
PŘIPRAVTE SE NA ODLET
INSTRUKCE PRO CESTY DO ZAHRANIČÍ Z LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

Buďte na letišti včas

Před cestou na letiště si zkontrolujte:

Po příjezdu na letiště

Na koho se můžete obrátit, když:

• Doporučení je min. 2,5 hodiny u letů po Evropě, 
u dálkových letů 3 hodiny předem.

• Cestu na letiště mohou ztížit aktuální dopravní
omezení v Praze. 

• platné cestovní doklady,

• vstupní dokumenty do cílové destinace (příjezdový formulář, potvrzení o bezinfekčnosti),
doporučujeme kontrolu podmínek u leteckých společností a na stránkách mzv.cz,

• hmotnost a velikost zavazadel, dle podmínek letecké společnosti,

• proveďte odbavení on-line, pokud to letecká společnost umožňuje, ale i tak buďte na letišti včas,

• správně si zabalte příruční zavazadlo.
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Tekutiny či gely, které máte v nádobách o objemu 
maximálně do 100 ml, si dejte do jednoho průhledného

a uzavíratelného sáčku o objemu maximálně 1 litr.

Power banky a jiné lithiové baterie
si dejte do příručního zavazadla. 

Nemáte v zavazadle zakázané předměty, 
například nože či hořlavé látky

nebo výbušniny. 

Nezapomeňte si v den odletu nastavit funkci hlídání letu (SMS noti�kaci) na www.prg.aero, aby vám neunikla 
žádná informace o stavu vašeho letu.

Hlídejte si čas boardingu, gate se může uzavírat již 40 min. před odletem.

Odbavte se
ihned po příjezdu 
na letiště.

Využít můžete 
samoobslužné
kiosky.

Po odbavení jděte rovnou 
na pasovou a bezpečnostní 
kontrolu.

• je zpožděný, zrušený let – leteckou společnost nebo prodejce letenek,

• stalo se mi něco při bezpečnostní kontrole – příslušné letiště,

• jsem ztatil doklady – policie,

• jsem ztratil něco na palubě letadla – letecká společnost,

• jsem ztratil něco v prostorách letiště – příslušné letiště,

• dlouho čekám na zavazadlo, mám jej zničené nebo ztracené – přepážka 
reklamace zavazadel letecké společnosti.

Všechny informace najdete podrobně na www.prg.aero/leto2022.

Naskenujte
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Blíží se silná sezóna, počítejte s možným
zdržením u odbavení i bezpečnostní kontroly.


