
ODBAVTE SE ONLINE
Prakticky všechny letecké společnosti v dnešní době mají vlastní aplikace, ve kte-
rých se můžete odbavit na svůj let s předstihem. Sami si tu vyberete a zarezervujete 
místa v letadle a ušetříte si čas s odbavením na letišti. Palubní vstupenku si pohodlně 
vytisknete doma nebo si ji uložíte do mobilního telefonu, a pokud cestujete pouze 
s příručním zavazadlem, tak nemusíte vůbec chodit na odbavovací přepážku a rovnou 
pokračujete na bezpečnostní či pasovou kontrolu.

VYUŽIJTE WIFI ZDARMA
Díky všudypřítomné Wi-Fi zdarma si na letišti můžete krátit čas surfováním na 
internetu, a to 24 hodin denně ve všech prostorách Terminálu 1, Terminálu 2 
a ve spojovacím objektu mezi nimi. V letošním roce je nově Wi-Fi zdarma k dispozici 
i na zastávkách MHD před Terminály 1 a 2. Stačí se připojit přes název (SSID) 
prg.aero-free. Můžete si v klidu vyřídit e-maily nebo
 
BUĎTE V OBRAZE S MOBILNÍ APLIKACÍ
Chcete mít snadný přístup k aktuálním informacím o svém letu? K odběru se snadno 
přihlásíte pomocí mobilní aplikace Letiště Praha. Kromě toho tu najdete navigaci 
s využitím městské hromadné a informace o službách a novinách na letišti, které 
můžete využít a výhodně zarezervovat. Aplikace je k dispozici pro zařízení 
s operačním systémem iOS, Android a Windows Phone.

NABIJTE SI PŘED CESTOU TELEFON 
Mobilní telefony i drobná elektronika podléhají při bezpečnostní kontrole přísným 
pravidlům. Kromě toho, že tyto věci musíte při kontrole vyndat ze zavazadla, myslete 
i na to, aby byly nabité, a vy jste tak mohli demonstrovat jejich funkčnost. V případě 
nemožnosti spuštění je třeba se připravit na mnohem podrobnější kontrolu, nicméně 
samo o sobě toto není automatickým důvodem k vyloučení z přepravy. 

UŽ I NA LETIŠTI LZE NABÍJET INDUKCÍ
Pokud se vám telefon vybije, nezoufejte, přímo na letišti si ho můžete zdarma nabít 
na několika stanovištích. V příletové hale Terminálu 1 nově najdete i moderní 
indukční nabíjení. 

Více novinek a zajímavých informací na www.menimeletiste.cz. 

NEUMÍTE SI PŘEDSTAVIT 
CESTOVÁNÍ BEZ PŘIPOJENÍ?

POKUD LETÍTE Z LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA S CHYTRÝM 
ZAŘÍZENÍM, MŮŽE VÁM TO UŠETŘIT ČAS I PENÍZE.

PORADÍME VÁM, CO S CHYTRÝM MOBILEM ČI TABLETEM 
MŮŽETE NA LETIŠTI VYUŽÍT A NA CO SI DÁT NAOPAK POZOR.  


