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Cestování dítěte letadlem bez doprovodu

Většina tradičních leteckých společností umožňuje dítěti cestovat bez doprovodu dospělých.
Pravidla, podle kterých je taková cesta možná, závisí především na věku dítěte. Čím je mladší, tím
více péče se mu dostane.

Samostatné cestování dítěte letadlem je výzvou a to nejen pro dítě, ale i jeho rodiče. Proto má
každá letecká společnost, která přijímá na palubu děti bez doprovodu dospělých, vypracovaná
pravidla, jak s dětmi postupovat. Děti mají k dispozici hračky, pastelky a některé společnosti
nabízejí i atraktivně strávený čas letu pro náctileté. Také můžeme přiobjednat jídlo pro dítě navíc.

Níže uvádíme přehled, jak taková cesta vypadá u jednotlivých leteckých společností:

České aerolinie

Cena služby dětské asistence závisí na délce trasy. Do 3500 km stojí 50 EUR, na trasách delších
než 3500 km – 75 EUR.

Do 4 let včetně Od 5 do 11 let Od 12 do 17 let

Děti mohou cestovat pouze
v doprovodu dospělého

Děti mohou cestovat samostatně pod
podmínkou zakoupení služby asistence

Náctiletí mohou cestovat sami
nebo využívat službu asistence

 

LOT

Na tuto službu se vztahuje speciální příplatek. Pro získání informací o výši poplatku, prosím,
telefonicky kontaktujte naše zákaznické centrum.

Do 4 let včetně Od 5 do 11 let Od 12 do 17 let

Cesta probíhá za asistence vyškolené
letušky, která dítě doprovází od
odbavení až do okamžiku odebrání
dítěte na cílovém letišti dospělou
povolanou osobou

Cesta vyžaduje speciální
asistenci, kterou poskytuje člen
posádky LOT a vybraní
zaměstnanci obsluhy
cestujících

Letecká společnost dovoluje
cestovat mládeži bez
doprovodu. Lze ale objednat
asistenci člena palubní
posádky

 

 

Lufthansa

Poslední aktualizace: 21.01.2021
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Na službu doprovodu se vztahují speciální poplatky. Za každou trasu je nutné doplatit 40 EUR
(lety v rámci Evropy) nebo 80 EUR (mezikontinentální lety).

Do 4 let včetně Od 5 do 11 let Od 12 do 17 let

Děti mohou cestovat
pouze za doprovodu
dospělých

Děti mohou cestovat pouze tehdy, pokud
využívají službu asistence nebo za doprovodu
osoby starší 12 let

Náctiletí mohou cestovat
sami nebo využívat službu
asistence

Wizz Air

Opatrovník (od 16 let) musí mít společnou rezervaci s dítětem. Jestliže byla provedena zvlášť,
musí být rezervace vystaveny na stejné přímení a adresu zákazníka. 

Do 13 let včetně Od 14 do 15 let Od 16 let

Děti mladší 14 let mohou cestovat
pouze v doprovodu osoby starší
16 let, která nese za dítě veškerou
zodpovědnost

Osoby v tomto věku mohou
cestovat samy, ale
nemohou být doprovodem
pro mladší dítě

Náctiletí v tomto věku mohou cestovat
samostatně, jsou považováni za
dospělé. Jeden opatrovník starší 16 let
může cestovat až s 10 dětmi mladšími
14 let

Air France

Dítě může cestovat za doprovodu osoby mladší 18 let pod podmínkou, že starší osoba je jeho
rodičem nebo právním zástupcem.

Do 4 let včetně Od 5 do 13 let Od 14 do 17 let

Děti mohou cestovat pouze
za doprovodu dospělého
(kromě situace, kdy je
neplnoletý rodičem nebo
právním zástupcem)

Služba s názvem Kids Solo je povinná
pro všechny děti v tomto věku
cestující samostatně. Koupení této
služby je povinné. Podle letové trasy
se cena pohybuje od 50 do 75 EUR

Náctiletí mohou cestovat
samostatně nebo využívat služby
Kids Solo. Zakoupení této služby je
nepovinné. Podle letové trasy se
cena pohybuje od 50 do 90 EUR 

Ryanair

Tento dopravce nenabízí asistenci pro děti během letu.

Do 15 let včetně Od 16 do 17 let

Mladiství cestující musí cestovat
s opatrovníkem, který je starší 16 let

Náctiletí mohou cestovat samostatně (kromě osob bydlících ve
Španělsku a Portugalsku – neplnoletí musí mít písemný souhlas
rodičů s cestováním)
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KLM

Cena za využití služby asistence závisí na letové trase. Stojí 50 nebo 65 EUR na evropských trasách
a 75 nebo 90 EUR na mezikontinentálních trasách.

Do 4 let včetně Od 5 do 14 let Od 15 do 17 let

Dítě může cestovat pouze
v doprovodu dospělého

Dítě může cestovat samostatně pod
podmínkou zakoupení služby asistence

Náctiletí mohou cestovat sami
nebo využívat službu asistence

SAS

Online je možné zakoupit dětskou asistenci pouze na skandinávských letových trasách. V případě
jiných letů, prosím, telefonicky kontaktujte naše zákaznické centrum.

Do 4 let včetně Od 5 do 11 let Od 12 do 15 let Od 16 do 17 let

Děti mohou
cestovat pouze
v doprovodu
dospělého

Děti mohou cestovat v doprovodu
osoby starší 16 let nebo
samostatně. V druhém případě
musí mít zakoupenou službu
asistence

Děti v tomto věku
mohou cestovat
samostatně nebo
využívat službu
asistence

Náctiletí v tomto
věku jsou
považováni za
dospělé cestující

easyJet

Dopravce nenabízí speciální službu pro nezletilé bez doprovodu.

Do 2 let včetně Od 3 do 15 let včetně Od 16 let

Děti do 2 let mohou cestovat pouze
v doprovodu osoby starší 16 let,
která za dítě nese plnou
odpovědnost. Novorozencům, kteří
mají méně než 2 týdny, není let v
letadlech easyJet povolen.

Osoby mladší 16 let nesmí
cestovat letadlem bez
doprovodu dospělé osoby.

Avšak děti ve věku 14-15 let,
které si letenku zarezervovali
do 5. dubna 2019 (platnou pro
lety do 27. října 2019), mají
povoleno cestovat i bez
doprovodu dospělé osoby.

Náctiletí mohou v tomto věku
cestovat samostatně, jsou
považováni za dospělé. S jedním
opatrovníkem starším 16 let
může cestovat maximálně 10
dětí mladších 16 let.

 

 

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali?  Ano  | Ne


