Zakázané předměty a látky
Skupina Travel Service pro Vaši bezpečnost a pohodlí zakazuje přepravu některých předmětů a látek.
Níže naleznete jejich seznam.
1. Obecně
a) zavazadla a předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob a majetku a dále
zavazadla a věci, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny, jejichž obal je
nevyhovující nebo mohou být na obtíž cestujícím,
b) předměty, které jsou specifikovány v předpisech Mezinárodní organizace civilního letectví
(ICAO), Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a předpisech dopravce jako
nebezpečné zboží,
c) předměty, které jsou zakázány pro přepravu dle příslušných zákonů, předpisů nebo nařízení
daného státu,
d) předměty, které dle názoru dopravce nejsou vhodné pro přepravu vzhledem k jejich váze,
velikosti nebo charakteru,
e) zařízení segway a hoverboard,
f) jakékoli přehřívající se nebo poškozené baterie baterie.
2. V kabině letadla
Následující předměty jsou zakázané jak v prostoru za bezpečnostní kontrolou, tak na palubě letadla:
a) Veškeré střelné zbraně (bojové a sportovní pistole, revolvery, pušky, brokovnice, vzduchové
pistole, kuličkové palné zbraně atd.):
 Napodobeniny a imitace střelných zbraní,
 Zapalovače ve tvaru střelné zbraně,
 Jednotlivé součásti střelných zbraní (s výjimkou teleskopických vizuálních přístrojů a
mířidel),
 Jateční pistole,
 Signální světlice,
 Startovací pistole,
 Dětské pistolky všech druhů,
 Kuličkové zbraně,
 Kuše,
 Praky,
 Harpuny a oštěpy,
 Průmyslové hřebíkové a nastřelovací pistole,
 Přístroje působící úlek nebo šok, jako například bodáčky na dobytek, balisticky
naváděné energetické zbraně (dálkové elektrické paralyzéry),
b) Špičaté/ostré zbraně a ostré předměty anebo jejich napodobeniny, které mohou způsobit
zranění, jako například:
 Sekery a sekerky,






















Šípy a šipky,
Čepele,
Žiletky,
Harpuny a oštěpy,
Cepíny a krumpáče,
Brusle,
Uzamykatelné nebo vystřelovací nože s čepelí jakékoliv délky,
Nože, jak skutečné, tak i obřadní, s čepelí v případě délky větší než 6 cm, kovové
anebo z jiného materiálu dostatečné tvrdosti použitelné jako potenciální zbraň,
Sekáčky na maso,
Mačety,
Otevřené břitvy a čepelky (nikoliv bezpečnostní anebo jednorázové holící strojky se
zakrytou čepelí),
Šavle, meče a dýky,
Skalpely,
Nůžky o délce ostří větší než 6 cm,
Lyžařské, chodecké a turistické hůlky,
Stanové kolíky,
Vrhací hvězdice,
Nářadí, které může být použito jako špičatá a ostrá zbraň, například vrtáky a vrtací
korunky, frézy, užitkové nože, všechny pily, šroubováky, páčidla, kladiva, kleště,
utahováky/napínáky, pájecí hořáky,
Jiné položky, které nevypadají jako zbraně, se zakrytými čepelemi,

c) Tupé nástroje, které mohou způsobit zranění, jako například:
 Baseballové a softballové pálky,
 Billiardová, kulečníková a pólová tága,
 Hole nebo obušky – pevné nebo pružné, jako například kotlíkové podstavce, pirátské
kůly, noční tyčky a teleskopické obušky,
 Kriketové pálky,
 Golfové hole,
 Hokejky,
 Lakrosové hole,
 Kajakářská a kanoistická pádla,
 Skateboardy,
 Rybářské pruty,
 Výstroj bojového umění, například boxery, hole, obušky, rýžové cepíny, válečkové
upínače, kubotany, přívěšky,
d) Výbušniny a hořlavé látky, které mohou být nebezpečné pro cestující a posádku anebo pro
letadlo a majetek, jako například:


Munice,
















Rozbušky,
Detonátory a pojistky,
Výbušniny a výbušná zařízení,
Napodobeniny nebo imitace výbušného materiálu nebo zařízení,
Miny nebo jiná vojenská výzbroj obsahující výbušniny,
Granáty všech druhů,
Plyn a plynové zásobníky, jako například butan, propan, acetylén, kyslík – ve velkém
množství,
Ohňostroje, světlice v jakékoliv formě a jiná pyrotechnika (včetně zábavné
pyrotechniky a dětských kapslí)
Nebezpečné zápalky,
Kanystry vyvolávající kouř nebo patrony,
Hořlavé kapalné palivo, jako například benzín, nafta, náplně do zapalovačů, alkohol,
etanol,
Barva ve spreji nebo podobné položky,
Terpentýn a ředidla,
Alkoholické nápoje obsahující více než 70 % alkoholu,

e) Výbušniny a toxické látky, které mohou být nebezpečné pro cestující a posádku anebo pro
letadlo a majetek, jako například:








f)

Kyseliny a zásadité látky, jako například “mokré” baterie, které mohou vytéct,
Žíraviny nebo bělící látky, jako například rtuť, chlor,
Zneškodňující nebo paralyzující spreje, jako například slzné a pepřové spreje, slzný
plyn,
Gelové a paralyzující spreje,
Radioaktivní materiál, jako například zdravotnické a komerční izotopy,
Jedy,
Infekční anebo nebezpečný bio materiál, jako například infikovaná krev, bakterie a
viry,
Materiál, který je schopen samovznícení nebo hoření,

Hasící přístroje

g) Tekutiny a položky podobného složení:


Kapalné látky (gely, pasty, pleťové vody, tekutá / pevná směs a obsah tlakových
zásobníků, zubní pasty, vlasové gely, nápoje, polévky, parfémy, deodoranty, holící
pěny, aerosoly a ostatní položky podobného složení) s výjimkou:
 Tekutiny v jednotlivých nádobách o objemu nižším než 100 mililitrů
anebo podobného objemu, které se umístí v průhledném uzavíratelném
plastovém obalu o objemu do 1 litru,
 Tekutiny, které mohou být nezbytné pro zdravotnické účely nebo z
důvodu zvláštní diety, včetně dětské stravy,







Tekutiny, které jsou zakoupeny na letišti v prostoru za bezpečnostní
kontrolou za předpokladu, že tekutina je zabalena v obalu s uzávěrem,
který umožní snadnou kontrolu obsahu pro případ jeho porušení (doklad
potvrzující nákup na daném letišti ve stejný den musí být k dispozici),
Tekutiny, které jsou zakoupeny ve stejný den na jiném letišti Společenství
za podmínky, že je tato tekutina zabalena v obalu s uzávěrem, který
umožní snadnou kontrolu obsahu pro případ jeho porušení (doklad
potvrzující nákup na daném letišti (v prostoru za bezpečnostní kontrolou)
ve stejný den musí být k dispozici),
Tekutiny, které jsou zakoupeny na palubě letadla leteckého přepravce
Společenství za podmínky, že tekutina je zabalena v obalu s uzávěrem,
který umožní snadnou kontrolu obsahu pro případ jeho porušení (doklad
potvrzující nákup v ten stejný den na palubě letadla Společenství musí
být k dispozici).

h) Náhradní struny do hudebních nástrojů
i)

Cestující dále nesmí z bezpečnostních důvodů přepravovat v kabině letadla následující
předměty: nože (všech délek čepelí), nože na otevírání dopisů, nůžky (všech velikostí), zbraně
popř. hračky nebo repliky zbraní (z umělých hmot nebo kovové), praky, domácí příbory,
čepelky a žiletky, řemeslnické nářadí, šipky, vývrtky, injekční stříkačky (výjimkou jsou
zdravotní důvody), pletací dráty, sportovní pálky, kulečníková a biliárová tága, kovové
pilníčky na nehty a další předměty, které bezpečnostní složky letiště považují za nebezpečné
a mohly by být zneužity k ohrožení bezpečnosti cestujících nebo posádky letadla.

j)

Předměty z výše uvedeného seznamu nalezené během bezpečnostní kontroly na letišti
budou bez náhrady zabaveny.

3. V zapsaném zavazadle
a) Jakýkoliv druh hořlavých látek nebo výbušnin, který ohrožuje zdraví cestujících a posádky,
nebo bezpečnost letadla, nebo majetek, jako například:
 výbušniny a výbušná zařízení zejména detonátory, pojistky, granáty, miny, bomby a
rakety,
 granátomety a jiné položky nebo zařízení používané k odpalování materiálů, látek
nebo výbušná zařízení,
 všechny druhy detonátorů a výbušných látek,
 kufry a tašky opatřené vlastními destruktivními prvky, které vyvolávají kouř a
kouřové clony,
 práškové látky na výrobu pyrotechnických zařízení amatérským způsobem, jako
například dusičnan amonný, síra, dřevěné uhlí,
 výcvikové granáty a jejich atrapy,
 výbušné nástražné přístroje,
 všechny druhy hořlavých látek a materiál včetně hořčíku, stejně jako benzínu a
metanolu,









součásti palivových systémů obsahující palivo,
alkohol s obsahem vyšším než 70 % alkoholu (je rovněž zakázán v palivových nádržích
vozidel),
plyny: propan, butan,
všechny druhy náplní do zapalovačů,
ohňostroje a světlice,
náhradní baterie,
přenosné elektronické přístroje s lithiovými bateriemi,

b) Jakýkoliv druh chemických nebo toxických látek, který ohrožuje zdraví cestujících a posádky
nebo bezpečnost letadla, nebo majetek, jako například:
 jedy a toxické látky nebo látky způsobující infekční onemocnění včetně jedu na myši a
krysy, infikovaná krev,
 radioaktivní materiály včetně zdravotních a průmyslových izotopů,
 paralyzující plyn, odpalovací zařízení tekutin a gelů,
 pistole a revolvery s paralyzujícím plynem (jako například slzný plyn),
 ruční granáty s paralyzujícím plynem (jako například slzný plyn),
 veškeré předměty, které obsahují dráždivé, paralyzující látky a látky způsobující úlek,
nebo jiné látky, které se používají k útoku na lidi,
 žíravé chemikálie,
 žíraviny včetně rtuti a baterií,
 nádoby se sodou,
 barvy a rozpouštědla,
 oxidační činidla a organické peroxidy včetně bělících souprav a souprav chemické
opravy karoserií aut,
 nádoby se stlačeným plynem (butan, propan), jakož i plynové nádoby na cesty
(mohou být přepravovány, pokud jsou prosty jakéhokoliv zbytkového plynu),
 kyslíkové bomby / podvodní výbojky (přepravovat lze prázdné kyslíkové bomby nebo
deaktivované podvodní výbojky).

c) S výjimkou letů do/ze Spojených států amerických Cestující nesmí přepravovat v zapsaném
zavazadle křehké věci (např. parfémy, toaletní vody, dioptrické a sluneční brýle, kontaktní
čočky, lahve, sklo, porcelán, vodní dýmku) nebo předměty podléhající rychlé zkáze, léky,
peníze, kreditní karty, cenné a umělecké předměty, šperky a předměty z drahých kovů, klíče,
cenné papíry, akcie nebo dluhopisy, obchodní dokumenty, pasy či jiné identifikační doklady,
nosiče dat, elektronické přístroje (walkman, CD přehrávač, fotoaparát, videokamera, MP3,
mobilní telefon, přenosný počítač atd.) včetně příslušenství. Dopravce neodpovídá za
případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených předmětů.

