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Na podzim za prací, na Vánoce na dovolenou do exotiky. Češi roztáhli křídla 
 
V sedadlech letadel vystřídali v září a říjnu letní turisty byznysmeni. V prosinci tomu ale bude jinak. 
Podle doposud prodaných letenek portálu Letuška.cz bude nejvíc lidí z tuzemska mířit do 
exotického Thajska nebo na Mauricius. V rámci Evropy to pak o Vánocích u Čechů zřejmě vyhraje 
Paříž či Londýn. (TOP žebříčky destinací pod textem.)  
Nový zimní letový řád Letiště Praha platný do března navíc láká k cestování širokou paletou 
přímých letů. Některé linky posílí a přibyly další do exotických zemí.   
 
Od podzimu loňského roku, kdy se svět znovu otevřel, poptávka po leteckém cestování rostla a v 
červenci kulminovala. Do září ji tvořily z 80 % cesty za poznáním a odpočinkem. I na podzim je o 
letenky značný zájem, ale změnila se skladba cestujících. Ve srovnání se začátkem roku se zájem o 
pracovní cesty zvýšil trojnásobně a aktuálně tvoří 60 % prodaných letenek. Nejčastěji se za prací 
cestuje do Bruselu, Londýna, Frankfurtu nad Mohanem nebo Mnichova. „Poměr se opět změní 
v prosinci, což je měsíc, který láká k cestám do exotiky. Podle doposud prodaných letenek to u Čechů 
vyhrává Thajsko a Mauricius. Konkrétně o letenky na vánoční a silvestrovské období je o 30 % vyšší 
zájem než loni,“ řekl Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.  
 
Kam z Prahy přímým letem v zimě? 
Cestování nahrává i nový zimní letový řád z Letiště Praha, který vstoupil v platnost 30. října a skončí 
25. března 2023. V tomto období lze přímými spoji 50 operujících leteckých společností dosáhnout 90 
destinací. Dojde k posílení některých populárních frekvencí v rámci Evropy, například v Londýně 
mohou během vánočního období Češi přistát opět na letišti City. „Přímým letem lze dosáhnout i 
takových destinací, jako jsou Kanárské ostrovy. A další dobrou zprávou pro dálkové cestovatele je, že 
v rámci zimního letového řádu posílí linky do jednoho z nejfrekventovanějších dopravních uzlů, do 
Dubaje,“ řekl Josef Trejbal.  
 
Létat levně? Pořád to jde 
Tak jako vše i letenky doznaly cenových změn. Konkurence aerolinek na evropských linkách například 
do velmi oblíbené Paříže nebo Londýna drží i přes zvyšující se náklady na palivo a další atributy ceny 
při zemi a létat se zde dá doslova za pár tisícovek. U letů směr Asie musely aerolinky promítnout to, 
že složitěji oblétávají Rusko a Ukrajinu. V průměru se ceny letenek po Evropě zvedly o 15 %, mimo 
Evropu pak jde o zvýšení 25 %. „Nejlevněji lze letenku pořídit s předstihem a ideálně v rámci slevových 
akcí, které s aerolinkami pořádáme. Na žádné last minute bych čekat nedoporučoval, kapacita letadel 
je omezená,“ poznamenal Josef Trejbal z portálu Letuška.cz.  
 
TOP prodej letenek portálu Letuška.cz: 

TOP říjen     TOP listopad   TOP prosinec 
1. Brusel    Brusel    Bangkok 
2. Paříž    Paříž    Paříž 
3. Frankfurt nad Mohanem Londýn    Phuket 
4. Londýn    Frankfurt nad Mohanem Londýn 
5. Vídeň    Mnichov   Frankfurt nad Mohanem 
6. Mnichov   Curych     Mnichov 
7. Amsterdam    Bangkok   Mauricius 
8. Curych    Male    New York 

 


