DEMONSTRATIVNÍ VÝČET ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ
Předměty zakázané přepravovat v kabinových zavazadlech
Střelné zbraně, jejich části a ostatní předměty s účinky jim podobnými, včetně: střelné zbraně všech typů
(krátké i dlouhé střelné zbraně, kulové zbraně, brokové zbraně atd.), repliky a imitace zbraní, části střelných
zbraní jakéhokoliv typu včetně nástavců kromě zaměřovacích dalekohledů, střelné zbraně na stlačený vzduch a
CO2 (např. pistolí, zbraní vystřelující diabola, pušek a zbraní vystřelující kuličky), signální zbraně, startovací
pistole, hračky napodobující zbraně všech druhů, paintballové zbraně, kuše, praky a katapulty, harpuny, oštěpy,
střelné zabijáky, luky, samostříly, šípy, zapalovače ve tvaru zbraní apod.
Ochromující zařízení, včetně: paralyzéry, tasery a obušky s elektrickým paralyzérem, zařízení na omračování a
zabíjení zvěře, ochromující a zneschopňující chemické látky, plyny, spreje (např. spreje s dávivými plyny,
pepřové spreje, paprikové spreje, slzný plyn, kyselinové spreje), repelenty na odpuzování zvířat a živočichů
apod.
Předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou, včetně: předmětů určených k sekání (sekery sekyrky,
sekáčky), sekyrky na led a cepíny, holící břitvy, řezáky s ulamovací čepelí, nože a nůžky s ostřím nad 6cm od
otočného čepu, vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem či hranou, meče, šavle, dýky, obuv s hroty, vrhací
harpuny, brusle na led, jakékoliv vyhazovací a vystřelovací nože, skalpely, mačety, lyžařské a turistické hole,
apod.
Pracovní nářadí, včetně: páčidla, vrtáky a vrtací hroty, přenosné akumulátorové vrtačky, nářadí s ostřím nebo
násadou delší než 6cm (šroubováky, dláta), pily, přenosné akumulátorové pily, pájecí (letovací) lampy, zařízení
k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí, kladiva, kleště a francouzské klíče apod.
Tupé předměty, včetně: basebalových a softbalových pálek, obušků nebo pendreků, kyjů, policejních obušků,
vybavení pro bojová umění, tyčí a klacků, kriketových a golfových holí, hokejek, pálek na lacrosse, tenisových
raket, pádel všeho druhu, skateboardů, kulečníkových a jiných tág, rybářských prutů a udic, předmětů
využívaných v bojových sportech (např. zabijáků s trny, boxerů, holí, obušků, cepů, nunchaku, útočných holí)
apod.
Výbušniny a zápalné látky a zařízení, včetně: munice, rozbušek, detonátorů a zápalných zařízení, výbušniny a
výbušná zařízení, replik nebo imitací výbušných zařízení, min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující
výbušniny, ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků, dýmovnic a kouřových patron, dynamitu, střelného
prachu a plastických výbušnin, plyny a plynové nádoby (např. butan, propan, acetylén, kyslík-ve větším
množství), zápalníky a fosforové zápalky, hořlavá kapalná paliva (benzín, nafta, plyn do zapalovačů, alkohol,
etanol), barvy ve spreji, terpentýn a ředidla barev, alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 70%,
apod.
Chemické nebo toxické látky, včetně: kyseliny, zásady a předměty je obsahující (např. autobaterie), žíraviny
nebo bělící prostředky (např. rtuť a chlór), slzné a jiné paralyzující látky (např. dávivé plyny, slzné a pepřové
spreje), radioaktivní látky (např. lékařské nebo průmyslové isotopy), jedy, infekčně nebo biologicky nebezpečné
předměty a látky (např. infikovaná krev, bakterie a viry), samozápalné materiály a látky, hasicí přístroje, apod.
Tekutiny, gely, aerosoly a látky podobné konzistence:
Za tekutiny, aerosoly a gely se považuje: voda, nápoje, sirupy a polévky, krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy,
mascara, vlasové a sprchové gely, masážní gely, tlakové nádoby (lak na vlasy, holicí pěny, deodoranty), pasty,
zubní pasty, směsi kapalných a pevných látek, další látky podobné konzistence.

Veškeré tyto látky lze přepravovat pouze při splnění následujících podmínek:
-

Jsou předloženy odděleně mimo kabinové zavazadlo (pokud neumístíte tekutiny a gely uvedeným
způsobem, nemusí být jejich přeprava povolena)
Jsou v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml, umístěných v jediném průhledném
opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr
Jsou určeny k použití během cesty a jsou nutné buď pro léčebné účely, nebo z důvodu zvláštního
požadavku na stravování, včetně dětské výživy. Cestující musí na požádání předložit důkaz o původu
tekutiny, aerosolu nebo gelu a jsou podrobeny zvláštní detekční kontrole. U léčebných přípravků
doporučujeme, aby měl cestující k dispozici rovněž lékařské potvrzení o nutnosti uvedené přípravky
užívat.

Předměty zakázané přepravovat v zapsaných zavazadlech
Tyto předměty nesmí být přepravovány v zapsaných zavazadlech, včetně: munice, rozbušky a zápalníky,
detonátory a zápalná zařízení, miny, granáty a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny, ohňostroje a jiné
pyrotechnické výrobky, dýmovnice a kouřové patrony, dynamit, střelný prach a plastické výbušniny, plyny
jakéhokoliv druhu (např. propan, butan), hořlavé tekutiny včetně benzínu a metanolu, hořlavé pevné látky a
reaktivní látky, včetně magnézia, roznětek, ohňostrojů a světlic, okysličovadla a organické peroxidy včetně
bělidel a sad pro opravy karosérií vozidel, toxické nebo infekční látky včetně jedů na krysy a infikované krve,
radioaktivní materiál včetně lékařských nebo průmyslových isotopů, žíraviny včetně rtuti a autobaterií, součásti
palivové soustavy vozidel obsahující zbytky paliva, apod.
Pracovníci provádějící detekční kontroly mají vždy právo určit jako zakázané předměty takové předměty,
které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti
civilního letectví.

