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Od konce března začne posilovat letový řád Letiště Praha. Odtud budeme moct cestovat až 
do 165 destinací, což je 90 procent nabídky roku 2019 
 

Letos se bude v hlavní sezóně z Letiště Praha létat takřka bez znatelného omezení. „Posilují spoje 

do oblíbených evropských destinací a přidávají se nové dálkové. Letní letový řád je tak 

nejatraktivnější za poslední čtyři roky. Větší nabídka by měla brzdit ceny letenek,“ komentoval 

nabídku letů Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. Spolu s posílením spojů pražské letiště 

odhaduje, že odbaví v letošním roce 12,7 milionu cestujících, což je o 2 miliony víc než loni.   

Nejžádanějšími letenkami u Čechů jsou bezkonkurenčně ty do evropských metropolí. A do nich se od 

jarních měsíců lze dostat ještě snadněji než doposud. „Významně posilují počty letů z Prahy do 

klíčových míst, jako je Londýn, Paříž, Amsterodam, Varšava, Barcelona, Helsinky, Madrid, Lisabon, 

Riga a Ženeva. V číslech to znamená do Londýna celkem 92 týdenních spojení, do Paříže 68 a do 

Amsterodamu 42. Do dalších jmenovaných destinací se bude létat jednou až šestkrát denně,“ řekl 

Josef Trejbal. Posílení znamená také zajímavé ceny letenek. Vyplatí se ale letenku zakoupit dřív a 

nečekat na poslední chvíli, kdy už nemusí být k dispozici. Posílení letů se týká i klasických 

dovolenkových destinací. Největší zájem je o Egypt, Chorvatsko či Řecko.  

Zcela nové destinace, které budou aerolinkami obsluhovány z Prahy: Soul (Jižní Korea), Bilbao a 

Seville (Španělsko), Gdaňsk (Polsko), Rimini (Itálie), Jerevan (Arménie), Skiathos (Řecko).  

 Významné navýšení letů se bude týkat londýnského Heathrow, Amsterodamu, Paříže, Rigy a 

Helsinek.  

 Nově budou z Prahy obsluhovat lety i společnosti Korean Air, Icelandair a Fly One.  

 

Dálavy lákají 

Dálkové spoje jsou u Čechů také velice populární, ročně s nimi z Prahy cestuje několik desítek tisíc 

cestujících. „Nový letový řád poskytne například už od 8. května oblíbené každodenní spojení do New 

Yorku, který je významným přestupním uzlem Severní Ameriky. Třikrát týdně bude od 27. března létat 

přímý spoj do jihokorejského Soulu, ze kterého lze pokračovat do zemí Oceánie a do Austrálie. Dvakrát 

denně poletí také spoj do Dubaje, jednou denně do Dauhá, třikrát týdně do Rijádu a dvakrát do týdne 

do Kuvajtu a Maskatu,“ vysvětlil Trejbal z Letuška.cz.  

Pražské letiště rozšiřuje služby 

Cestující si mohou zpříjemnit cestování již při vstupu na samotné Letiště Praha. To přišlo 

s vylepšenými službami počínaje letištními salónky přes veřejně přístupné restaurace až po velmi 

důležité balíčky pro parkování vozidel v různých úrovních komfortu. „Mohu potvrdit, že jde o velmi 

důležité služby, na které se nás i zákazníci, kteří odlétají z Prahy, ptají. Zejména pak nabídka 

parkování je pro mimopražské naprosto zásadní,“ řekl Josef Trejbal.  

 


