letištními
terminály v Evropské unii téměř o 3 % více cestujících než v
roce 2012. V některých zemích mimo EU, například v Rusku
nebo Turecku, se nárůst blížil až k 10 %.

VÝVOJ PROVOZU

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - BŘEZEN 2014

MONITORING HLUKU

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LEAQ PRO DENNÍ
A NOČNÍ DOBU - BŘEZEN 2014

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: http://www.prg.aero/cs/site/o_letisti/zivotni_prostredi/monitoring_hluku.htm
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