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Jak cestovat letadlem s kočárkem nebo dětskou sedačkou?

Všechny zákaznicky orientované letecké společnosti počítají s přepravou dětí. 
Personál je pro tyto situace vyškolen a poskytne Vám na zemi i palubě maximální 
podporu pro bezpečné a pohodlné cestování nejmenších pasažérů. Přepravu dětí 
upravuje několik předpisů (podrobněji na další straně) a předpisy běžné letecké 
společnosti můžou být přísnější než u obdobné letecké společnosti.

Při rozhodování popř. rezervaci letenek se prosím poraďte s prodejcem o aktuálně 
platných předpisech pro danou společnost – námi uvedené informace jsou platné 
k 10. září 2007. Dále důkladně čtěte Všeobecné podmínky přepravy konkrétní 
společnosti, ke kterým se zavazujete koupí letenky. Doporučujeme Vám mít všechny 
požadované služby potvrzené písemně – mailem, faxem. Poté při check-inu máte 
sebou jednoznačné argumenty pro bezproblémové cestování.

Všechny speciální požadavky řešte předem (nejpozději při rezervaci), na letišti při 
odletu může být z procedurálně provozních důvodů přepravců nemožné služby 
poskytnout.

Kočárek
- nahlašte předem při rezervaci popř. koupi letenky
- na check-inu Vám označí nálepkou jako jinou batožinu
- s kočárkem dále pokračujete až ke nástupní bráně (gate), kde odpovědný 
pracovník kočárek převezme a vloží do zavazadlového prostoru letadla, vy 
pokračujete s dítětem bez kočárku do letadla
- obdobným způsobem obdržíte po příletu
- způsob přepravy kočárků se může lišit u jednotlivých společností a odletových / 
přestupních / cílových destinací. Prosím informujte se při rezervaci / koupi a na 
palubě u personálu.

Dětská autosedačka
- pro letecký provoz jsou schválené TUV z výrobků Römer: Baby Safe, Baby Safe 
Plus a King Quickfix (již není v nabídce). Další výrobky a podrobnosti jsou uvedené 
na následující straně.

Dítě do 2 let (infant)
- nemá nárok na své sedadlo – cestuje na klíně dospělé osoby
- v tomto případě sedačka (0-13 kg), dle předpisů konkrétní letecké společnosti 
může být spoluzavazadlem na palubě nebo je přepravována standardně spolu 
s ostatními zavazadly
- pokud pro infanta zakoupíte sedadlo můžete dle platných předpisů použít sedačku 
přímo na sedadle. Zde se prosím informujte v letecké společnosti u které rezervujete 
letenku o podmínkách – konkrétně v České republice není možné 0-13 kg sedačky 
používat, v Německu to možné je! V tomto případě je obvyklým řešením letecké 
společnosti možnost rezervace speciální letecké sedačky od výrobce letadel, která je 
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konstrukčně spojená s kostrou sedadel a bezpečně dopraví Vaše dítě. Zapůjčuje           
a montuje letecká společnost – Vaše dítě pojede na přesně určeném sedadle 
s předem připravenou-namontovanou sedačkou. Tuto možnost prosím žádejte při 
rezervaci letenky – procedury leteckých společností vyžadují čas na přípravu. Prosím 
nespoléhejte na řešení pří check-inu, je nejvýše pravděpodobné, že Vám personál 
nebude schopen z provozních důvodů vyhovět. 

Dítě 2 let – 12 let
- má nárok na sedadlo za dětskou cenu. Dítě starší 12 let cestuje jako dospělý – za 
plnou cenu a může bez doprovodu. Zákaznicky orientované společnosti nabízejí 
možnost doprovodu dospělé osoby za výhodnou cenu s možností doplatit za 
doprovod až do věku 18 let dítěte.
- Dítě může letět v dětské autosedačce, pokud to umožňují předpisy letecké 
společnosti. Informujte se prosím u rezervace, kde Vám rádi sdělí podrobnosti. –
akceptované typy, možné umístnění v letadle a další potřebné informace.
- pokud není možná přeprava v sedačce, dítě cestuje na svém samostatném sedadle 
připoutané standardním leteckým bezpečnostním pásem. Správné upoutání - prosím 
dodržujte dle pokyny palubního personálu.

Které sedačky jsou vhodné do letadel a jak funguje 
schvalování?

- všichni běžní letečtí dopravci včetně low cost dopravců jsou sdružení v IATA 
(www.iata.org - The International Air Transport Association). IATA komplexně 
stanovuje předpisy jak na zemi tak ve vzduchu, aby mohla letecká doprava efektivně 
a bezpečně fungovat na mezinárodní úrovni. 
- v jednotlivých členských zemích IATA můžou místní nadnárodní autority (např. 
Evropa – EAA, USA – FAA), dále pak v jednotlivých státech Úřady civilního letectví 
(UCL) předpisy IATA ještě zpřísnit na základě vlastního rozhodnutí, které je závazné 
pro všechny letadla a jejich posádky nacházející se, mezipřistávající a přelétávající
nad územím tohoto státu
- všechny tyto předpisy můžou být ještě dále zpřísněny předpisy konkrétní letecké 
společnosti – např. maximální váha zavazadel v ceně letenky u standardního
přepravce v porovnání s low cost společností
- jedním z evropských schvalovacích orgánů s působností pro celou Evropskou Unii 
pro dětské autosedačky (auta i letadla) je TUV Rheinland (www.tuvdotcom.com). 
TUV na základě testů a procedur číslo TÜV/958-01/2001 schválila pro provoz 
v letadlech tyto dětské autosedačky:
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pro kategorii 0-13 (10) kg:
schválení ID 9811400300 – Römer Baby Safe, Römer Baby Safe Plus 
(www.roemer.eu)
schválení ID 8811410300 – Maxi-Cosi Citi a Maxi Cosi Citi SPS (www.maxicosi.nl)
schválení ID 2711305500 – Storchenmühle Maximum (www.storchenmuehle.de)
schválení ID 8011000571 – Maxi-Cosi Mico (www.maxicosi.nl)

9-18 kg:
schválení ID 8811400300 – Römer King QuickFix (www.roemer.eu) – tento typ 
výrobce již nevyrábí

9-25 kg:
schválení ID 7011000571 – eitel plastic GmbH LuftiKid (www.luftikid.de)

Na CD ROMER 2008 naleznete návody TUV schválených sedaček a příklad TUV 
schválení pro konkrétní leteckou společnost.

Pokud budete potřebovat jakékoliv doplňující informace, kontaktujte nás prosím.

Váš tým
Partspoint, k.s.
tel. 251 025 600
e-mai: info@partspoint.cz
fax. 251 025 600

Bucharova 16
Praha 5
155 00


