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Abstrakt:
Cílem práce je popis služby Nedoprovázené dítě. V teoretické části rozeberu dnes užívané dělení
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Title of the Bachelor’s Thesis:
Operating procedures when transporting unaccompanied minors (UM)
Abstract:
The goal of this thesis is to describe the Unaccompanied minor service. In theoretical part I will
describe today’s classes of passengers with emphasis on children and I will also describe the whole
Unaccompanied minor procedure. In practical part I will publish the numbers of unaccompanied
minors that passed the Vaclav Havel Airport Prague in 2014 and I will design united type of form for
this service.
Key words:
Passengers, child, uaccompanied minor, form, data
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Úvod
Prostřednictvím této práce hodlám podrobně představit službu v letectví obecně známou jako
Nedoprovázené dítě (anglicky Unaccompanied Minor, zkráceně UMNR).
Jedním z důvodů, proč jsem se tak rozhodl, byl fakt, že provoz služby Nedoprovázené dítě je
součástí mých povinností, coby pracovníka Czech Airlines Handling a.s. na pozici Check-in Assistant
(asistent odbavení) na Letišti Václava Havla Praha, a mohu tak přímo sledovat průběh služby a měnící
se trendy, ať už v oblasti designu formulářů leteckých společností, poptávaných informací nebo
bezpečnostních opatření.
Další motivací pro napsání této práce pro mne bylo zjištění skutečnosti, že podobná práce, která by
se věnovala čistě problematice Nedoprovázených dětí a dětí v letectví všeobecně, zatím na Ústavu
letecké dopravy Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze nebyla napsána.
Dětských cestujících (nejen těch Nedoprovázených ale i Doprovázených) v letectví přibývá a zdá
se, že jich přibývat bude (minimálně s rostoucím počtem všech cestujících v letecké dopravě), a tak je
zřejmě záhodno této skupině věnovat pozornost.
Většina aerolinií už dnes nabízí různé možnosti a programy pro cestování s dětmi, což by mohlo
ukazovat na zvýšený zájem o tyto cestující z jejich strany, a proto si myslím, že práce napsaná o
dětech má smysl nejen dnes, ale i do budoucna.
Hlavní cíl této práce je nejen popsat službu jako takovou, ale i podat ucelený přehled současné
situace, co se týče počtů takto přepravených dětí z/na Letiště Václava Havla Praha. Rovněž chci
vyzdvihnout rozdíly v přístupech ke službě u vybraných aerolinií.
Služba UMNR totiž dosud nebyla celosvětově unifikována, a záleží proto na každé aerolinii, jak
k ní přistupuje.
Vzhledem k tomu, že postupy a procedury přepravy v letecké dopravě se poměrně rychle a často
mění, ponechávám i pro ostatní studenty možnost opětovného zpracování a aktualizace některých
bodů této práce – za patnáct či dvacet let bude určitě zajímavé porovnat nejen to, jak se změnila křivka
počtu přepravených nezletilých nedoprovázených cestujících, ale hlavně, jak se změnila úroveň
služeb, které jim dopravci poskytují.
Vedlejším cílem této práce je potom návrh nového, jednotného, formuláře pro službu
Nedoprovázené dítě.
Teoretická část se zabývá typy všech dětských cestujících, protože se myslím, že je více než
vhodné zařadit službu Nedoprovázené dítě do nějakého širšího kontextu. Zároveň je popisem průběhu
služby Nedoprovázené dítě od nákupu letenky (objednání služby) až po předání dítěte k tomu
kompetentní osobě ve finální destinaci.
Dále uvedu rozdíly v kritériích přepravy Nedoprovázených dětí u vybraných leteckých společností.
Zařazeny jsou aktuální výše poplatků za zmíněnou službu a zamyšlení se nad riziky a potenciálními
hrozbami při přepravě těchto cestujících.
Ve spolupráci se společnostmi České aerolinie a.s.; Czech Airlines Handling a.s. a Menzies
Aviation plc (potažmo i Czech GH s.r.o.) též zmapuji množství Nedoprovázených dětí, které se na
Letišti Václava Havla Praha pohybovalo za minulý rok (2014) a zpracuji je do přehledné a ucelené
statistiky.
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V práci budu používat tyto metody:
-

rešerši teoretických zdrojů
deskripci provozu služby za všeobecných podmínek
analýzu vstupních dat
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1 Rozdělení cestujících dle IATA
Tato kapitola mé práce, její osnova, vychází z dokumentu vydaného organizací IATA, který zavádí
zkratky obecně užívané pro typy pasažérů a zároveň dané typy pasažérů rozděluje do skupin a tyto
skupiny dále definuje. Rozdělení pasažérů je logicky podle věku.[1]

1.1 Nastávající matky
1.1.1 Definice
Přeprava nastávajících matek je rozdělena v období těhotenství do tří základních skupin, které ale
nezastřešuje IATA.[2]
Tyto skupiny si vytvořili dopravci individuálně, a proto se mohou u různých dopravců lišit (a často
tomu tak skutečně je). V podkapitolách uvádím model, na kterém se shoduje většina velkých
mezinárodních dopravců.
Každý dopravce nastávající matku informuje o tom, že cestuje na vlastní riziko a že dopravce
nenese během cesty zodpovědnost za ni, plod nebo jakékoliv komplikace, které by mohly nastat.
Rozdělení obecně je vázáno časem, stádiem těhotenství, stejně, jako u ostatních skupin. První
skupina je 1. až 28. týden těhotenství, druhá skupina je 28. až 36. týden těhotenství a třetí a poslední
skupina je od 36. týdne výše.[2]

1.1.2 První skupina
První skupina matek spadá do prvního až 28. týdne těhotenství (konec druhého trimestru
těhotenství). V tomto období se z pohledu dopravce jedná o standardního dospělého pasažéra (platí
100% tarifu), který nevyžaduje žádnou zvláštní péči a ani po něm nejsou požadovány žádné zvláštní
dokumenty ani opatření.[2]
Dopravce tak fakticky ignoruje (nepřipouští) možnost, že se vlastně jedná o cestujícího s dítětem,
ačkoliv dítě již skutečně existuje – při předčasném porodu ve dvacátém osmém týdnu 85 % dětí
přežije (nejedná-li se o děti narozené v rozvojových zemích). Jsou již schopny samostatně dýchat,
rozeznávají denní a noční dobu, hlasy rodičů a je patrno, zda se jedná o dívku či chlapce. Po takto
předčasném porodu se samozřejmě neobejdou bez péče lékařů.[3]
Některé letecké společnosti mohou po nastávající matce pouze požadovat písemné prohlášení
s podpisem, že cestující není v pokročilejším týdnu těhotenství, než uvádí. Není to ovšem příliš
běžné.[2]

1.1.3 Druhá skupina
Do druhé skupiny patří matky mezi 28. a 36. týdnem těhotenství. Zde již většina leteckých
dopravců požaduje po nastávající matce lékařské vysvědčení (potvrzení), že je tato schopna absolvovat
proces přepravy bez jakýchkoli obtíží. Vysvědčení nesmí být starší než 6 dní.[2]
Bez tohoto vysvědčení může přepravce odmítnout ženu k přepravě přijmout. Letečtí dopravci se
tak vyhýbají možným komplikacím, které v této fázi těhotenství mohou nastat.
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Pokud je nastávající matka v této skupině k přepravě přijata, platí tarif jako dospělá osoba a
přepravce tak nemá z dítěte ani v této skupině žádný zisk.
Na konci 36. týdne je přitom dítě považováno za plně donošené, váží okolo 2,7 kg a měří přibližně
34 cm. Ačkoliv je dítě již připraveno na porod, standardní doba těhotenství se uvádí na čtyřicet
týdnů.[3]
Podle WHO (Světové zdravotnické organizace) se v roce 2012 8,4 % všech narozených dětí
narodilo mezi 32. a 37. týdnem (celkově šlo o zhruba 1,26 milionu dětí).[4]
Letecký dopravce se tedy přepravou matek v této druhé skupině vystavuje určitému riziku, že by
mohlo dojít v průběhu letu k porodu na palubě. Těhotnou ženu však k přepravě přijme, protože mu
žena zaplatí 100 % tarifu (kdyby ženy už v této skupině odmítal, připravil by se o nemalé zisky).

1.1.4 Třetí skupina
O třetí skupině jen velmi krátce. Důvodem je to, že není ani z hlediska této práce ani z hlediska
leteckého dopravce nikterak zajímavá.
Jedná se o matky mezi 36. týdnem a porodem pro očekávání jednoho potomka a 32. týdnem a
porodem pro vícenásobné těhotenství. Tuto skupinu žen už dopravci na palubu letadla nepřijímají.
Nově se na tom shodli všichni dopravci v rámci organizace IATA.[5]
Nejde jen o samotné riziko porodu na palubě, kterému by se dopravce takto vystavil a na který
přirozeně není na palubě vhodné prostředí (nedostatek prostoru, nesterilní prostředí a ve většině
případů ani žádný kompetentní odborník), ale i o ohrožení plodu a matky samotné, neboť kabina je
uměle přetlakována a je zde také zvýšené riziko přenosu infekčních chorob (vinou blízkosti
jednotlivých sedících osob a cirkulace vzduchu klimatizace). Navíc v tomto stádiu těhotenství již plod
vinou své velikosti brání komfortnímu usazení nastávající matky na sedadle.

1.1.5 Porod na palubě
V případě předčasného narození dítěte, ke kterému by došlo na palubě letounu, je dítěti tradičně
nabízen výběr ze tří občanství. Jde o občanství jeho matky (nebo otce, pokud je jiné), občanství státu,
jemuž patří letadlo, na jehož palubě se dítě narodilo, nebo občanství státu, nad jehož územím se letoun
nachází v době narození dítěte.
K porodu v letadle došlo v nedávné době několikrát, za zmínku stojí ten ze dne 10. května 2014,
ke kterému došlo na palubě letounu Boeing 747 společnosti Polar Airlines1, kdy se narodila dokonce
dvojčata. Všichni tři, dvojčata i matka, přežili a společnost Polar Airlines jim všem věnovala
doživotní volné letenky.[6]

1.2 Infant (INF)
1.2.1 Definice
Infant je v letecké dopravě definován jako osoba, která v době cesty nedovršila dvou let. V letecké
dopravě se označuje jednotnou zkratkou INF, která byla standardizována společností IATA. Název
Polyarnye Avialinii – jedná se o společnost patřící ruskému národnímu dopravci Aeroflot. Sídlí v Jakutsku (Republika Sacha), byla
založena v roce 1997 a provozuje vnitrostátní lety na území Ruska.[89]
1

14

infant (v anglickém jazyce shodně) byl odvozen z latinského „infans“, což v překladu znamená
„neschopné mluvit“.
Jedná se o typ cestujícího, který vyžaduje ze strany dopravce zvláštní pozornost. Infant není
způsobilý vykonat cestu sám (nelze jej přepravit jako Nedoprovázené dítě), vždy jej musí doprovázet
dospělá osoba.2

1.2.2 Podmínky přepravy
Cestujeme-li s jedním infantem, většina dopravců dovoluje jeho přepravu bez vlastního místa
v letadle, infant pak cestuje na klíně doprovázející osoby, ačkoliv FAA3 tento postup striktně odmítá,
protože například při turbulenci údajně není možno takto dítě na klíně udržet, aniž by došlo k jeho
poranění.[7]
Při cestě jednoho dospělého s více infanty je většinou možno jednoho infanta ponechat bez místa
v letadle, všichni ostatní však musí mít svá vlastní sedadla.
Je doporučeno přepravovat infanty ve speciální sedačce známou pod zkratkou CRS (child safety
restraint system). Jde o speciální vyztuženou sedačku pro dítě do dvou let, která je schválena institucí
FAA pro použití v letadlech pro děti do 18 kg hmotnosti. Dítě nad 18 kg, pokud to jeho fyziologie
dovolí, může sedět na standardní sedačce na palubě letadla.[7]
Další alternativou je přeprava v dětském koši, autosedačce (pokud tato splňuje bezpečnostní a
rozměrové požadavky dopravce) nebo na závěsných lůžkách.
Vždy je nutné se informovat přímo u aerolinie, se kterou s infantem cestujeme, neboť podmínky
přepravy nejsou dosud unifikovány.
Následující tabulka ukazuje vybrané podmínky přepravy u vybraných4 dopravců:

Dospělá osoba (Adult) je v letecké dopravě každý, kdo již dosáhl věku 12 let (viz dále). Tento případ však tvoří výjimku (viz tabulka
přiložená v této podkapitole).
3
Federal Aviation Administration, společnost se sídlem ve Washingtonu D.C. působící pod Ministerstvem dopravy Spojených států
amerických, zodpovědná, mimo jiné, za bezpečnost letecké dopravy.
4
Jedná se o ty dopravce, kteří jsou zastoupeni v datech, která mi byla poskytnuta společností Czech Airlines Handling a.s. dne 23.1.2015.
2
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Tab. 1, Podmínky přepravy INF u vybraných dopravců

Air Baltic
Aeroflot
Czech Airlines
Delta
KLM
Air France
Austrian
Swiss
Lufthansa
Air transat
Korean Air
Alitalia
Air Serbia
Adria
HOP!
UIA5
Bulgaria Air
SAS6
Air Malta

Spodní věková
hranice INF
(dny)
X
7
X
7
X
7
X
7
7
7
7
X
7
X
7
X
7
7
7

Minimální věk
Příruční
Zapsané
doprovázející osoby zavazadlo (kg) zavazadlo (kg)
16
0
10
X
0
10
16
0
10
18
0
10
18
12
10
18
12
10
18
0
23
18
0
23
18*
0
23
16
0
0
X
0
10
18
0
10
16
0
23
18
0
23
18
2
10
X
0
10
18
0
10
X
0
23
18
0
10

*) Lufthansa dovoluje doprovod infanta i mladší než 18 let a to v případě, že se jedná o bratra nebo sestru
daného dítěte. V tom případě stačí, když je doprovod starší 16 let.[30]

Zdroj: [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41]
Všichni v tabulce zmínění dopravci, včetně Air France a KLM, dovolují navíc k zapsanému
zavazadlu přepravit věci pro dítě do 10 kg (skládací kočárek, koš pro dítě, autosedačku,...).
Spodní věková hranice přijetí infanta je sedm dní (aerolinie v tabulce označeny křížkem to ve
svých pokynech výslovně neuvádějí), avšak všichni dopravci, kromě Air transat, který to výslovně
zakazuje, umožňují přepravit i dítě mladší a to v případě předložení lékařského posudku o způsobilosti
dítěte k letu.
Nejnižší věková hranice pro přijetí zodpovědnosti za cestujícího v kategorii Infant, kterou je
v současné době možné akceptovat je 13 let v případě rodiče nebo zákonného zástupce a jedná se o
společnost Virgin Australia.[31]

1.2.3 Tarif
Všichni v tabulce zmínění dopravci účtují cestujícím v kategorii INF vždy 10 % z aktuálně
platného tarifu pro dospělou osobu. Provozuje-li aerolinie vnitrostátní přepravu, pak je infant, který
cestuje na klíně doprovázející osoby a nepotřebuje tak ani vlastní místo v letadle ani speciální sedačku
nebo jiný doplněk, přepraven zdarma.
5
6

Ukraine International Airlines
Scandinavian Airlines
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Za zmínku stojí, že České aerolinie a.s. sice účtují za přepravu infanta 10 % jako jiní dopravci, ale
to pouze v případě, že se jedná o dítě cestující na klíně doprovázející osoby. Je-li infant přepraven na
sedadle vedle doprovázející osoby, pak je mu účtováno 67 % z tarifu dospělé osoby.[11]
Všechny aerolinie také upozorňují, že dosáhne-li infant věku dvou let během letu, pak mu musí být
od začátku účtován tarif kategorie Dítě (viz dále). Pokud je infantovi zakoupena zpáteční letenka a
k dovršení dvou let dojde mezi těmito lety, pak je obvyklé na první let naúčtovat tarif Infant a na
zpáteční tarif pro Dítě.

1.2.4 Provozní omezení počtu INF
Dopravce může vyloučit z přepravy cestující s infanty, pokud již na daný let byl překročen
maximální počet infantů, který si dopravce stanovil pro daný typ letounu.
Omezení počtu přijatých infantů k přepravě vždy vychází ze sedačkové kapacity daného typu
letadla. Dopravce může počet infantů omezit i z jiných důvodů.
K těm hlavním určitě patří snaha o dosažení co největšího výdělku (čím méně infantů zabere
sedadla v letadle, tím více cestujících v kategorii Dospělý, za 100 % tarifu, může společnost přepravit),
větší komfort pro ostatní cestující nebo omezení vybavení daného letounu (počet záchranných vest,
kyslíkových masek,...).
Pro představu, společnost Air Baltic udává maximální počet infantů v letounech Bombardier Q400
na 6 a u stroje Boeing 737 na 10.[8]

1.3 Dítě (CHD)
1.3.1 Definice
Cestující spadá do kategorie Dítě, je-li mezi dvěma a dvanácti lety věku v tom smyslu, že dvou let
již dosáhl (odlet je minimálně v den druhých narozenin), ale dvanáctého roku ještě nikoliv (maximálně
den před dvanáctými narozeninami).[1]
Jednotně je označováno zkratkou CHD, která je standardizována asociací leteckých dopravců
IATA a která vychází z anglického označení kategorie „Child“.
Kategorie dětí se dále dělí na tzv. Doprovázené dítě a Nedoprovázené dítě (viz dále).

1.3.2 Podmínky přepravy
Následující tabulka obsahuje vybrané podmínky přepravy Doprovázených dětí u vybraných
dopravců:
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Tab. 2, Podmínky přepravy CHD u vybraných dopravců

Air Baltic
Aeroflot
Czech Airlines
Delta
KLM
Air France
Austrian
Swiss
Lufthansa
Air transat
Korean Air
Alitalia
Air Serbia
Adria Airways
HOP!
UIA
Bulgaria Air
SAS
Air Malta

Cena letenky
(% z plného
tarifu)
75
50
100
100*
81
77
80
88
75
100
78
88
100
77
83
80
X
75
54

Příruční zavazadlo
ECONOMY/BUSINESS
(kg)
1x8 / 1x8
1x10 / 1x15
1x8 / 2x6
1x ∞ / 1x ∞**
1x12/ 1x18
1x12/ 1x18
1x8 / 1x8
0/0
1x8 / 2x8
1x10 / 1x15****
1x12/ 2x9
1x5 / 1x5
1x8 / 2x12
1x8 / 1x8
1x12 / 2x12
X
X
1x8 / 1x23
1x10 / 1x20

Zapsané zavazadlo
ECONOMY/BUSINESS
(kg)
1x20 / 3x60
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32***
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
1x23 / 2x40
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
1x23 / 2x32
0 / 2x23
X
X
1x8 / 2x32
1x20 / 1x30

*) Delta na vnitrostátní přepravě slevu neaplikuje, na mezinárodních linkách ji lze uplatnit v závislosti na věku
dítěte.
**) Delta uvádí pro kabinová zavazadla pouze rozměrová omezení.
***) Pouze pro lety do Evropy.
****) U Air transat se nejedná o business class, ale o "Club class" tarif.

Zdroj: [8, 12, 16, 22, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57]
Následující dopravci: Alitalia, Czech Airlines, KLM, Austrian, Air Malta, Swiss, Korean Air, Air
Serbia, Hop!, na svých stránkách neuvádějí aktuálně platný dětský tarif. Pro doplnění tohoto údaje do
tabulky jsem postupoval následujícím způsobem:
Na webových stránkách daného dopravce jsem si ověřil cenu zpáteční letenky na pondělí dne
5.1.2015 z domovského letiště dané aerolinie do Prahy (LKPR) (v případě Českých aerolinií a.s. jsem
použil trasu Praha-Moskva) nejprve pro jednoho dospělého pasažéra a poté pro dospělého pasažéra
s dítětem. Rozdíl celkové ceny a ceny letenky dospělého se rovnal ceně letenky dítěte, z níž jsem
následně metodou lineární interpolace získal procentuální hodnotu tarifu dítěte.
Dopravci, kteří jsou v tabulce označeni křížkem, jsou opět ti, kteří tyto informace neposkytují.
Společnost Bulgaria Air neposkytuje žádné informace o dětech, zavazadlech ani o cenách.
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1.3.3 Doprovázené dítě (Accompanied Minor)
Doprovázené dítě je cestující, který byl jednoznačně definován podkapitolou 1.3.1 a který je po
celou dobu přepravního procesu doprovázen osobou k tomu kompetentní (jedná se o stejné podmínky
jako u doprovodu cestujících v kategorii Infant), která za něj přebírá plnou zodpovědnost.[1]
Takový cestující proto nevyžaduje ze strany přepravce žádnou zvláštní pozornost nebo přístup.
Cena jeho letenky je dána tabulkou v podkapitole 1.3.2.

1.3.4 Nedoprovázené dítě (Unaccompanied Minor)
Jedná se rovněž o dítě, jak jej definuje podkapitola 1.3.1, které ale není doprovázeno osobou
dospělou, která by za něj převzala odpovědnost, a jako takové proto ze strany leteckého dopravce
vyžaduje speciální pozornost. Jedná se o precizní sérii úkonů, které budou dále rozebrány a
popsány.[1]
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly podmínky přepravy nedoprovázených dětí nijak
unifikovány, je na každém dopravci, aby si stanovil pravidla, za kterých Nedoprovázené dítě přepraví.
V kapitole 2 bude proto služba UMNR popsána tak, jak ji provozuje Czech Airlines Handling a.s.,
přičemž případné odchylky od tohoto postupu, které se objevují u jiných dopravců, budou definovány
zvlášť.

1.4 Dospělý (ADT)
1.4.1 Definice
Cestující v kategorii Dospělý je každý, kdo je starší 12 let. Skupina se nijak dále nedělí. Kategorie
má vlastní zkratku ADT, která je standardizována asociací leteckých dopravců IATA a která vychází
z anglického termínu označujícího tuto skupinu „Adult“.
Takových cestujících je v letecké dopravě sice největší množství, avšak z hlediska této práce není
tato kategorie příliš zajímavá, a proto se jí dále věnovat nebudu.[1]
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2 Nedoprovázené dítě
Předně je třeba říci, že ICAO rozlišuje tři skupiny dětí, které cestují sami, přičemž Nedoprovázené
dítě je pouze jednou z nich. Tyto tři skupiny zastřešuje anglický pojem „Minor travelling alone“, kde
„minor“ je dítě do osmnácti let.[59]
Děti bez doprovodu se dělí na Unaccompanied minor, Young passengers, Minors third party.
Young passenger (YP) je dítě mezi 12 a 18 lety věku, které není hlášené (ať už posádce letadla nebo
koordinátorům handlingu) a které cestuje bez doprovodu. Je to věk, kdy z pohledu legislativy jde o
dítě (je mladší 18 nebo 21 let), ale v letectví je už v kategorii Dospělý (je starší 12 let).
Minors third party (MTP) je dítě, které na cestě doprovází někdo jiný než rodič nebo poručník.
Tento cestující rovněž není hlášený ani posádce letadla ani koordinátorovi odbavení, protože spadá do
kategorie Doprovázené dítě.
Unaccompanied minor (UM)7 je předmětem dalšího rozboru této práce.[59]

2.1 Vyžádání služby
Letecká společnost České aerolinie a.s. na svých internetových stránkách požaduje, aby k vyžádání
služby došlo již při rezervaci místa (nákupu letenky) pro dítě. V opačném případě společnost
zadavatele služby8 penalizuje manipulačním poplatkem, který je nutno zaplatit na letišti ještě před
odletem UMNR (viz podkapitola 2.4).[58]
Službu nelze vyžádat prostřednictvím internetového prodeje. Vyžádat ji lze buď na prodejních
místech letenek společnosti České aerolinie a.s., nebo telefonicky.[60]

2.2 Hlášený a nehlášený UMNR
Pojmy „hlášený/nehlášený UMNR“ souvisejí právě se způsobem vyžádání služby. V případě, že je
služba vyžádána při objednání letenky, tedy v určitém časovém předstihu, potom se hovoří o tzv.
„hlášeném UMNR“.
Hlášený UMNR má pro poskytovatele služby9 řadu výhod. V systému dopravce eviduje, kolik
UMNR je již na daný let přihlášeno a má tak možnost jejich počty regulovat. Rovněž má přehled,
kolik bude v danou chvíli na letišti UMNR, a má tedy prostor pro zajištění dostatečného množství
kompetentních pracovníků k výkonu této služby.
Nehlášený UMNR je tedy z již zmíněných důvodů pro poskytovatele služby rizikový. Rizikovost
spočívá hlavně v možném nedostatku vyškolených pracovníků pro hladký průběh služby na letišti
odletu, transferu a v cílové destinaci.

Není tak úplně bez zajímavosti, že stejně jako služba samotná, ani zkratka označující Nedoprovázené dítě není dosud unifikována. ICAO
používá většinou zkratku UM, IATA a drtivá většina dopravců UMNR a některé aerolinie (například Royal Jordanian) dokonce UNMR.
8
Pojmem „zadavatel služby“, se rozumí osoba, která pro dítě službu objednává.
9
Budu-li hovořit o „poskytovateli služby“, budu mít na mysli toho, kdo službu technicky zajišťuje, tedy koordinuje její průběh. Většinou se
jedná o zaměstnance dané letecké společnosti, nebo jejího handlingového agenta.
7
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Na cílové letiště dorazí ihned po odstartování letadla zpráva PSM10, obsahující počet a jména
UMNR, a dalších kategorií cestujících, kteří vyžadují speciální asistenci. V případě hlášeného UMNR
má cílové letiště k dispozici informace o počtu knihovaných UMNR ihned při vyžádání služby v
předstihu.

2.3 Věková způsobilost UMNR
Pokud dítě bez doprovodu cestuje se společností ČSA, musí být starší pěti let. Mladší dítě není
možno u této společnosti bez doprovodu přepravit.
ČSA standardně se službou UMNR přepravuje děti od pěti do jedenácti let věku. Této skupině
pasažérů je služba primárně určena. Vedle toho ji společnost nabízí i dětem od dvanácti do sedmnácti
let věku.[58]

2.4 Poplatek za službu
Cenově mezi těmito dvěma skupinami dětí (do dvanácti a od dvanácti let) není rozdíl. Starší děti,
pro které služba není přímo určena, za ni hradí poplatek ve stejné výši. Jediné, čím se řídí cena za
službu, je vzdálenost z letiště odletu do cílové destinace.
Ke dni 5.2.2015 je výše poplatku za každý takový úsek cesty kratší nebo roven 3500 km 50 EUR a
za každý úsek, který je delší než 3500 km poplatek činí 75 EUR.
Další poplatek spojený se službou vzniká v případě, nenahlásíme-li již při rezervaci letenky
informaci, že se jedná o Nedoprovázené dítě. Pokud vyžádáme službu až na letišti při odbavení, je
účtován poplatek 250 CZK.[58]

2.5 Cena letenky
Cena letenky Nedoprovázeného dítěte zadáním služby ovlivněna není. Je vždy (nejen u společnosti
České aerolinie a.s.) rovna 100 % tarifu, tedy je stejná, jako u dospělého pasažéra nebo, v případě ČSA
jako u dítěte s doprovodem (Doprovázeného dítěte). K letence se navíc platí výše zmíněné
poplatky.[58]

2.6 UMNR na letišti odletu
2.6.1 Odbavení UMNR
Je více než vhodné, aby se dítě, které bude odbaveno jako UMNR dostavilo společně
s doprovodem na letiště s dostatečným časovým předstihem před odletem letadla.
UMNR není možno odbavit ani pomocí tzv. self-check-in, tedy samo-odbavovacího kiosku, ani
prostřednictvím aplikace web-check-in. UMNR vždy odbavujeme na odbavovací přepážce dané
letecké společnosti a vždy jej na letiště odletu musí přivést dospělá osoba (dospělá nikoliv v letectví,
tedy starší 12 let, ale ve smyslu občanského práva, tedy obvykle 18 nebo 21 let).[88]
Passenger service message – provozní zpráva informující personál na letišti příletu (mezipřistání) o cestujících, kterým je nutno poskytnout
asistenci.[87]
10
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Dítě, které chceme přepravit jako nedoprovázené, musí být vybaveno vlastním platným, pasem.
V závislosti na destinaci, kam cestuje, musí pas obsahovat platné imigrační vízum dané země, je-li
vyžadováno, případně dítě musí mít u sebe zdravotní průkaz.
Poté, co si pracovník odbavení ověří údaje o dítěti, odbaví jej a předá mu palubní vstupenku,
kontaktuje dozorčího odbavení a uvědomí jej o přítomnosti UMNR na letišti. V případě hlášeného
UMNR jde jen o potvrzení jeho příchodu, v případě nehlášeného je tento teprve nyní zanesen do
systému databáze.
Dozorčí kontaktuje proškoleného pracovníka a uvědomí jej o příchodu UMNR. Dotyčný pracovník
si vybere formulář pro službu UMNR dané letecké společnosti (viz přílohy) a je-li to nutné i
potvrzovací formulář společnosti Czech Airlines Handling a.s. (viz Příloha č. 13), který slouží jako
validace při předání UMNR mezi pracovníky aerolinií.

2.6.2 Formulář pro službu UMNR
Společně s osobou, která UMNR na letiště doprovází (tato se nemusí nutně shodovat s tou, která
vyžádala službu při koupi letenky), vyplní pravdivě a úplně všechny nutné formuláře.
Formulář ČSA obsahuje informace o dítěti – jméno, datum narození, věk, adresa, jejichž pravost
pracovník ověří kontrolou cestovního dokladu dítěte. Je zde také prostor pro speciální požadavky a
jazyky, jimiž UMNR hovoří. Číslo letu, odletová, transferové, finální destinace a datum je
zkontrolováno dle palubní vstupenky.
Dále je zde prostor pro informace o osobě, která dítě přivedla – jméno, adresa, telefonní číslo.
Pracovník je opět povinen tyto zkontrolovat pomocí průkazu totožnosti dané osoby.
V podstatě nejdůležitější část formuláře obsahuje informace o osobě, která UMNR očekává v místě
příletu – jméno, adresa, telefonní číslo.
Také je zde závazné prohlášení o tom, že osoba, která UMNR přivedla, souhlasí s podmínkami
přepravy, které si stanovují jednotlivé aerolinie. Mezi jinými i to, že souhlasí s tím, že v případě
jakéhokoli problému ať už v transferové či finální destinaci, bude UMNR vráceno zpět do výchozí
destinace na náklady této osoby.

2.6.3 Doprovod UMNR
Poté, co je vyplněn formulář zadání služby, uvědomí pracovník handlingové společnosti osobu,
která UMNR přivedla, o nutnosti setrvat na letišti odletu až do startu letadla.
Handlingová společnost toto vyžaduje kvůli možným komplikacím na letišti odletu, ať už se jedná
o zpoždění letu, závadu na letadle, zrušení letu, teroristický útok, či jiné nepravidelnosti.
Po předání dítěte do péče pracovníka handlingové společnosti není možné nechat dítě bez dozoru a
je tedy nezbytně nutné, aby se doprovázející osoba nacházela na letišti až do odletu.
S dostatečným předstihem před časem nástupu do letadla (většinou nejpozději 40 minut před
odletem) pracovník společnosti převezme dítě od doprovázející osoby a překontroluje přítomnost
všech nutných dokladů, které má UMNR u sebe.
Doprovodí dítě na pasovou a poté bezpečnostní kontrolu vždy přes tzv. fast track, tedy přednostní
odbavení. K tomu pracovníka opravňuje zvláštní čipová karta, kterou vydává společnost Czech
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Airlines Handling a.s. na základě výpisu z trestního rejstříku dané osoby a úspěšného absolvování
bezpečnostního školení, které provádí Oddělení bezpečnostní kontroly Letiště Václava Havla Praha.11
Za bezpečnostní kontrolou pracovník UMNR doprovodí do odletové čekárny (gate), kde s ním
počká do zahájení nástupu (boarding time). Standardně by UMNR měl být umožněn přednostní nástup
do letadla před cestujícími v business class a cestujícími s asistencí (se sníženou schopností pohybu či
orientace).
Při příchodu do letadla pracovník požádá stevarda o kontrolu čitelnosti a úplnosti údajů ve
formuláři zadání služby, podpis do kolonky „Osoba, která převzala dítě od pracovníka dopravce“,
podpis na Czech Airlines Handling a.s. formulář, který, společně s jednou kopií formuláře zadaní,
odevzdá koordinátorovi odbavení.
Je nezbytně nutné, aby pracovník handlingové společnosti, který měl zodpovědnost za dítě na
letišti odletu, vyčkal v odletové čekárně až do té doby, než nastoupí všichni cestující a od letadla je
odpojen nástupní most. Poté za cestující na palubě převezme odpovědnost posádka letadla.
V případě nástupu cestujících do letadla na stojánce, bez nástupního mostu, čeká pracovník
handlingu, který je za dítě zodpovědný, do té doby, než mu dá palubní průvodčí znamení, že skutečný
počet cestujících se shoduje s udaným počtem cestujících a je tedy možno odletět.
Procedura vychází opět z nutnosti zajistit hladký průběh služby v případě nečekaných potíží
spojených s nástupem cestujících do letadla a možnému vrácení dítěte zpět na letiště odletu (do
terminálu).

2.7 UMNR na palubě letadla
2.7.1 Výběr sedadla
Pro nedoprovázené dítě se vždy snažíme vybrat takové sedadlo, aby se minimalizovala jakákoli
rizika spojená s přepravou.
Za vhodná sedadla se považují ta v zadní části letadla, která jsou praktická z hlediska dohledu
palubního průvodčí nad UMNR.
Jedno z pracovních pozic palubních průvodčích na palubě letadla je za posledními sedačkami
v zadní části letadla, a tak je UMNR i během letu neustále pod dohledem.
Již při odbavení dítěte v odletové hale je snahou zajistit dítěti v letadle takové místo, aby sedačka
vedle něj byla volná, v ideálním případě aby zůstal volná celá řada až do uličky. Například sedí-li dítě
u okna v Airbusu A319, chceme, aby ostatní dvě sedačky vedle něj zůstaly prázdné. Pokud toto není
možné garantovat, snažíme se alespoň vedle UMNR posadit ženu.[61]
V žádném případě není možné posadit nedoprovázené dítě do řady u nouzového východu, vedle
deportované osoby, osoby ve výkonu trestu nebo dospělého muže.
ICAO též upozorňuje na možné rozdíly kultur ostatních cestujících a UMNR. Naznačuje, že co se
může zdát být normální pro jednoho, může být druhým špatně pochopeno.[61]

11

Není zcela bez zajímavosti, že dříve byla na tuto pracovní pozici vyžadována kompletní prověrka Národního bezpečnostního úřadu.
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2.7.2 Průběh letu
Jak už bylo předesláno, během letu má za UMNR zodpovědnost ten z palubních průvodčích, jehož
jméno je uvedeno ve formulářích přepravy. Pokud toto formulář dané letecké společnosti nevyžaduje,
je zodpovědný buď vedoucí kabiny, nebo ten člen palubního personálu, který fyzicky dítě převzal od
pracovníka handlingu.
Posádka si podle palubní vstupenky ověří, kde dítě sedí a doprovodí jej na jeho místo. Z tohoto
důvodu je vhodné, aby UMNR nastupovalo jako první. Nejenže je na krátkou dobu jeden z palubních
průvodčích zaneprázdněn a nemůže se věnovat svým povinnostem při nástupu cestujících, ale také je
pohodlnější doprovázet dítě na místo v prázdném letadle.
Poté, co průvodčí dítě usadí, uloží mu případné příruční zavazadlo. Je na každé letecké společnosti,
jakým způsobem k přepravě dítěte přistupuje. Některé letecké společnosti nabízí dětem zdarma jídlo a
pití a další dětské vybavení včetně hraček na dobu letu. ICAO uvádí, že více než dvě třetiny všech
aerolinek představí UMNR osobně kapitánovi letadla (tedy umožní přístup dítěte do kokpitu).[61]

2.7.3 Výstup
Stalo se zvykem, že UMNR vystupuje z letadla jako poslední. Vychází to ze dvou věcí. První je
umístění jeho sedačky v letadle. Bylo již vyjasněno, že UMNR sedí ve většině případů v poslední řadě
sedaček. Vzhledem k tomu, že se většinou vystupuje předními dveřmi, poslední řady vystupují
poslední.
Hlavním důvodem je ale opět snaha o hladký průběh služby. Při výstupu totiž musí palubní
průvodčí kontaktovat pracovníka handlingové společnosti, který dítě očekává u dveří letadla. Dohodne
si s ním podrobnosti předání, některé společnosti vyžadují podpis formuláře o převzetí.
Proces předání dítěte není časově příliš náročný (stihne se většinou do jedné minuty), ale i tak je
pohodlnější, neblokuje-li dítě, palubní průvodčí a pracovník handlingu východ z letadla vystupujícím
cestujícím.

2.8 UMNR na letišti přestupu
Přiletí-li nedoprovázené dítě na letiště, kde přestupuje na jiný spoj, jedná se z pohledu průběhu
služby o jakou si kombinaci UMNR na letišti odletu a UMNR na letišti příletu.
Letiště přestupu je o přítomnosti UMNR na palubě přilétajícího letadla informováno díky tzv.
zprávě PSM, která se posílá během letu. Je-li UMNR hlášený – služba byla zakoupena v předstihu a
již na letišti odletu je cestující potvrzen jako nedoprovázené dítě, ví koordinátor odbavení
v dostatečném předstihu, že UMNR přiletí a má příležitost zajistit dostatečný počet přítomných
pracovníků tak, aby služba řádně proběhla.
Je-li UMNR potvrzen až v době odletu, je většinou PSM první zprávou, z níž se letiště přestupu
dozví o přítomnosti nedoprovázeného dítěte na palubě. Jedná se o ne úplně standardní situaci, ale
přesto má transferové letiště dostatek času připravit se na přijetí nedoprovázeného dítěte.
Koordinátor uvědomí pracovníka handlingu o čase příletu, čísle letu a čísle východu, ke kterému
bude let přistaven. Pracovník odejde do východu, kde vyčká připojení nástupního mostu. Jakmile
dojde k otevření dveří letadla (těsně po připojení mostu), je dohodnut způsob předání UMNR (viz
podkapitola 2.7.3).
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Vzhledem k tomu, že UMNR na daném letišti pouze přestupuje, není potřeba starat se o zapsaná
zavazadla dítěte, neboť ta budou naložena do letadla na navazující let.
Pokud navazující let odlétá do dvou hodin od příletu, zůstává pracovník handlingu s dítětem
v tranzitním prostoru letiště. Je nezbytně nutné, aby měl zodpovědný pracovník dítě neustále pod
dohledem. Po uplynutí čekací doby se spolu přesunou do východu, ze kterého bude vypraven
navazující let. Dále služba probíhá v souladu s podkapitolou 2.6.3.
Trvá-li čekací doba mezi příletem a odletem UMNR na a z letiště přestupu déle než dvě hodiny,
doprovodí zodpovědný pracovník handlingové společnosti dítě do salonku pro cestující business class
a first class, kde se dohodnou s přítomnou obsluhou recepce o vyčkání času odletu.
Je na každém provozovateli salonku, co je dítěti dovoleno. Většinou je zde připraveno občerstvení,
které může být dítěti poskytnuto, dětský koutek, případně další potřeby pro volný čas. Ani zde nesmí
pracovník handlingu byť jen na chvíli opustit dítě, nebo jej nechat bez dozoru.
Končí-li pracovníkovi handlingu směna v době, kdy čeká s dítětem na jeho navazující let,
koordinátor zajistí příchod jiného pracovníka, který dítě převezme. Ve správný čas pracovník
doprovodí dítě do odletového východu (viz podkapitola 2.6.3).

2.9 UMNR na letišti příletu
Letiště příletu je informováno o příletu UMNR buď s předstihem (v případě tzv. hlášeného
UMNR), nebo formou PSM (v případě UMNR nehlášeného).
V obou případech uvědomí koordinátor pracovníka handlingu o čase příletu, čísle letu a čísle
východu, ke kterému bude let přistaven. V případě, že letadlo nezajede k nástupnímu mostu terminálu,
je na zodpovědném pracovníkovi handlingu, aby si zajistil dopravu na vzdálenou stojánku k letadlu.
Pracovník handlingu kontaktuje posádku a zajistí hladký průběh předání UMNR (podkapitola
2.7.3).
Je nezbytně nutné, aby pracovník handlingu zkontroloval ihned po přijetí UMNR přítomnost všech
patřičných dokumentů (pas s platným vstupním vízem, je-li vyžadováno, palubní vstupenku se štítkem
od zapsaného zavazadla a hlavně obsahuje-li formulář služby nedoprovázené dítě všechny náležitosti).
Když je vše v pořádku, převezme pracovník handlingu dítě od posádky a doprovodí jej, ať už pomocí
nástupního mostu nebo autobusu do terminálu letiště.
V případě, že UMNR má vlastní zapsané zavazadlo uvnitř letadla, doprovodí jej pracovník k výdeji
zavazadel, kde společně vyčkají vykládky kufrů a vyzvednou ten, který UMNR patří. Vzhledem
k možnému nízkému věku nedoprovázených dětí a značné vzájemné podobnosti zavazadel (většina
z nich má stejný rozměr a tmavou barvu) letecké společnosti označují již při odbavení zavazadel jejich
zavazadla zvláštními štítky, většinou označené písmeny UM.
Následně pracovník doprovodí dítě do příletové haly, kde kontaktuje čekající osobu. Tato osoba
musí předložit platný průkaz s fotografií, aby mohl pracovník handlingu ověřit její totožnost.
Dítě lze předat pouze a výhradně té osobě, jejíž jméno je uvedeno ve formuláři v příslušném poli.
Není tedy možné dítě předat, přijede-li pro něj někdo jiný, třebaže je to například rodinný přítel nebo
jiný příbuzný dítěte.
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Po předání dítěte čekající osoba podepíše převzetí na formulář letecké společnosti a podepíše
rovněž formulář společnosti Czech Airlines Handling a.s., který se vždy přikládá a který na místě
vyplní zodpovědný pracovník.
Pracovník poté odevzdá oba formuláře koordinátorovi odbavení pro následnou archivaci.

2.10 Odlišnosti u vybraných aerolinií
2.10.1 Věková způsobilost UMNR
Následující tabulka ukazuje přehled odlišností věkových způsobilostí
Nedoprovázených dětí u vybraných dopravců (číselné hodnoty představují roky):

při

přepravě

Tab. 3, Odlišnosti v podmínkách přepravy UMNR u vybraných dopravců
Horní věková Horní věková
Spodní věková
hranice UMNR hranice UMNR
hranice UMNR
povinně
dobrovolně
Air Baltic
5
X
X
Aeroflot
5
12
16
Delta
5
14
17
KLM
5
14
17
Air France
5
14
17
Austrian
5
11
18
Swiss
5
11
17
Lufthansa
5
11
17
Air transat
8
11
17
Korean Air
5
11
16
Alitalia
5
14 (15)
17
Air Serbia
5
12
16
Adria Airways
5
12
16
HOP!
(4) 5
(12) 14
X
12
UIA
5
16 (14)
X
Bulgaria Air
3
12
X
13
SAS
5
12
18
Air Malta
7
11
18
Zdroj: [10, 17, 22, 23, 25, 28, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73]
Letecká společnost Air Baltic na svých stránkách nedefinuje žádnou horní hranici pro přijetí
Nedoprovázeného dítěte k letu.[62]
Věkové způsobilosti u společnosti Korean Air jsou ty, jež společnost uvádí na svých stránkách pro
mezinárodní lety. Pro lety uvnitř Koreji je služba možná pouze pro děti mezi 5 a 12 lety věku.[17]

12
13

Ukraine International Airlines
Scandinavian Airlines

26

Alitalia rozděluje horní věkovou hranici pro povinné zadání služby tak, že pro vnitrostátní lety je to
14 let a pro lety do ciziny 15 let.[70]
Letecká společnost Hop! nabízí službu UMNR pro děti starší 4 let a mladší 12 let na francouzských
vnitrostátních linkách a pro 5-14 let pro lety do evropských (mimo-francouzských) destinací. Pro starší
děti už danou službu nenabízí.[23]
Ukraine International Airlines vyžaduje zakoupení služby UMNR pro děti od 5 do 16 let. Nemá
tedy, jako většina jiných aerolinií rozdělenou hranici na povinné a dobrovolné koupení služby.[72]

2.10.2 Poplatky za službu
Následující tabulka ukazuje výši poplatků, které se vybrané aerolinie účtují za provedení služby.
Tab. 4, Poplatky za službu UMNR u vybraných dopravců
Aerolinie
Air Baltic
Aeroflot
Delta
KLM
Air France
Austrian
Swiss
Lufthansa
Air transat
Korean Air
Alitalia
Air Serbia
Adria Airways
HOP!
UIA14
Bulgaria Air
SAS15
Air Malta

Poplatek (EUR)
60
40
150
50 (65) / 75 (90)
50 (65) / 75 (90)
40 / 80
40 / 80
40 / 80
74
93
60 (50) / 75
35
40
40
(25) 50 / 75 (120)
40
30 /40
70

Zdroj: [10, 14, 17, 22, 23, 28, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74]
Společnost Air Baltic na svých stránkách uvádí, že její standardní poplatek za službu je v tabulce
již zmíněných 60 EUR. Tato částka je společná pro všechny destinace, nedělí se tedy, tak jako
například u Českých aerolinií a.s. podle vzdálenosti, na kterou dítě cestuje. Zajímavé rovněž je, že
v případě, že poletí více UMNR (sourozenci), částka 60 EUR se nezvyšuje.[62]
Společnost Aeroflot udává poplatek za službu 40 EUR a to za každý segment cesty. Tedy
přestupuje-li dítě na své cestě například třikrát, platí se poplatek za službu 120 EUR. Aeroflot také
nabízí pro dítě zdarma teplé jídlo v případě, že let trvá déle než šest hodin.[10]

14
15

Ukraine International Airlines
Scandinavian Airlines
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Delta Air Lines účtuje 150 EUR v případě, že se jedná o let z Evropy. Při letech uvnitř Spojených
států amerických, nebo při letu z USA do Evropy se platí poplatek 150 USD.[63]
KLM požaduje 50 EUR pro lety do evropských destinací, přičemž částka 65 EUR je účtována dítěti
mezi 15-17 let věku v případě, že toto během letu přestupuje (pro 5-12 let UMNR zůstává poplatek i
v případě přestupu na 50 EUR). Částka 75 EUR se platí pro delší lety mimo Evropu, 90 EUR je zase
v případě přestupu, ale opět pouze u starších dětí (15-17).[64]
Společnost Air France má stejné podmínky jako KLM s tím rozdílem, že u Air France se tato
služba nejmenuje Unaccompanied Minor Service, tak jako u všech ostatních, ale „Kids Solo
Service“.[65]
Společnosti Austrian Airlines, Swiss a Lufthansa mají naprosto identickou politiku
Nedoprovázených dětí. Poplatek 40 EUR je pro evropské lety16, 80 EUR pro světové.[66 67 68]
Společnost Air transat si účtuje za službu 100 CAD, tedy sto kanadských dolarů, což je dle
aktuálně platného kurzu rovno 74 EUR. (kurz ze dne 22.3.2015, kdy 1 CAD = 0,736 EUR).[75]
Poplatek 93 EUR společnosti Korean Air je odvozen od poplatku, který je zveřejněný na webových
stránkách společnosti, a sice 100 USD (kurz ze dne 22.3.2015, kdy 1 USD = 0,924 EUR).[76]
Letecká společnost Alitalia uvádí pro lety z evropských destinací do Itálie poplatek 50 EUR a
z Itálie do Evropy 75 EUR. Pro delší lety je potom poplatek jednotný, a sice 75 EUR.[70]
Air Serbia žádá za službu 35 EUR a to jak pro lety do Evropy tak na Střední východ a to i v případě
více sourozenců, kteří cestují spolu.[71]
Adria Airways žádá 40 EUR za službu pro jedno dítě za jednu cestu. Tedy například pro zpáteční
let dvou sourozenců by to bylo 160 EUR.[22]
UIA si účtuje za provoz služby 25 EUR na vnitrostátních letech, 50 EUR na evropských letech a 75
EUR na letech vně Evropu. 120 EUR je potom poplatek za lety do Spojených států amerických.[72]
Scandinavian Airlines si za lety na domácích (skandinávských) letech účtují 30 EUR. 40 EUR se
potom platí za lety mimo Skandinávii.[73]

16

Informace je platná k 22.03.2015. Všechny společnosti (Austrian, Swiss, Lufthansa) nově účtují pro evropské lety 50 EUR (03.07.2015).
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3 Proč vůbec UMNR cestují?
Na konferenci ICAO, která proběhla v únoru 2014 v Nairobi, byly stanoveny hlavní důvody, které
vedou cestující k využívání služby UMNR. Z tohoto dokumentu proto také vychází osnova následující
kapitoly.

3.1 Návštěva rodiny
V první řadě dokument uvádí návštěvu rodiny. Z vlastních zkušeností z práce pro Czech Airlines
Handling a.s. na Letišti Václava Havla Praha (kde pracuji dva roky) bych řekl, že tito UMNR (kteří
letí za rodinou) tvoří odhadem až 90% všech UMNR.
Sledováním z vlastní praxe jsem objevil následující specifika jednotlivých skupin cestujících, kteří
využívají službu UMNR.
První podskupina UMNR, jsou děti kteří letící za jedním z rodičů, kteří spolu nežijí, nebo jsou již
rozvedeni. Jedná se o páry, které uzavřely „mezinárodní manželství“17. Na letiště v Praze vždy přijde
dítě s jedním z rodičů a na příletu ho očekává ten druhý.
Tab. 5, Rozvody podle státního občanství manželů

Rozvody alespoň s jedním
cizincem
podíl na všech rozvodech (%)

2001

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 033
3,3

1 872
6,0

2 151
6,9

2 217
7,1

1 989
6,8

2 184
7,1

1 874
6.7

Tabulka 5 [80], která vychází z dat shromážděných Českým statistickým úřadem, tuto myšlenku
podporuje. Období 2001-2011 jsem vybral zcela záměrně, neboť v roce 2014 se u těchto párů dají
předpokládat děti ve věku 5-17 let.
Troufám si to tvrdit na základě toho poznání, že nejvíce manželství se rozvede ve třetím roce jeho
trvání a těch rozvedených manželství s nezletilým dítětem je vždy zhruba třikrát více než bez dětí.[80]
Z tabulky je rovněž vidět poněkud narůstající podíl rozvodů smíšených manželství, což může
částečně vysvětlit narůstající počet Nedoprovázených dětí. Dle ČSÚ nejčastěji pochází cizinec
v manželství s občanem České republiky ze zemí východní Evropy.[80]
Dílem z vlastní zkušenosti a dílem po konzultaci s ostatními kolegy z Czech Airlines Handling a.s.,
kteří se službě UMNR také věnují (někteří již více než pět let), soudím, že první podskupinu tvoří až
85 % UMNR navštěvujících rodinu.
Druhou podskupinu tvoří UMNR, kteří letí navštívit své prarodiče. Jedná se tedy také o děti z
„mezinárodních manželství“ a UMNR navštěvuje prarodiče, kteří zůstali v zemi, ze které pochází
jeden z jejich rodičů. Odhadem 10 %.
Třetí skupinou jsou děti, které letí navštívit vzdálenější příbuzné, nejčastěji tety, strýce, bratrance
nebo své přátele z dětství, které strávili v jiné zemi. Těch bývá kolem 3 %.
Čtvrtá a poslední podskupina jsou děti, které mají jednoho z rodičů na delší dobu pracovně
v zahraničí a letí ho navštívit. Ti tvoří zbylá 2 %.
17

Manželství alespoň s jedním cizincem.
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3.2 Prázdniny
Jedná se o skupinu, která letí z domova na prázdniny za osobou, která není členem rodiny. Jsou to
samozřejmě starší děti, kterým ale byla zaplacena služba UMNR.[59]
Osobně jsem se s tím v Praze setkal pouze jednou, v červenci 2014. Šlo o slečnu, která letěla do
Francie na venkov k přátelům svých rodičů. Usuzuji tedy, že tento důvod není příliš častý.

3.3 Návrat do školy
ICAO dále zmiňuje skupinu dětí, které se vracejí do školy v jiné zemi. Z osobní zkušenosti si
troufám tvrdit, že to souvisí s rozvody manželů, kdy dítě tráví například letní prázdniny u jednoho
z rodičů, ale do školy chodí v místě trvalého pobytu u druhého z rodičů.[59]
Osobně jsem se s takovým případem setkal jen několikrát, obvykle v letních měsících. Při odletech
z Prahy se takový případ vyskytuje naprosto ojediněle.

3.4 Imigrace
S imigrací jsem se v Praze za 24 měsíců, během kterých pracuji pro Czech Airlines Handling, a.s.,
zatím nesetkal.
Mezinárodní konference ICAO ovšem zohledňovala i země třetího světa. Může se jednat o situaci,
kdy jeden z rodičů vycestuje do zahraničí, vytvoří zázemí a následně za ním odcestuje některý z jeho
potomků.[59]

3.5 Únik z bezprostřední hrozby
Opět se (zatím) příliš netýká evropských zemí. Dle ICAO jsou to lidé, kteří prchají například před
válkou, vzpourou, terorismem nebo jiným nebezpečím, kterému by museli čelit ve své zemi.[59]
V Praze takový případ nebyl dosud zaznamenán.
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4 Potenciální hrozby při přepravě UMNR
Tato kapitola také vychází z výsledků konference ICAO v Nairobi z roku 2014. ICAO poskytlo,
pro mě celkem překvapivě, tento materiál volně k dispozici, a tak z něj neváhám čerpat.

4.1 Ochrana osobních údajů
Jednou z potenciálních hrozeb je únik osobních údajů. Do formuláře zadání (viz Přílohy) se
vypisují konkrétní informace vždy minimálně o třech osobách, z nichž jedna je nezletilá.
Kopie těchto formulářů také zůstávají v evidenci na všech místech pohybu letadla. Jedna zůstane
na letišti odletu, jedna v každém přestupním bodě a jedna ve finální destinaci. Ochrana osobních údajů
je v dnešní době poměrně diskutovaným tématem, nicméně dokumenty prochází pouze rukama
vyškolených pracovníků, kteří prošli bezpečnostní prověrkou, takže tato hrozba určitě nepatří k těm
hlavním, třebaže není možné ji úplně pominout.

4.2 Obchod s lidmi
I tuto hrozbu projednávali zástupci ICAO na konferenci v Nairobi, což může znamenat, že ji ICAO
považuje za reálnou, nebo že k ní někdy v historii došlo.[59] V Praze však tato nebyla dosud
zaznamenána.
Útok může přijít buď zevnitř, tedy útočníkem je někdo z personálu dopravce, nebo zvenčí, je to
třetí osoba.[59]

4.3 Krádež
Krádež může proběhnout buď přímo na UMNR formou kapesních zlodějů, tedy vinou nepozornosti
dítěte i doprovázející osoby, nebo na zavazadle UMNR někde během technického odbavení.[59]

4.4 Únos a zneužívání
I v těchto případech může být útočník opět někdo zvenčí, nebo přímo doprovázející osoba.
V případě doprovázející osoby je těžké předem odhadnout její záměr.[59]
Tato osoba absolvovala bezpečnostní prověrku a je tedy pravděpodobné, že buď prošla prověrkou
podvodně, nebo byla zmanipulována třetí stranou v průběhu zaměstnání u dopravce. Prověrka se
vystavuje vždy s platností na dva roky.
Jak už bylo zmíněno, v minulosti byla u všech pracovníků s přístupem do SRA18 vyžadována
komplexní prověrka NBÚ19. Dnes stačí tak zvané „Potvrzení o ověření spolehlivosti“, které vydává
Úřad pro civilní letectví na základě výpisu z rejstříku trestů. Toto ověření se vydává vždy s platností
na pět let.

18
19

Security restricted area – vyhrazený prostor letiště s vyloučením přístupu nepovolané veřejnosti.
Národní bezpečnostní úřad
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Držitel, jemuž je přiděleno toto ověření, splňuje podmínku spolehlivosti dle §86b zákona č.49/1997
Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

4.5 Nebezpečí během letu
Jde o nebezpečí, která se týkají všech cestujících. UMNR je v letadle samo, proto je teoreticky
vystaveno většímu nebezpečí než Doprovázené dítě, vedle kterého sedí osoba za něj zodpovědná.
Za UMNR na palubě zodpovídá předem určený člen posádky (ten, který se podepíše na formulář
žádosti). Ten ovšem v rámci plnění svých povinností během letu není nepřetržitě přítomen v blízkosti
UMNR, aby mu v případě dekomprese či jiných potíží ihned mohl poskytnout potřebnou pomoc.[59]

4.6 Ostatní
K ostatním rizikům patří například deprivace z nedostatku jídla nebo pití, nebo různé druhy
podvodů na UMNR. Ve všech těchto případech se však jedná o pochybení ze strany osob
zodpovědných za UMNR během přepravního procesu.
Není bez zajímavosti, že ICAO mezi výčtem hrozeb při přepravě UMNR nezmiňuje zdravotní
komplikace dítěte během letu. Může se v zásadě jednat o astmatický záchvat, hypoglykemický šok (u
diabetiků), nejrůznější typy alergických reakcí a podobně. Většina leteckých dopravců si v případech,
že u UMNR hrozí závažnější zdravotní komplikace během letu, vyhradila právo odmítnout tyto děti
k přepravě přijmout.
Z mé vlastní zkušenosti bych sem ještě zařadil ještě neschopnost zjistit situaci, kdy si přes službu
UMNR dva únosci předají unešeného (nezletilé dítě).
V takovém případě pracovníci handlingu, kteří zajišťují průběh služby, ani v tu chvíli zodpovědné
osoby, nemají šanci toto rozpoznat, protože se kontroluje pouze správnost údajů ve formuláři
oproti nějakému platnému dokladu (který může být padělaný) u osoby, která dítě přivede a hlavně u
osoby, která dítě převezme na příletu.
To, že se příjmení ani jedné této osoby neshoduje s příjmením dítěte, však nemusí nutně znamenat,
že se jedná o tuto situaci, a proto je tak obtížné ji rozpoznat.
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5 Historie služby
Vůbec první zmínku o službě Nedoprovázené dítě se mi podařilo dohledat v denním tisku The New
York Times. Jde o článek z 2. února 1975, nazvaný „Advantures of the Littlest Travelers; The Littlest
Travelers“, jehož autorem je pan Alan Levy.
Článek je uvozen těmito slovy: „Vídáte je dnes stále častěji na našich letištích. Kolem krku mají
kožené taštičky nebo plastové váčky s odznaky, které se často snaží schovat. Jsou to Nedoprovázené
děti, které se toulají po světě pod bedlivým dohledem letištních hostesek a letušek. Představují dnes
relativně novou a velmi rychle se rozvíjející třídu leteckých cestujících.“20 [77]
Z toho je patrno, že zpočátku roku 1975 šlo o nový typ služby, který byl teprve v počátcích.
Velmi podrobný popis průběhu služby přináší článek, rovněž v The New York Times, pod názvem
„Practical Traveler; Precautions to Take When Children Fly Alone“21 z 24. července 1988 od Betsy
Wade.[78] (viz Příloha č. 1)
Z tohoto článku je zřejmé, že ani v roce 1988 nebyla ještě služba zdaleka tak sofistikovaná, jako je
dnes a velmi často docházelo k různým pochybením, ať už ze strany dopravců nebo rodičů.
Na případech, které ministerstvo uvádí, je dobře vidět, proč v průběhu let došlo k těm kterým
opatřením, která zabraňují jejich opakování.
Zajímavá je i již tehdejší snaha ministerstva o unifikaci cestovních karet (formulářů) pro
Nedoprovázené děti, která se ale nijak neujala ani tehdy, ale ani dnes.
Co se týče historie služby v České republice, nejstarší článek, který jsem byl schopný dohledat,
pochází ze 12. října 1999. Byl uveřejněn v Mladé frontě Dnes a nese název „Jak poslat děti letadlem
samotné bez doprovodu.“ [79] (viz Příloha č. 2)
Jeho hodnotu vidím v podrobnosti, s jakou se autorka (paní Radka Smejkalová) věnuje popisu
průběhu služby. Dle mého to může znamenat jen to, že v té době (říjen 1999) se tato služba v České
republice objevuje poprvé a noviny tak cítí potřebu o ní veřejnost informovat.
Přesné počátky historie služby Nedoprovázené dítě ve světě i u nás jsou tedy zahaleny tajemstvím.
Není možné dohledat ono první dítě, které ji využilo jako první. Světově ale její počátky datuji, na
základě zde uveřejněných článků někam do počátku sedmdesátých let minulého století. Důvodem
jejího vzniku byla zcela zjevně rozmáhající se rozvodovost manželství s jedním nebo více dětmi a
následné vystěhování jednoho z rodičů na velkou vzdálenost.
Dá se tedy říci, že i dnes, po více než čtyřiceti letech, služba stále uspokojuje tutéž poptávku, jako
v době svého vzniku.

20
21

Překlad vlastní.
„Co je třeba udělat, cestuje-li vaše dítě samo.“ Překlad vlastní.
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6 Návrh jednotného formuláře pro UMNR
6.1 Úvod
Při tvorbě návrhu nového, pro všechny dopravce jednotného, formuláře, jsem vycházel z
předpokladu, že službu formálně zastřeší určitá organizace. To je nezbytně nutné k tomu, aby bylo
dosaženo jednotných postupů napříč světovými aeroliniemi.
Vzhledem k tomu, že se služba dotýká leteckých dopravců, předpokládám, že ji zastřeší IATA,
nevládní organizace leteckých dopravců, do jejíchž kompetencí spadají i provozní záležitosti.

6.2 Důvod zavedení formuláře
Má snaha o zavedení jednotného formuláře vychází ryze z praktické stránky věci. Pokládám za
zbytečné, aby si zaměstnanci, ať už létající personál nebo handlingoví agenti, museli distribuovat
vzory formulářů různých leteckých společností tak, jak je tomu dnes.
Dnes totiž platí, že kolik je leteckých společností, tolik je i druhů formulářů pro Nedoprovázené
dítě. Ačkoliv by se mohlo zdát, že na všech formulářích musí být vyžadovány stejné, nebo
přinejmenším podobné, informace, není tomu tak.
Přirozeně na každém formuláři musí být uvedeny údaje o dítěti, osobě, která ho přivedla na odlet a
osobě, která ho vyzvedne na příletu. Tyto informace jsou vždy ve formuláři uvedeny, ale ne ve
stejném pořadí. Nebývají stejně pojmenovány (ani v rámci anglického jazyka) a téměř nikdy se
neshoduje počet kolonek ani typ informace, které dopravce od těchto osob vyžaduje.

6.3 Desky
Desky formuláře jsou z tvrdého papíru. Některé společnosti je již používají a je to věc velmi
praktická. Chrání se tak samotný formulář před poškozením během cesty dítěte a umožňuje
pohodlnější a rychlejší manipulaci s dokumenty ve složce, které má dítě na krku, což je někdy klíčové.
Formát desek navrhuji v rozměrech 210x99 mm. Jedná se tedy o šířku papíru formátu A4 (dle ISO
216 [81]) a třetinovou výšku stejného formátu. Formulář je tedy uvnitř desek složený na třetiny.
Vstupní požadavky, které jsem si pro grafiku na čelní straně desek stanovil, byly dva. První z nich
byla jednoduchost návrhu. Chtěl jsem se soustředit na praktičnost a čistotu celého designu. Snažil jsem
se nezatěžovat prostor přemírou informací nebo dalších položek.
Druhý parametr, podobně důležitý, byla barevnost desek. Nezapomínejme, že formulář je sice
určen především handlingovým agentům a zaměstnancům aerolinek, ale jako takový je v držení dítěte.
Pokud na něj bude reagovat pozitivně, přispěje to k dobré náladě a uvolní to možné cestovní napětí.
To je ovšem vedlejší funkcí. Hlavním důvodem barevnosti desek byl opět provozní podnět. Dítě
má na krku složku, ve kterém má všechny cestovní dokumenty, včetně formuláře. Za normálních
okolností má být v taštičce pas dítěte, palubní vstupenka a formulář (případně zdravotní průkaz, je-li
vyžadován).
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Často se ale stává, že dítě má v taštičce celou řadu dalších dokladů, například potvrzení o platbě za
službu, vytištěnou elektronickou letenku, nebo další dokumenty. Barevná výraznost složky i formuláře
zajistí snadné odlišení od ostatních dokladů a snižuje riziko jejich ztráty a zvyšuje rychlost jeho
nalezení v taštičce.
Piktogram letadla má znázornit funkci formuláře a nápis
UNACCOMPANIED MINOR“ vychází ze současné podoby formulářů.

„Handling

advice

for

Zadní strana formuláře má odlišný grafický design než přední z toho důvodu, aby po uchopení
desek bylo ihned jasné, které strana je čelní a která zadní.
V střední části přes loga IATA může být umístěno logo dané letecké společnosti, se kterou UMNR
cestuje. Předpokládám, že daný dopravce bude chtít na deskách mít uvedeno své logo a název z
důvodu marketingu.
Desky jsou spojeny vlevo a otevírají se po širší straně. Formulář je vlepen i s kopiemi po otevření
desek v pravé části. Levou vnitřní stranu desek navrhuji bílou s nápisem: „Please use capital (latin)
letters to fill in the form, otherwise it is not valid.“ (Prosím vyplňte velkými tiskacími písmeny, jinak
je formulář neplatný).
Požadavek na velká latinská písmena vychází opět z problémů současného provozu služby, kdy se
stává, že malé psací písmo nelze přečíst, papíry jsou vyplněny azbukou a podobně.
Obr. 1, Vlastní návrh čelní strany desek pro nový formulář UMNR

Obr. 2, Vlastní návrh zadní strany desek pro nový formulář UMNR
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6.4 Formulář
V horní části formuláře vidíme logo IATA a nadpis „Unaccompanied Minor“. V pravém horním
rohu je prostor pro loga daných leteckých společností (ze stejného důvodu jako na zadní straně desek).
Obr. 3, Vlastní návrh nového formuláře pro UMNR (podoba originálu)
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6.4.1 Jazyk
Zásadní rozdíl oproti stávajícím formulářům je ten, že jazyk formuláře je nově jen a pouze
angličtina. Vybral jsem angličtinu, neboť je považována za mezinárodní jazyk a jazyk letectví.
V současné době (viz Přílohy) jsou formuláře v jazyce dopravce a angličtině. Jazyk dopravce je
vždy větším písmem, než angličtina. Tento zvyk bych rád změnil, protože formuláře z toho důvodu
považuji za méně přehledné. Navíc se předpokládá mezinárodní cesta UMNR a ve finální destinaci
handlingoví agenti nepotřebují předkládat formulář v, pro ně, cizím jazyce.
Jazyková bariéra by tímto měla být naprosto vyloučena. Při vyplňování formulářů je vždy přítomen
kompetentní zaměstnanec handlingu, u kterého se alespoň elementární znalost angličtiny předpokládá
(vyžaduje). Během cesty dítěte přichází formulář do kontaktu s pracovníky, u nichž je znalost
angličtiny nezbytná (palubní průvodčí).

6.4.2 Informace o dítěti
První část formuláře se týká údajů o dítěti. I zde se nachází pár změn. Některé letecké společnosti
(viz Přílohy) požadují u informací o dítěti například i adresu jeho trvalého bydliště, nebo číslo jeho
mobilního telefonu.
Dle mého názoru jsou tyto informace naprosto irelevantní. Znalost adresy trvalého pobytu dítěte
není během provozu služby nutná a vzhledem k tomu, že dítě je v každou jednotlivou chvíli
přepravního procesu pod dozorem nějakého pracovníka, není nutné ani číslo jeho mobilního telefonu.
Tyto informace zbytečně zatěžují pracovníky, zdržují odbavení a zabírají na formuláři místo.

6.4.3 Informace o směrování
Další část se týká informací o všech letech, které UMNR na své cestě absolvuje. Prostor je pro čtyři
lety, což považuji za naprosto dostatečné.
Většina současných formulářů více prostoru také nenabízí a hlavně vzhledem k momentální hustotě
letecké sítě linek je nepravděpodobné využití více než čtyř letů pro přepravu mezi dvěma místy.
V případě, že by prostor nestačil, rozdělí se ručně kolonky podélně na poloviny (může tak
vzniknout až osm polí).

6.4.4 Prohlášení
Další z klíčových změn, od kterých si slibuji zlepšení, je ta, že prohlášení, které je na všech
současných formulářích, je zde uvedeno poněkud odlišně.
Dnešní situace je taková (viz Přílohy), že na formuláři je prostor pro informace o osobě, která dítě
přivedla k odletu a zároveň se ty stejné informace musí přepsat ještě jednou pod Prohlášení, aby je
mohla osoba podepsat.
Toto řešení je nelogické, a zbytečně zdržuje proces odbavení a zvyšuje nebezpečí chybného
vyplnění formuláře, který je poté neplatný.
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Tím, že jsem zaměnil formulaci hned v první větě ze stávajícího „I, the undersigned, confirm…“
(Já, níže podepsaný, potvrzuji…), nebo jen „I confirm…“ (Já potvrzuji…) za „I, person seeing off on
departure, confirm…“ (Já, osoba, jež přivedla dítě k odletu, potvrzuji…) jsem vyloučil duplicitní
vyplňování údajů o této osobě.
Podpisem osoba potvrzuje správnost a úplnost všech vyplněných informací (jak o dítěti, tak o sobě,
tak o čekající osobě na příletu), ale zároveň i podepisuje svůj souhlas s Prohlášením.
To je také důvod, proč u kolonky „Signature“ (podpis) v sekci „Person seeing off on departure“
(Osoba, jež dítě přivedla k odletu) přibyla ona poznámka „Not valid until signed“ (volně přeloženo
jako: Formulář není platný, dokud zde není podepsán).
Text Prohlášení samotného je potom velmi podobnou obdobou současného, kdy osoba souhlasí
s provedením služby, zavazuje se, že dítě v destinaci někdo vyzvedne (na jeho zodpovědnost),
povoluje dopravci využít jakékoli prostředky pro zajištění bezpečí dítěte včetně jeho vrácení na letiště
odletu na náklady této osoby (nikoliv dopravce), slibuje, že dopravce není zodpovědný za podávání
jakýchkoli léků dítěti a potvrzuje, že dítě má veškeré platné dokumenty.
Prohlášení jsem ponechal v takřka původním znění, protože si umím představit, že každý z těchto
bodů vychází z určité historické události, vůči níž se dopravci takto kryjí.

6.4.5 Informace o osobách na odletu a příletu
Informace, které o obou osobách vyžaduji, jsou identické. Umím si představit, že o osobě na odletu
by stačilo pouze jméno, příjmení a telefonní číslo (bez adresy trvalého pobytu), ale vzhledem k tomu,
že je tato osoba zároveň ta, která podepisuje Prohlášení, považuji tyto informace za nezbytné.
V případě jakýchkoli potíží je také za znalosti adresy tato osoba lépe dohledatelná pro orgány
dopravce nebo policie.
Zároveň po udání adresy může pracovník handlingu při ověřování totožnosti osoby (občanský
průkaz, řidičský průkaz, pas, povolení k pobytu…) potvrdit, zda údaje souhlasí s dokladem a osoba je
tak ta, za kterou se vydává.
U osoby čekající na příletu je znalost adresy klíčová. Slouží v podstatě ke stejnému účelu – za
znalosti jména, příjmení a adresy může zodpovědný pracovník lépe ověřit totožnost osoby, které
nezletilé dítě předává.

6.4.6 Zodpovědné osoby
Poslední sekcí formuláře je část „Carrier(s)“, tj. označení, které jsem zavedl pro zodpovědné osoby.
Pro mě z nepochopitelného důvodu dnes téměř žádná letecká společnost (viz přílohy) ve svém
formuláři nepožaduje jména a identifikační údaje osob, které s dítětem během přepravy přijdou do
styku.
V tomto spatřuji výrazné bezpečnostní riziko. Právě proto je přímo u nadpisu sekce nápis „must be
filled“ (tedy přeloženo: Musí být vyplněno).
Jedná se zejména o případy, kdy dítě během cesty utrpí zranění a je třeba dohledat, kdo byl v danou
chvíli za dítě zodpovědný.
Ve chvíli, kdy na formuláři, který obdrží osoba na příletu spolu s dítětem, chybí tyto informace, je
nemožné zjistit, kdo byl v danou chvíli za dítě zodpovědný.
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V případě více přestupů, než jednoho, je možno pole v sekcích „Escort on transfer point“ a
„Responsible flight attendant“ (Doprovod na letišti přestupu a Zodpovědný palubní průvodčí) rozdělit
příčně pro vepsání více jmen, identifikačních čísel a podpisů.

6.5 Kopie
Kopie formuláře jsou „průpisné“ (text se do nich propíše při vyplnění barevného originálu).
Naprostá většina formulářů je takto koncipovaná už dnes. Je velmi praktické, když agent vyplní jednu
stranu a v tu samou chvíli má k dispozici více kopií. Kopie nejsou v barvách, jako originál, ale
černobílé.
Dříve byl formulář ve formátu standardní strany A4, která se vyplnila jednou, a poté se pořídilo
potřebné množství kopií. Pro ušetření času je vhodné mít tyto propisovací kopie jako součást
formuláře.
V čem je můj návrh odlišný, je pořadí kopií, které jsou přiděleny jednotlivým stanovištím a
zaměstnancům. Většina dopravců v současnosti (viz Přílohy) žádá, aby originál formuláře vždy zůstal
ve stanici odletu a s dítětem cestovaly pouze kopie.
Dle mého názoru a zkušenosti z praxe navrhuji, aby originál zůstal po celou dobu přepravy
s dítětem. Originál je totiž vždy nejčitelnější. Čím více je kopií za sebou, tím slaběji je na nich text
viditelný.
Je sice povinností každého pracovníka přesvědčit se, než přijme dítě na odletu do své
zodpovědnosti, zda se text formuláře propsal na všechny kopie, ale i když se tak stane, nemusí být
průpis vždy dobře čitelný.
Často se například přihodí, že formulář je svázán i s kopiemi chybně a kopie neleží přesně pod
originálem. Při vyplnění se pak text s každou další kopií posouvá mimo ohraničená pole. Není to sice
výrazný problém, ale může to přispět ke špatné čitelnosti údajů a zvýšit riziko nebezpečí při přepravě.
Proto navrhuji, aby na letišti odletu zůstala první propsaná kopie (ta bývá i po intenzitě propsání i
po lokaci textu v pořádku) a další pracovníci si nechávali po řadě propsané kopie. S dítětem do finální
destinace cestuje originál, který je na závěr podepsán osobou, které dítě předáme a jako taková zůstane
ve finální destinaci. Osoba na příletu, pokud si toho vyžádá, obdrží s dítětem některou z kopií.

39

7 Pohyby UMNR na LKPR za vybrané
časové období
V následující části budu prezentovat výsledky analýzy dat, která mi poskytly handlingové
společnosti.

7.1 Úvod
Na Letišti Václava Havla v Praze působily v roce 2014 celkem tři handlingové společnosti, které se
společně postaraly o odbavení 11‘149‘926 cestujících.[82]
Jmenovitě se jednalo o Czech Airlines Handling a.s., Menzies Aviation plc.22 a Czech GH s.r.o.

7.1.1 Czech Airlines Handling a.s.
„Historie společnosti je úzce spjata s Českými aeroliniemi, kdy se – ať už jako jejich nedílná
součást nebo později jako dceřiná společnost – podílela na odbavení letadel Českých aerolinií
prakticky již od roku 1923.
V roce 1998 se vyčlenily činnosti jako jsou úklid letadel, úklid objektů a dopravní činnosti do
dceřiné společnosti Českých aerolinií s názvem ČSA Support s.r.o.
Od 1. ledna 2010 převzala tato společnost navíc služby spojené s odbavováním cestujících a letadel
Českých aerolinií a o měsíc později změnila název na Czech Airlines Handling, a.s.
26. října 2011 se společnost Czech Airlines Handling, a.s., začlenila do skupiny Český
aeroholding.“[83]
Základní kapitál společnosti činí 574‘390‘000,-; má tříčlenné představenstvo a tříčlennou dozorčí
radu. Mimo Letiště Václava Havla Praha působí ještě na mezinárodním letišti v Karlových
Varech.[83]

7.1.2 Menzies Aviation plc.
„Menzies Aviation (Czech), s.r.o. působí na mezinárodním letišti v Praze od roku 1991, zpočátku
jako Czech Airhandling, následně Czech Ogden Airhandling a po jejím získání společností John
Menzies Plc. v roce 2000 se stává součástí divize Menzies Aviation.“[84]

7.1.3 Czech GH s.r.o.
Tato společnost je dceřinou společností Menzies Aviation (Czech), která je i jejím vlastníkem.
V září roku 2012 (tehdy ještě) Letiště Praha prodalo této společnosti svůj handling. Jednalo se
například o odbavování letů společností TAP Portugal, Wizz Air, Belavia nebo Ural Airlines.

plc. nebo též PLC – Public Limited Company, veřejná akciová společnost. Tato zkratka se používá převážně ve Velké Británii; ve
Spojených státech amerických je tento firemní koncept vyjádřen zkratkou Inc. (Incorporated) a v České republice potom písmeny a.s.
(akciová společnost).[85]
22
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Letišti Praha to tehdy nařídil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, neboť Letiště Praha se
hodlalo včlenit do Českého aeroholdingu, který ale v té době již jednu handlingovou společnost
vlastnil (jednalo se o Czech Airlines Handling a.s.).[86]

7.2 Vstupní data
Vstupní data pro následující analýzu mi poskytly tři již zmíněné instituce.
Data týkající se UMNR cestujících, které přepravila společnost České aerolinie a.s., mi poskytlo
tiskové oddělení společnosti.
Data týkající se přepravy UMNR na palubách letadel ostatních mnou zmíněných společností mi
poskytla společnost Czech Airlines Handling a.s.
Údaje o počtech přepravených UMNR ostatními leteckými společnostmi, které působí na LKPR mi
poskytla společnost Menzies Aviation plc.
Vzhledem k tomu, že data společnosti České aerolinie a.s. obsahují nejkonkrétnější informace o
UMNR cestujících, provádím podrobnější analýzy pouze na těchto datech.

7.3 Věk ČSA pasažérů
7.3.1 Vstupní data
Za vstupní data poslouží data ČSA a.s. Jedná se o veškeré UMNR, které přepravily České aerolinie
a.s. za dané období bez ohledu na to, zda se jednalo o přílet na LKPR nebo odlet. Je proto víc než
pravděpodobné, že v rámci vstupních dat je velké množství dětí zmíněno dvakrát.
To však nevidím, jako problém, neboť se nesnažím zjistit, jak souvisí věk dětí na příletu s věkem
dětí na odletu, ale čistě jen to, jaké je věkové rozdělení těchto pasažérů (nehledě na to, že je stejně víc
než pravděpodobné, že v těchto datech jsou zastoupeny některé děti vícekrát tak, jak během roku
cestovaly).

7.3.2 Analýza
Grafické zpracování ukazuje počet UMNR vztažený k jejich věku. Jedná se o prosté vynesení věku
pasažérů po roce života na osu x a příslušného počtu na osu y.
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Graf 1, Závislost počtu UMNR na jejich věku
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Vstupní data: České aerolinie a.s.

7.3.3 Závěr
Z přiloženého grafu je evidentní, že věk Nedoprovázených dětí má téměř vzorové Gaussovo
rozdělení.
Dle mého názoru to může znamenat, že děti kolem pěti let jsou zřejmě pro rodiče ještě natolik
nesamostatné, že raději letí s nimi (jedná se tedy o Accompanied Minor cestujícícho), proto je dětí
kolem pátého a šestého roku života tak málo. Zároveň po patnácti letech věku už jsou natolik
samostatné, že jim rodiče dovolí cestovat bez doprovodu (tedy Adult cestující).
Právě věk kolem desátého a jedenáctého roku života je s největší pravděpodobností ta doba, kdy je
dítě už natolik vyspělé, aby letělo samotné, ale věkem se stále jedná o dětského cestujícího, který musí
být doprovázen, a proto rodič musí zaplat UMNR službu.

7.4 Destinace příletů a odletů na/z PRG
Tab. 6, Prvních deset početně nejvýznamnějších destinací ČSA letů
Přílety
Paříž
Brusel
Moskva
Kijev
Barcelona
Nice
Košice
Kodaň
Stockholm
Frankfurt

Počet
38
27
27
26
22
18
18
17
16
15

Odlety
Paříž
Frankfurt
Brusel
Nice
Stockholm
Amsterdam
Kijev
Moskva
Kodaň
Dusseldorf

Vstupní data: České aerolinie a.s.
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Počet
44
38
31
22
22
21
20
20
18
18

7.4.1 Závěr
Celkem očekávatelně jsou na prvních třech místech, ať už příletů nebo odletů, velká uzlová letiště.
Vysvětluji to tím, že všechna tato letiště jsou ve velkých městech s velkým množstvím pracovních
příležitostí pro rodiče malých dětí.
Druhý důvod je určitě ten, že z těchto letišť vychází celá řada návazných linek jiných společností.
To, že dítě nekončí svoji cestu například v Paříži, ale pokračuje s jinou společností, se z těchto dat
nedá vysledovat.
Pro zajímavost uvádím přehled všech příletových i odletových destinací, které byly v roce 2014
využity:
Tab. 7, Destinace využívané UMNR za rok 2014
Přílety
Paříž
Brusel
Moskva
Kijev
Barcelona
Nice
Košice
Kodaň
Stockholm
Miláno
Frankfurt
Řím
Bukurešť
Dusseldorf
Hamburk
Jerevan
Amsterdam
Ženeva
Madrid
Jekatěrinburg
Almaty
Petrohrad
Soul
Perm
New York City
Tel Aviv
Rostov
Budapešť
Curych
Štrasburk
Taškent

Počet
38
27
27
26
22
18
18
17
16
15
15
14
13
13
12
9
9
9
8
7
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2

Počet

Odlety
Paříž
Frankfurt
Brusel
Nice
Stockholm
Amsterdam
Kijev
Moskva
Kodaň
Dusseldorf
Košice
Řím
Barcelona
Miláno
Madrid
Jekatěrinburg
Ženeva
Tel Aviv
Petrohrad
New York City
Hamburk
Bukurešť
Budapešť
Štrasburk
Rostov
Curych
Jerevan
Samara
Perm
Ufa
Taškent

44
38
31
22
22
21
20
20
18
18
17
14
13
13
12
12
9
8
8
7
7
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
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Přílety
Počet
Odlety
Počet
Tbilisi
2 Almaty
2
Split
1 Tenerife
1
Ufa
1 Braunschweig-Wolfsburg
1
Palma de Mallorca
1 Ostrava
1
Samara
1 Dubrovník
1
Dubrovník
1 Nižnij Novgorod
1
Heraklion
1 Tbilisi
1
Ostrava
1 Gran Canaria
1
Berlín
1 Split
1
Soul
1
Berlín
1
Riga
1
Vstupní data: České aerolinie a.s.

Co může na první pohled zaujmout, je v mnoha případech rozdílný počet přilétajících a odlétajících
dětí z/do stejných destinací. Vysvětluji to jednak cestou s jinou společností než České aerolinie a.s.,
substitucí jiného druhu dopravy u nepříliš vzdálených destinací, či doprovodem dítěte při zpáteční
cestě.
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7.5 Počty přepravených UMNR z/na PRG za jednotlivé měsíce
v roce 2014
Tab. 8, Počty přepravených UMNR na PRG za rok 2014
01 02 03 04 05 06 07
18 32 17 41 19 22
49
LX
63 40 28 50 26 83 203
OK
1
0
0
0
0
0
0
KE
5
3
2
1
2
1
2
OS
18
9
3 10
5 29
47
LH
10 23 19 27
9 46 101
AF
12 11
4 27 11 29
60
KL
1
0
5
1
0
5
33
PS
0
0
0
0
2 66
77
DL
0
0
0
1
0
2
8
AZ
9
4
5
6 18 18
27
SU
5
2
2
4
1
6
6
JU
0
0
0
1
1
2
0
JP
0
0
0
0
0
2
0
J2
0
0
0
0
0
4
20
TS
3
3
1
0
0
3
12
A5
0
0
0
0
2
1
11
FB
0
0
0
0
0
1
1
KM
0
0
0
0
0
0
0
LT
0
0
0
0
0
1
0
6W
0
0
0
9
1
0
0
SK
2
3
0
0
0
0
1
BT
61 66 39 112 26 199 432
MZS
208
196 125 290 123 520 1090
Celkem

08 09 10 11 12 Celkem
53 12 25 13 30
331
177 36 43 27 65
841
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
19
46
7 14
8
9
205
86
4 18
6 16
365
52
4 14
6 12
242
33
5
2
7
4
96
90
8
0
0
0
243
1
0
1
2
7
22
26
9
7 10 12
151
5
1
1
2
6
41
1
0
0
0
0
5
1
2
0
0
0
5
12
0
0
0
0
36
3
0
6
4
8
43
3
0
0
0
5
22
4
0
0
0
0
6
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
2
2
0
4
1
3
20
3
0
0
0
0
9
363 57 44 33 98
1530
963 145 181 119 278
4238

Zdroje vstupních dat: České aerolinie a.s., Czech Airlines Handling a.s., Menzies Aviation plc., Czech GH s.r.o.

Tabulka 8 přehledně ukazuje, kolik UMNR přepravily které letecké společnosti v kterém měsíci
minulého roku.
Sloupec označený jako Celkem pak ukazuje počet UMNR, které cestovaly s danou aerolinkou za
rok 2014.
Řádek nadepsaný jako Celkem pak ukazuje počet UMNR za každý měsíc v roce.
První sloupec obsahuje standardní IATA zkratky daných dopravců (viz Tab. 9). „MZS“ potom
označuje handlingovou společnost Menzies Aviation plc., neboť vinou charakteru poskytnutých dat
nebylo možno určit, se kterou aerolinkou kolik UMNR cestovalo. Řádek MZS pak obsahuje jak počet
UMNR odbavených společností Menzies, tak UMNR odbavené společností Czech GH s.r.o. (jde o
součet), což je dceřiná společnost Menzies Aviation.
Jak je vidět, za rok 2014 se na Letišti Václava Havla Praha pohybovalo 4‘238 Nedoprovázených
dětí.
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Tab. 9, IATA kódy leteckých společností
IATA kód
LX
OK
KE
OS
LH
AF
KL
PS
DL
AZ
SU
JU
JP
J2
TS
A5
FB
KM
LT
6W
SK
BT

Oficiální název společnosti
Swiss International Air Lines Ltd dba SWISS
Czeceh Airlines a.s., CSA
Korean Air Lines Co. Ltd
Austrian Airlines AG dba Ausrian
Deutsche Lufthansa AG LH220
Air France
KLM Royal Dutch Airlines
Private Stock Company "Ukraine International Airlines"
Delta Air Lines Inc.
Alitalia Societa Aerea Italiana S.p.A
JSC Aeroflot - Russian Airlines
JSC for Air Traffic-Air SERBIA Belgrade t/a Air Serbia a.d. Beograd
Adria Airways - The Airline of Slovenia
Azerbaijan Hava Yollary
Air transat
HOP!
Bulgaria Air
Air Malta p.l.c.
LTU International
Saratov Airlines Joint Stock Company
Scandinavian Airlines Systém (SAS)
Air Baltic Corporation AS

Zdroj: http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx
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7.6 Celkový počet UMNR přepravených z/na PRG za rok 2014
Následující graf ukazuje přehledně počty UMNR, které prošly ať už jedním či druhým směrem
Letištěm Václava Havla Praha za rok 2014.
Dobře je vidět sezóna letních prázdnin, kdy děti navštěvují své rodiče a prarodiče častěji než během
školního roku. Též prosincový zdvih představuje zvýšený objem cestujících před vánočními svátky.
Graf 2, Závislost celkového počtu přepravených UMNR na měsíci v roce 2014
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Zdroje vstupních dat: České aerolinie a.s., Czech Airlines Handling a.s., Menzies Aviation plc., Czech GH s.r.o.

7.7 Podíl handlingových společností na přepravených UMNR
Graf 3, Podíl handlingových společností na přepravených UMNR za rok 2014
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Zdroje vstupních dat: České aerolinie a.s., Czech Airlines Handling a.s., Menzies Aviation plc., Czech GH s.r.o.
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Tento graf celkem odpovídá poměrovému zastoupení všech třech handlingových společností na
Letišti Václava Havla Praha. Czech Airlines Handling a.s. má dominantní postavení a zajišťuje servis
zhruba dvěma třetinám leteckých společností a soustředí se hlavně na klasické národní dopravce, se
kterými UMNR hlavně cestují.
Menzies Aviation plc. se soustředí převážně na low-cost dopravce, z nichž většina ani službu
UMNR nenabízí. Jak mi prozradila paní Simona Pučová ze společnosti Menzies Aviation plc (Czech),
lví podíl na přepravě UMNR u jimi odbavovaných společností má British Airways p.l.c. na svých
letech z Prahy do Londýna.

7.8 Časový předstih objednávání UMNR služby
Graf 4, Závislost časového předstihu vyžádání služby na počtu objednávek
30

Počet objednávek

25
20
15
10
5

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157
163
169
175
181
187
193
199
205
211

0
Počet dní do odletu
Vstupní data: České aerolinie a.s.

Můžeme vidět, že nejvíce objednávek (celkem 28), bylo v roce 2014 učiněno pouhé dva dny do
odletu. Poměrně velké množství objednávek, osm, proběhlo celkem „nula“ dní do odletu, to znamená,
že služba byla zakoupena až při odbavení na letišti.
Dle mého to může znamenat, že cestující v kategorii UMNR jsou jen málo cenově elastičtí a příliš
je neinteresuje nákup letenky v dlouhodobějším časovém předstihu. Zdá se to být i logické, neboť
vezmeme-li v úvahu, že si rozvedený manželský pár předává potomka, není pro ně důležitá cena
letenky, jako spíš to, zda spoj v daný čas letí, nebo ne (tím spíš, mají-li třeba předávání potomků
nařízeno soudně).
V druhém extrémním případě byly dvě objednávky služby učiněny 211 dní a dvě dokonce 213 dní
před odletem.
Zajímavým údajem je, že v roce 2014 byla celkem dvacetkrát již objednaná služba UMNR zrušena.
Nemusí to nutně znamenat, že se dítě na letiště k odletu nedostavilo. V praxi se občas stane, že
rodič službu objedná a až poté zjistí (často až na letišti odletu od agenta odbavení), že po dosažení
dvanáctého roku věku už dítě může cestovat samo a služba již není nutná.
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8 Závěr
Bakalářská práce vznikla jako zpracování tématu služby Nedoprovázené dítě a jejího postavení
v hierarchii cestujících v letovém provozu.
Teoretickou část jsem rozdělil na dva celky. V první části jsem rozebral skupiny dětských
cestujících, které jsou zavedeny organizací IATA, a každou z nich jsem podrobil detailnímu rozboru.
To bylo nutné pro začlenění služby do širšího kontextu. Součástí této kapitoly byly i ukázky
současných politik jednotlivých leteckých společností, co se týče přístupu k dětem jako k cestujícím.
Druhá část teoretického celku pak detailně popisovala službu Nedoprovázené dítě. Soustředil jsem
se primárně na popis průběhu služby tak, jak jej provádí společnost Czech Airlines Handling a.s. a
také na rozdíly u vybraných leteckých společností.
Právě v tomto je, dle mého, prostor pro budoucí opětovné zpracování této práce. Srovnání těchto
údajů s těmi v budoucnosti.
V praktické části jsem potom naplnil hlavní cíl této práce (podal jsem ucelený a přehledný popis
současných počtů přepravených UMNR na LKPR) i cíl vedlejší (představil jsem návrh jednotného
formuláře pro službu UMNR).
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Co je třeba udělat, cestuje-li vaše dítě samo. (upraveno)
Ministerstvo dopravy nedokáže odhadnout, kolik nedoprovázených dětí dnes létá na vnitrostátních
linkách Spojených států. Ale pro hrubou představu postačí čísla, která dávají k dispozici aerolinie:
v roce 1986 přepravily United Airlines 500 000 dětí a to jen za letní měsíce, Piedmont 212‘293 za
minulý rok (1987) a Trans World Airlines uvádějí, že přes St. Louis přepravují 300-350 dětí každý
den.
Je zřejmé, že čísla rostou. Může za to stoupající počet rozvodů a stále větší počet rodin, které se
stěhují za prací. Děti tak nelétají jen mezi rodiči, ale i na návštěvy prarodičů.
Takový cestující zaplatí plnou cenu letenky plus 20 nebo 25 dolarů za pomoc při přestupu na
navazující spojení.
Allaire Williams, ředitel speciálních projektů kanceláře tajemníka dopravy, upozorňuje, že ne se
všemi dětmi je ze strany aerolinií zacházeno s péčí, jakou si zaslouží. Říká, že je potřeba zacházet
s dětmi, které představují nejzranitelnější typ cestujících, s velkou opatrností. Uvádí též několik
příkladů, jak se věci mohou během přepravy nedoprovázených dětí zkomplikovat.
Jednou nechal manželský pár na letišti ve Washingtonu tři děti a odjel k moři. Let byl zpožděn, ale
rodiče již nebylo možno kontaktovat, aby pro děti přijeli.
Jindy byl zase let, kterým mělo dítě letět, zrušen a ani jedno z telefonních čísel, která rodiče
poskytly, nefungovalo. Aerolinie poslaly dítě do hotelu s jednou cizí dospělou cestující, která měla
letět stejným letem.
Jako poslední uvádíme příklad, kdy aerolinky dovolily šestnáctiletému chlapci, který cestoval jako
nedoprovázený, odejít z letiště s mladším, rovněž nedoprovázeným dítětem, aby se ubytovali sami
v hotelu. Chlapci museli obejít sedm hotelů, než je napadlo na recepcích tvrdit, že staršímu je 21 let,
aby je v osmém hotelu ubytovali.
Ačkoliv vláda nereguluje přepravu nezletilých nedoprovázených dětí, reguluje přepravu domácích
zvířat. Nárůst dětských cestujících vzbuzuje na ministerstvu obavy. V roce 1986 vydalo ministerstvo
brožuru „Kids and Teens in Flight“, které doporučilo všem aeroliniím pro distribuci veřejnosti. Uvádí
se zde, jakým způsobem připravit dítě na cestu.
V publikaci je obsažen dokument, označovaný vládou jako Travel Card (cestovní karta). Jde o
dokument, který by měl být vyplněný před odletem dítěte. Obsahuje informace nezbytné pro aerolinie,
jako telefonní čísla a adresy rodičů, čísla letů, finální destinaci, číslo letenky, číslo sedačky a číslo
pasu.
Ačkoliv ministerstvo důrazně žádá, aby při každém předání dítěte osobě ve finální destinaci byla
ověřena její totožnost, většina aerolinek přiznává, že rozeběhne-li se dítě v příletové hale k někomu,
kdo jej pozná, berou to za dostatečný důkaz a nejen že pak nevyžadují podpis dané osoby, ale ani ji
nijak nezkontrolují.
Mluvčí Continental Airlines řekl, že než pracovníci jeho společnosti předají dítě, vždy vyžadují
řidičský průkaz nebo občanský průkaz u čekajících osob. Nutno říci, že Continental Airlines byly
jedním ze tří velkých propagátorů „Kid and Teens“ programu (ostatní byly Piedmont a Delta).
Děti do pěti let nemohou cestovat na linkách tuzemských aeroliniích bez doprovodu, ačkoliv na
některých zámořských letech je možná přeprava dětí do dvou let, které bývají v péči letušky mimo
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službu. Nedoprovázené děti do sedmi let nemohou přestupovat; od osmi let mohou, ale ne na noční
lety.
Pokud nechcete poslat vaše dítě, které je starší dvanácti let, samotné, je možné i pro něj službu
objednat. Paní Williamsová z ministerstva dopravy zdůrazňuje, že vždy je nutno počkat na letišti
odletu, dokud letadlo neodlétne a na příletu je nutno dostavit se do příletové haly kvůli identifikaci.23

23

Překlad vlastní.
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Příloha č. 2 – Jak poslat děti letadlem samotné bez doprovodu
Máte babičku či vnoučka v zahraničí? Nebo chcete z jakéhokoliv jiného důvodu přepravit své dítě
do ciziny, aniž byste museli jet s ním? Pošlete ho letadlem.
Ročně takhle samy cestují stovky dětí – u většiny leteckých společností zhruba jedno týdně. Téměř
všechny aerolinie vám totiž umožní, abyste své dítě odevzdali u přepážky na letišti v Ruzyni do péče
jejich pracovníků, které dítě zodpovědně dopraví až do náruče toho, koho označíte jako příjemce v
místě určení. Možná se budete divit, ale tato služba v mnoha případech dokonce ani nic nestojí.
Říká se tomu přeprava nedoprovázených dětí a vypadá zhruba následovně: Při rezervaci letenky
zdůrazněte, že vaše dítě poletí bez doprovodu dospělého. Vašemu dítěti bude blokováno jedno z k
tomuto účelu určených sedadel, která jsou dobře přístupná a blízko prostoru letušek.
Dostanete k vyplnění formulář, na němž musíte uvést popis a údaje svého dítěte, vaši adresu a
telefonní číslo a popis a údaje o člověku, který bude dítě vyzvedávat na letišti v místě určení. Při
vyplňování této kolonky buďte opatrní - musíte si být jisti, že osoba, kterou uvedete, skutečně dítě
přijde osobně vyzvednout. Jiné než takto uvedené osobě totiž letecká společnost vaše dítě nevydá.
Některé letecké společnosti (například Alitalia) se navíc v době před odletem pokouší telefonicky
spojit s vámi určeným příjemcem, jehož potvrzení této skutečnosti je podmínkou pro to, aby
společnost dítě vzala do letadla. Dítě dostane na krk cestovní taštičku, ve které bude mít itinerář a
cestovní doklady. Dítě při cestě do ciziny musí mít platný cestovní pas!
Počkáte s ním zhruba do doby 30 minut před odletem letadla a potom je předáte pracovnici
Passenger Service – servisu pro cestující, která vaše dítě provede nezbytnými pasovými formalitami a
proti podpisu předá personálu letadla. Vy ovšem musíte setrvat na letišti až do doby, kdy letadlo
skutečně odletí - to pro případ, že by z nějakého důvodu byl let zrušen, aby jste se mohli o své dítě
postarat.
V letadle jsou pro děti u téměř všech leteckých společností připraveny omalovánky a různé hračky,
které si mohou vzít s sebou i při výstupu z letadla. Letuška se stará o dítě během letu a při příletu na
místo určení je opět oproti podpisu předává pracovníkům letiště v cizině. Ti dítě odevzdají do rukou
vámi pověřené osoby nebo je dopraví do dětského koutku, kde si může hrát do té doby, než se dotyčný
dostaví.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné dítě předat pověřené osobě, nemusíte se bát letecká společnost se o něj postará do té doby, než se spojí s vámi a dohodne se na změně pověřené
osoby anebo na dopravě dítěte zpátky domů. Podmínky ohledně věku dítěte a ceny této služby se liší
od jedné letecké společnosti ke druhé. Většinou je možné nechat takto přepravit děti ve věku od pěti
do dvanácti let, některé letecké společnosti umožňují i přepravu mladších dětí, ovšem někdy za
podmínky, že dítě bude doprovázet stewardka od okamžiku odevzdání rodiči až po předání dítěte
vašim příbuzným či známým.
Tato letuška se stará pouze o vaše dítě a vzhledem k tomu, že v letadle letí nad rámec potřebného
personálu, musíte uhradit poplatek, který se rovná ceně letenky pro dospělou osobu. Hodně leteckých
společností však tuto službu zrušilo a samotné děti do věku pěti let neberou. Poplatek, na který vás
vyjde poslání nedoprovázeného dítěte, může vůbec nebýt anebo nabývat různých forem. Některé
letecké společnosti si za přepravu samotného dítěte neúčtují vůbec nic navíc, některé společnosti sice
neúčtují poplatek za tuto službu, ale budou po vás vyžadovat, abyste místo zlevněné dětské letenky
zakoupili pro dítě letenku za cenu pro dospělé. Ještě jiné společnosti k ceně letenky vyžadují paušální
poplatek. Proto je dobré pečlivě zvážit, s kým své dítě pošlete.

52

AEROLINIE TARIFY A POPLATKY
AEROFLOT 2-8 let: nutno zaplatit letenku pro stewardku
- ruské aerolinie 9-12 let: bez poplatku, dětský tarif
AIR FRANCE 4-12 let: bez poplatku, dětský tarif
- francouzské aerolinie
AIR NEW ZEALAND 2-6 let: nutno zaplatit letenku pro stewardku
- novozélandské aerolinie 6-12 let: bez poplatku, dětský tarif
ALITALIA 5-12 let: bez poplatku, dospělý tarif
- italské aerolinie
ANSETT AUSTRALIA 2-6 let: nutno zaplatit letenku pro stewardku
- australské aerolinie 6-12 let: bez poplatku, dětský tarif
AUSTRIAN AIRLINES 2-12 let: poplatek po Evropě 1040 Kč,
- rakouské aerolinie do zámoří 1490 Kč, dětský tarif možnost zaplatit letenku pro doprovázející
stewardku
BALKAN 8-12 let, bez poplatku, dospělý tarif
- bulharské aerolinie
BRITISH AIRWAYS 3 měsíce - 2 roky: poplatek 8240 - 38500 Kč
- britské aerolinie v závislosti na délce letu dětský tarif 2-12 let: bez poplatku, dětský tarif
ČSA 5-8 let: bez poplatku, dospělý tarif
- české aerolinie 8-12 let: bez poplatku, dětský tarif
FINNAIR 5-12 let: bez poplatku, dětský tarif
- finské aerolinie
KLM 5-12 let: bez poplatku, dospělý tarif
- holandské aerolinie
LOT 2-5 let: nutno zaplatit letenku pro stewardku
- polské aerolinie 5-12 let: bez poplatku, dětský tarif
LUFTHANSA 5-12 let: poplatek 912 Kč, dětský tarif
- německé aerolinie
MALEV 4-8 let: bez poplatku, dospělý tarif
- maďarské aerolinie 8-12 let: bez poplatku, dětský tarif
SABENA 2-5 let: nutno zaplatit letenku pro stewardku
- belgické aerolinie 5-12 let: poplatek 1130 Kč, dětský tarif
SAS 5-11 let: poplatek 990 Kč,
- skandinávské aerolinie dětský tarif možnost zaplatit letenku pro doprovázející stewardku
SWISSAIR 0-6: nutno zaplatit letenku pro stewardku
- švýcarské aerolinie 6-12 let: poplatek 1120 Kč, dětský tarif
Pozn. Ceny jsou podle denních kurzů měn jednotlivých států.
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Příloha č. 3 – Formulář UMNR společnosti ČSA

Zdroj: http://www.csa.cz/en/portal/info-and-services/services-csa/spec_pece_sub/UMNR_form.pdf, 04.07.2015
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Příloha č. 4 – Formulář UMNR společnosti Delta

Zdroj: https://pro.delta.com/content/dam/deltapro/agency/PDFs/umnr_form.pdf, 04.07.2015
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Příloha č. 5 – Formulář UMNR společností KLM a Air France

Zdroj: https://www.klm.com/travel/gb_en/images/UM%20Handling%20Form%200563%20Feb%2015_tcm638-568107.pdf, 04.07.2015
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Příloha č. 6 – Formulář UMNR společnosti Austrian

Zdroj: https://www.austrian.com/~/media/1A9D019EA20D43AEA56AA1889EE30C00.ashx, 04.07.2015
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Příloha č. 7 – Formulář UMNR společnosti Swiss

Zdroj: https://www.swiss.com/CMSContent/web/SiteCollectionDocuments/Unaccompanied-minors/Handlingadvice-form.pdf, 04.07.2015
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Příloha č. 8 – Formulář UMNR společnosti Lufthansa

Zdroj: http://www.lufthansa.com/mediapool/pdf/75/media_1078130775.pdf, 04.07.2015

59

Příloha č. 9 – Formulář UMNR společnosti Alitalia

Zdroj: https://www.alitalia.com/en_en/Images/Bambini%20%20AFFIDAVIT%20Minori%20non%20accompagnati%20-%20ITA-ENG-new_tcm17-1277.pdf, 04.07.2015
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Příloha č. 10 – Formulář UMNR společnosti HOP!

Zdroj: http://www.hop.com/sites/default/files/pdf/hop-formulaire_um-fr.pdf, 04.07.2015
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Příloha č. 11 – Formulář UMNR společnosti SAS

Zdroj: https://www.sas.se/upload/STONY/umn/HandlingAdviceForUnaccompaniedMinor.pdf, 04.07.2015
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Příloha č. 12 – Formulář UMNR společnosti Air Malta

Zdroj: https://amiconmain.blob.core.windows.net/lib-271-public/file-3526, 04.07.2015
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Příloha č. 13 – ČSAH potvrzení o převzetí UMNR

Zdroj: Czech Airlines Handling a.s.
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Seznam použitých zkratek a jejich význam
IATA (International Air Transport Association) = Mezinárodní asociace leteckých dopravců
UMNR (Unaccompanied Minor) = Nedoprovázené dítě
UM (Unaccompanied Minor) = Nedoprovázené dítě
UNMR (Unaccompanied Minor) = Nedoprovázené dítě
ČSA (Czech Airlines) = České aerolinie
WHO (World Health Organization) = Světová zdravotnická organizace
LKPR = Letiště Václava Havla Praha
PRG = Letiště Václava Havla Praha
INF (Infant) = Infant
CHD (Child) = Dítě
ADT (Adult) = Dospělý
FAA (Federal Aviation Administration) = Federální letecká správa
CRS (Child safety restraint system) = typ dětské sedačky
SAS = Scandinavian Airlines
ICAO (International Civil Aviation Organization) = Mezinárodní organizace pro civilní letectví
YP (Young Pasenger) = typ nedoprovázeného dítěte
MTP (Minors third party) = typ nedoprovázeného dítěte
PSM (Passenger Service Message) = provozní letecká zpráva
EUR = euro
CZK = česká koruna
UIA = Ukraine International Airlines
USD = United States dollar
SRA (Security restricted area) = Vyhrazený bezpečnostní prostor letiště
CAD = Canadian dollar
NBÚ = Národní bezpečnostní úřad
ČSÚ = Český statistický úřad
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