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10 věcí, které musíte vědět před cestou letadlem

1. Tohle nemůžete mít v zavazadle

Cestování s předměty obsahujícími výbušné a hořlavé látky v příručním zavazadle je zakázané
mezinárodním právem. Na palubu se tedy nedostanete s předměty jako je plynová lampa,
petardy nebo zápalky.

Z bezpečnostních důvodů není možné v příručním zavazadle přenášet jakékoli předměty, které
by mohly být použity jako zbraň. Nůžtičky na nehty, nářadí, vývrtky a jiné ostré předměty musí
být bezpečně uloženy v odbaveném zavazadle.

Nejpřísnější pravidla se týkají tekutin. Na palubu si můžete s sebou vzít maximálně 10 lahviček
tekutin. Maximální objem jedné lahvičky je přitom 100 ml a všechny musí být umístěny v jednom
uzavíratelném průhledném sáčku. V příručním zavazadle je dovoleno převážet tekuté léky, avšak
pouze takové množství, jaké potřebujete na cestu.

2. Balení je umění

Každá letecká společnost má jiné požadavky týkající se velikosti a váhy zavazadel. Snažte se
povolené rozměry a váhu dodržet, protože při nadváze zavazadel je třeba zaplatit tučný poplatek
za každé kilo navíc.

Většina aerolinek dovoluje kromě klasického příručního zavazadla ještě jedno menší, např.
kabelku nebo aktovku s notebookem. Nezapomeňte si zabalit tak, aby se všechny předměty daly
pohodlně vyjmout a znovu uložit před a po bezpečnostní kontrole.

Než se k vám odbavené zavazadlo dostane, spoustu toho nacestuje. Proto se před letem ujistěte,
že je dobře zabezpečené, neodstávají z něho žádné pásky, zámky nebo ozdoby, kterými by se
mohlo o něco zachytit. Jestli plánujete k batohu připevnit spacák nebo karimatku, nechte celý
batoh zabalit do plastové fólie. Pouze tak si můžete být jisti, že se nic po cestě neztratí.

3. Bezpečnostní kontrola

Na letišti nekontrolují jenom vaše zavazadla. Kontrolují i vás! Během bezpečnostní kontroly
budete požádáni o uložení svých osobních věcí do košíku. Patří do něj všechno, co máte po
kapsách a také svrchní oděv, šátek, čepice, pásek, apod.

Vaše věci projedou scanerem a Vy projdete bezpečnostním rámem. Jestli něco zapípá, budete si
pravděpodobně muset zout boty, aby pracovníci mohli zkontrolovat, že opravdu nepřenášíte nic
nepovoleného.

4. Jiný kraj, jiný mrav

V zemích Evropské unie se předpisy týkající se převážení alkoholu, cigaret, jídla nebo květin příliš
neliší. V jiných zemích jsou ale zákony různé, a proto doporučujeme před cestou zkontrolovat, jak
je to v zemi, do které se chystáte. Ve většině zemí vám nepovolený alkohol zabaví, avšak v
některých, např. muslimských zemích se za převážení nepovoleného alkoholu ukládají pokuty.

Předpisy se nemusí týkat jen alkoholu. Do některých zemí se smí přivážet cizí měna jen v
částkách nepřekračujících určitou sumu, jinde byste mohli mít potíže s uměleckými předměty a
samozřejmě výrobky z chráněných druhů zvířat, např. slonové kosti.

5.Pohodlí je základ
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Obléct se do letadla není tak jednoduché, jak se může zdát. Čím déle totiž cesta trvá, tím spíše
pocítíte, že kalhoty jsou vám trošku těsné nebo že v krátké sukni si příliš pohodlí neuděláte.

V letadle rozhodně dbejte na pohodlí. Strávíte několik hodin sezením, a proto by vás nemělo nic
škrtit ani škrábat. V letadlech bývá vždy zapnutá klimatizace. I když cestujete v létě, nezapomeňte
si s sebou si vzít ponožky a mikinu nebo svetřík.

Pokud máte dlouhé vlasy, udělejte si nízký culík, aby vám nepřekážely a netlačily vás při opření
se.

6. Mobil jen v letovém režimu

Přestože se stále častěji objevují informace, že mobily a tablety neruší žádná zařízení, jak jsme se
dlouho domnívali, je třeba nadále dodržovat pravidla stanovená aerolinkami a během letu
používat mobily, tablety a notebooky pouze v letovém režimu.

Některá letadla mají na palubě připojení k wi-�. Většinou jde ale o placenou službu.

7. Vezměte si svačinu

Vlastní jídlo je na palubě letadla dovolené. Jestli nechcete utrácet za jídlo během letu, přineste si
vlastní svačinu. Vyhněte se jídlu, které se drobí a má výraznou vůni, abyste svými delikatesami
neobtěžovali cestující. Sendviče, tyčinky či ovoce budou vhodnou svačinou. Výjimkou jsou pouze
nápoje. Vodu nebo jiné pití si můžete koupit až po bezpečnostní kontrole nebo přímo na palubě.

Jiná pravidla se týkají malých cestovatelů. Jim můžete do příručního zavazadla přibalit mléko
nebo přesnídávku. Nápoje pro děti musíte během bezpečnostní kontroly ukázat pracovníkům, a
pokud o to budete požádáni, musíte nápoje před nimi ochutnat. Ve většině letadel je také k
dispozici mikrovlnka, kde vaší ratolesti někdo z palubního personálu jídlo rád ohřeje.

8. Bonbony nejen pro děti

Během vzlétání i přistávání můžete mít z důvodu změny tlaku zalehlé uši. Pokud máte zrovna
rýmu, může to být obzvlášť nepříjemné. Některé z nás také může pozlobit žaludek. Chcete-li se
během letu vyhnout těmto nepříjemnostem, zkuste následující tipy.

Polykejte na sucho, žvýkejte žvýkačku nebo cucejte bonbon. Pokud máte rýmu, chvíli před
vzlétnutím a přistáním si aplikujte kapky do nosu.

Pokud míváte nutkání zvracet, pečujte o sebe už před odletem. Pořádně se vyspěte, snězte jen
něco lehkého a najděte si něco, co vás během vzlétání i přistání zabaví – kniha, poslech hudby
nebo třeba kreslení.

9. Malý cestovatel se bude nudit

I když vaše ratolest ráda cestuje, je velmi pravděpodobné, že se během dlouhého letu bude
nudit. Proto je dobré se na to důkladně připravit. Pokud se vám do příručního zavazadla
nevejdou oblíbené hračky a hry, přibalte papír a pastelky. Navrhněte malému cestovateli, ať
připraví reportáž o vaší výpravě - jak vypadalo letadlo, co se dělo na letišti, co viděl z okénka
letadla, apod.

Dobrou zábavou jsou také hry, které nevyžadují nic víc než chuť a představivost. Co třeba kámen,
nůžky, papír nebo slovní fotbal? Nebo společně zapojíte fantazii a budete popisovat, jak vypadají
mraky, které vidíte z okénka?

10. Podívejte se do kokpitu!

Ne každý to ví, ale mnoho pilotů opravdu těší zájem malých i velkých cestovatelů o jejich
povolání. Zeptejte se během letu palubního personálu, jestli bude možné po letu nakouknout do
kokpitu. Před odletem to spíš neklapne, protože piloti mají plné ruce práce, ale po tom, co
vystoupí většina cestující, je možné, že piloti dají souhlas ke krátké prohlídce.
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Některé letecké společnosti mají věrnostní programy pro děti. Po nasbírání určitého množství mil
dostane malý cestovatel možnost prozkoumat kokpit.
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