Poprvé letadlem aneb jak se připravit na průběh letu
První let nikdy nezapomenu a nevěřím, že někdo dokáže. I při sledování mých kamarádů které jsem
při jejich první letu doprovázel se mi vždy potvrdilo, že poprvé v letadle je extrémně silným
zážitkem, který nelze opakovat. Jde o zcela jiný svět plný nepsaných pravidel a zvláštních přístupů
k řešení věcí, že pokládám za správné sepsat podrobnější návod – jakéhosi průvodce prvním letem.

Než se vydáme na letiště
Vše začíná od výběru a zaplacení letenky. Ta Vám přijde do e-mailu ve formě rezervačního čísla s
potvrzením konkrétního letu. Vše je nejprve vázáno na rezervační číslo + Vaše příjmení. Další
postup se odvíjí na Vaší preferenci a možnostech letecké společnosti.
• máte zavazadlo k odbavení (kufr) + let. společnost umožňuje online odbavení ⇒Můžete,
ale nemusíte se odbavit online. Zavazadlo každopádně budete muset na letišti nechat na
check-in přepážce a stejně budete muset čekat ve frontě.
• máte zavazadlo k odbavení (kufr) + let. společnost neumožňuje online odbavení ⇒Nic
předem neřešíte ani netisknete, budete muset vystát frontu u check-in přepážky na letišti.
• nemáte zavazadlo k odbavení (kufr) + let. společnost umožňuje online odbavení ⇒Měli
byste se odbavit online. Na letišti půjdete rovnou k bezpečnostní kontrole.
• nemáte zavazadlo k odbavení (kufr) + let. společnost neumožňuje online odbavení ⇒Nic
předem neřešíte ani netisknete, budete muset vystát frontu u check-in přepážky na letišti.
Pokud tedy nemáte velké zavazadlo a cestujete pouze s batohem a aerolinka umožňuje online
odbavení můžete si z pohodlí domova vytisknout Vaši palubní vstupenku (boarding pass) a po
příjezdu na letiště jít rovnou k bezpečnostní kontrole.
Ve všech ostatních případech budete muset začít u check-in přepážky na letišti.
Při cestě na letiště si vždy vezměte:
• v případě letu do zemí Schengenského prostoru = cestovní pas nebo občanský průkaz
• v případě letů mimo země Schengenského prostoru = vždy cestovní pas
• pokud jste se odbavili online = Boarding pass (palubní vstupenku)
U cestovního dokladu si vždy překontrolujte dobu platnosti. Ověřte si také vízové povinnosti v
cílové destinaci.

Cesta na letiště
Speciálně v případě prvního letu bych doporučoval vyrazit na letiště se značným předstihem. Vše si
tak bez stresu užijete bez obavy z problémů. S jakým předstihem se tedy dopravit na letiště?
Obvykle se uvádí 2 hodiny jako optimální čas příjezdu. Já bych ovšem doporučoval v případě
prvního letu naplánovat si vše tak, abyste byli před letem na letišti (pražském) 3 hodiny předem.
Nebudete alespoň muset spěchat, fronta na dálnici Vás tak nevykolejí a budete mít rezervu i pro
případ návratu domů či řešení nenadálých situací.
V případě, že by vše šlo jako na drátkách určitě se na Letišti Praha bez problémů zabavíte –
vyhlídková terasy, skvělá jídelna s výhledem na letadla, skvělá Billa, lékárna, výstava letiště, malé
kino s letadly a především celé prostředí mezinárodního luxusního letiště se postará o to, že budete
mít co prozkoumávat.

Přibližně 2 hodiny před odletem vyhledejte jednu z odletových tabulí (těch je po letišti rozmístěno
několik na hlavních místech) a vyčkejte až se zobrazí sekce Odlety/Departures. Váš let by zde měl
být s označením čísla letu, času odletu a cílovou destinací. V posledních kolonkách vlevo najdete
informaci o číslu check-in přepážky a aktuální status. Pokud právě svítí zeleně s popiskem „Checkin / odbavení“ vydejte se ji hledat.

Odbavení u check-in přepážky
Vystojíte frontu a na check-inu Vám po předložení cestovního pasu/občanského průkazu
vydají boarding pass(palubní vstupenku), kde vám zakroužkují číslo Vašeho Gatu (odletová brána)
a čas, kdy se tam máte dostavit. Proběhne také převážení všech zavazadel včetně palubních a pokud
máte kufr k odbavení bude Vám odebráno a odesláno do letadla.

Bezpečnostní kontrola
Nyní pokračujete k bezpečnostní kontrole. Ta je někdy značena jako „To all Gates„. Zde bývá
nejčastější problém! Může se Vám stát (a mě osobně se stalo mnohokrát), že zde narazíte na
obrovskou frontu. Proto doporučuji právě do tohoto okamžiku vše co nejvíce urychlit. Jakmile
dorazíte ke kontrole, pracovník Vás obvykle dá instrukce. Vždy si sundejte všechny kovové
předměty a dejte do plastové nádobky. Batoh dáte také na pohyblivý pás. Notebook vyndáte do
zvláštní plastové nádoby, stejně tak jako tekutiny, které si předem dejte do plastového sáčku (jsou
obvykle v prostoru před bezpečnostní kontrolou).
Vyvarujte se všech nebezpečných předmětů. Obvykle logicky dokážete předem ještě doma
vytipovat, které předměty jsou pro přepravu leteckou dopravou zakázané. Případně se můžete
podívat na seznam zakázaných předmětů na webu Letiště Praha. Nebezpečné předměty neřeší
letecká společnost, ale vždy letiště jako takové!
Pracovník bezpečnostní kontroly Vás vyzve abyste prošli detekčním rámem. V případě, že zapípá
(někdy pípá náhodně i přesto, že u sebe nemáte nic kovového) budete překontrolováni a projdete si
znovu. Nikdy se Vám zde nemůže nic stát, maximálně Vám nedovolí pronést nůžky na nehty či
deodorant a budete zde muset tyto předměty nechat.

Duty Free tranzitní zóna
Po bezpečnostní kontrole se dostáváte do mezinárodního prostoru, který je označován jako tranzitní
zóna či někdy Duty free zóna neboť se zde neplatí daň ze zboží. To je ovšem i bez daně tak
předražené, že je obvykle dražší než v normálních obchodech.
Cca. 5 minut před časem, který máte vyznačený na palubní vstupence (obvykle přibližně 30 minut
před samotným odletem) se dostavte k Vašemu Gatu. Pracovník check-inu Vám zde ještě jednou
zkontroluje boarding pass a pustí Vás do nástupního chobotu/autobusu. Následně ještě při nástupu
do letadla Vám obvykle letuška překontroluje boarding pass a pošle Vás uličkou k Vašemu sedadlu.
V prostoru pro batohy najdete cedulku s označením řady a písmena Vaší sedačky.

Poprvé v letadle
Batoh si dáte do přepážky nad Vaší hlavou či pod sedadlo před Vámi. Posadíte se a připoutáte
bezpečnostním pásem. Nyní již můžete sledovat průběh celého letu z Vaší sedačky.
Jakmile se letadlo hne ze své stojánky a vyrazí přes pojezdové dráhy na vzlet budete instruování od
palubního personálu bezpečnostními pokyny. Následně proběhne vizuální kontrola od letušek zda
jsou všichni cestující připoutáni a následně se celá kabina zhasne a můžete si vychutnat start letadla.

Po vzletu začne palubní personál s nabídkou nápojů a stravování (pokud je na Vašem letu v ceně
letenky). Můžete si také objednat jídlo, pití či zboží z palubního prodeje. Přibližně 30 minut před
přistáním je již zakázáno chodit na toalety a budete opět instruováni pro připoutání a již se můžete
těšit na přistání.
Při poklesu výšky se mění tlak v palubní kabině a mohou Vás tak začít bolet uši. Doporučuji vzít si
bonbon či žvýkačku.
Po přistání se v závislosti na velikosti letiště během 10 až 20 minut dostanete ven z letadla a
pokračujete podle ukazatelů pro Vaše odbavená zavazadla nebo rovnou ven z letiště.
Pokud máte jakékoliv otázky ohledně létání či prvního letu nebo nechcete zmínit své vlastní
zkušenosti s Vaším prvním letem neváhejte napsat do komentářů. Děkuji.

