
 

Elektronické přístroje a baterie na letech Skupiny Travel Service 

1. Přenosná elektronická zařízení, která mohou být používána během celého letu 

a) Lékařské přístroje nutné k podpoře fyziologických funkcí (kardiostimulátory, naslouchadla) 
b) Elektronické hodinky 
c) Fotoaparáty 
d) Audio a video přehrávače 
e) CD, DVD, MP3 přehrávače 
f) Elektrické holicí strojky 
g) Přijímače GPS 
h) TV přijímače 
i) Radiové přijímače 
j) Kalkulátory 

2. Přenosná elektronická zařízení, která mohou být používána pouze v režimu airplane/flight 
(mobilní připojení je vypnuto) 

a) Mobilní telefony 
b) Tablety 
c) Elektronické čtečky 
d) Přenosné elektronické hry 
e) Mobilní počítače 

3. Přenosná elektronická zařízení, která nesmí být použita během celého letu 

a) Elektronické cigarety (cestující je však musí mít vždy u sebe, neukládat je do příručního ani 
odbaveného zavazadla a pokud je to možné, odstranit z nich baterii) 

b) Radiostanice, všechny druhy vysílačů, VHF skenery 
c) Hračky na dálkové ovládání nebo přijímače 
d) Jakékoliv zařízení s mobilním připojením  
e) Zařízení s laserovým paprskem/laserové ukazovátko 

4. Omezení odpovědnosti dopravce  

Přeprava elektronických zařízení v odbavených zavazadlech je zakázána. Tato přeprava je možná 
pouze v kabině cestujících. Dopravce neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou při přepravě těchto 
zařízení. Pokud letištní bezpečnostní kontrola vyhodnotí jakékoli elektronické zařízení nebo jiný 
předmět jako bezpečnostní riziko, je oprávněna jej cestujícímu zabavit bez náhrady.  

5. Baterie 

Pokud přepravujete baterie nebo elektronické přístroje, které baterie obsahují, seznamte se prosím 
důkladně s podmínkami níže. Pokud je zapotřebí vyžádat přepravu předem, je třeba tak učinit 
alespoň dva dny před odletem prostřednictvím emailové adresy flights@smartwings.com. Dopravce  
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má právo požadavek zamítnout. Přeprava přehřívajících se nebo poškozených baterií je zcela 
zakázána.  

Přepravu je třeba vyžádat předem  

 Povoleno v odbaveném zavazadle 

  Povoleno v kabině pro cestující 
   

NE NE ANO (1) Slabší náhradní/volné lithiové nebo Li-ion články/baterie
i
 pro přenosná elektronická 

zařízení. Li-ion nesmí přesáhnout 100Wh a lithiové baterie nesmí obsahovat více než 2g 
lithia. Musí být převážena pouze v příručních zavazadlech a musí být individuálně chráněny 
proti zkratům. Není stanovený maximální limit na zavazadlo.  
Poznámka: Zařízení, jejichž primárním účelem je být energetickým zdrojem (např. 
powerbanky), jsou také považovány za volné baterie.  

ANO NE NE (1) Zabezpečená zařízení, například kufry či pokladny, obsahující lithiové baterie.
ii
  

NE NE ANO (1) Slabší zapojené baterie pro osobní užití, určené pro přenosná elektronická zařízení. Li-
ion nesmí přesáhnout 100Wh a lithiové baterie nesmí obsahovat více než 2g lithia.  
Poznámka: Týká se to všech osobních přenosných elektronických zařízení, včetně spotřební 
elektroniky (např. fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky, tablety atd.) a lékařských 
zařízení (např. kyslíkové koncentrátory - POC).   
 

ANO NE ANO (1) Silnější náhradní/volné Li-ion s výkonem mezi 100 Wh a 160 Wh, která jsou určená pro 
spotřební elektroniku nebo přenosná zdravotnická zařízení. Musí být převážena pouze 
v příručních zavazadlech a musí být individuálně chráněny proti zkratům. Limitem jsou dvě 
baterie na jedno zavazadlo.  
(2) Silnější náhradní/volné lithiové baterie obsahující lithium mezi 2g a 8g, která jsou 
určená pouze pro přenosná zdravotnická zařízení. Maximálně dvě náhradní baterie smí být 
převáženy v příručním zavazadle a musí být individuálně chráněny proti zkratům.  

ANO NE ANO (1) Silnější zapojené Li-ion s výkonem mezi 100 Wh a 160 Wh, která jsou určená pro 
spotřební elektroniku nebo přenosná zdravotnická zařízení. 
(2) Silnější zapojené lithiové baterie obsahující lithium mezi 2g a 8g, která jsou určená 
pouze pro přenosná zdravotnická zařízení. 

NE NE ANO (1) E-cigarety (včetně e-doutníků, e-dýmek a dalších osobních vaporizátory), které obsahují 
baterie, musí být individuálně chráněny před náhodným spuštěním.  Tato zařízení musí mít 
cestující přímo u sebe a neukládat je do příručního zavazadla. Pokud je to možné, měla by 
z nich být odmontována baterie.   

 
                                                                 

 
ii
Zabezpečená zařízení, například kufříky, pokladny apod., jejichž součástí je nebezpečný obsah, například lithiové baterie 

nebo pyrotechnické materiály, smí být převáženy jako odbavené zavazadlo pouze pokud jsou v souladu s následujícím:  
1. Zařízení musí být vybaveno a efektivně nastaveno, aby nemohlo dojít k samovolné náhodné aktivaci.  
2. Obsahuje-li zařízení výbušné nebo pyrotechnické látky či výbušné součásti, musí být tyto složky vyjmuty ze 

seznamu nebezpečných substancí dle národních a nadnárodních autorit, např. ICAO Technical instructions for the 
safe transport of dangerous goods by air, část 2; 1.5.2.1; IATA Dangerous goods regulations 3.1.7.1.  

3. Pokud zařízení obsahuje lithiové články/baterie. Tyto články/baterie musí splňovat následující omezení:  
a) Pro lithiové články, musí obsahovat max. 1g lithia.  
b) Pro lithiové baterie, musí celkově obsahovat max. 2g lithia.  
c) Pro Li-ion články, musí mít maximální výkon 20 Wh.  
d) Pro Li-ion baterie, musí mít celkový maximální výkon 100 Wh.  
e) Každý článek a každá baterie musí prokazatelně splňovat požadavky každého testu dle OSN manuálu 

testování a kritérií, část 3, podsekce 38.3.  
4. Pokud zařízení obsahuje plyny k oddělení barviva/inkoustu, smí být převáženy pouze malé náplně/nádoby 

obsahující maximálně 50 ml a musí obsahovat složky vyjmuté ze seznamu nebezpečných substancí dle národních a 
nadnárodních autorit (ICAO, IATA). Vypuštění plynu nesmí způsobit extrémní podráždění nebo nepohodlí členům 
posádky, jinými slovy ohrozit spolehlivý výkon jejich práce a povinností. V případě náhodné aktivace musí být 
všechny nebezpečné efekty zachyceny samotným zařízením a zařízení v takovém případě nesmí produkovat 
extrémní hluk.  

5. Nesmí být převážené zabezpečené zařízení, které by bylo poškozené či které by neslo známky defektu.   


