
 

Cestující nebo posádka nesmí v registrovaném nebo příručním zavazadle přepravovat nebezpečné 

materiály, s výjimkou případů uvedených níže. Nebezpečné materiály povolené v příručních zavazadlech 

je povoleno také "u sebe", pokud není uvedeno jinak. 

 

Je nutné informovat pilota - velitele o místě 

Povoleno v příručním zavazadle nebo jako příruční zavazadlo  

Povoleno v registrovaném zavazadle nebo jako registrované zavazadlo  

Vyžaduje se souhlas operátora  

Alkoholické nápoje v obalech pro maloobchodní prodej, které obsahují více 

než 24%, ale ne více než 70% alkoholu, v nádobách o objemu nejvýše 5 L, s 

celkovým čistým množstvím 5 L na osobu. 

NE ANO ANO NE 

Munice bezpečně zabalená (z podtřídy 1.4S, UN 0012 nebo UN 0014) v 

množství nepřesahujícím 5 kg brutto na osobu, pro osobní použití. Limity pro 

více než jednu osobu nelze kombinovat do jednoho nebo více balíčků. 

ANO ANO NE NE 

Lavinový záchranný batoh, jeden (1) na osobu, obsahující lahve na stlačený 

plyn z podtřídy 2.2. Může být také vybaven pyrotechnickým aktivačním 

mechanismem obsahujícím maximálně 200 mg netto materiálu z podtřídy 

1.4S. Batoh musí být zabalen tak, aby nemohl být náhodně aktivován. Airbagy 

v batohu musí být vybaveny vypouštěcími ventily. 

ANO ANO ANO NE 

Zavazadlo s nainstalovanými lithiovými bateriemi, 

neodemontovatelné/stálé baterie přesahující - 0,3 g lithiového kovu nebo 2,7 

Wh 

ZAKÁZANÉ 

Zavazadlo s nainstalovanými lithiovými bateriemi: 

- nedemontovatelné/stálé baterie. Baterie mohou obsahovat maximálně 0,3 g 

lithium-kovu nebo v lithium-iontových bateriích maximálně 2,7 Wh; 

- vyměnitelné baterie. Baterie musí být vyjmuty z odbaveného zavazadla a 

musí být přepravovány v příručním zavazadle. 

NE ANO ANO NE 

Baterie, náhradní/vybité, včetně lithiových baterií, baterií zajištěných 

před únikem kapaliny, nikl-vodíkových a suchých baterií (podrobnosti viz 

2.3.5.8) pro přenosná elektronická zařízení musejí být přepravované v 

příručním zavazadle. Předměty jejichž základním účelem je napájení, např.: 

power banka jsou považované jako náhradní baterie. Baterie musí mít 

individuální zajištění před zkratem. Lithiové-kovové baterie: obsah lithia 

nesmí překročit 2 g (podrobnosti viz 2.3.5.8.4). Litiově-ionové baterie: 

kapacita baterií nemůže přesahovat 100 Wh (podrobnosti viz. 2.3.5.8.4). Každá 

osoba může mít maximálně 20 záložních baterií.* Operátor může vydat 

souhlas na přepravu většího množství než 20 záložních baterií. Baterie 

NE* NE ANO NE 



zajištěné před únikem kapaliny: nemohou mít 12V a 100Wh. Každá osoba 

může mít maximálně 2 náhradní baterie (podrobnosti 2.3.5.8.5) 

Polní vařiče a nádoby na palivo, které obsahovaly hořlavé kapalné 

palivolze přepravovat s prázdnou palivovou nádrží a/nebo nádobou 

(podrobnosti viz 2.3.2.5) 

ANO ANO NE NE 

Chemické detektory, přepravované členy personálu Mezinárodní organizace 

pro zákaz chemických zbraní během služební cesty (podrobnosti viz 2.3.4.4). 

ANO ANO ANO NE 

Donucovací prostředky jako jsou pendreky, pepřový sprej apod., obsahující 

dráždivé nebo zneschopňující látky jsou zakázané u osoby, v odbavovaném 

zavazadle a v ručním zavazadle. 

ZAKÁZANÉ 

Suchý led (oxid uhličitý, pevný), v množství nepřesahujícím 2,5 kg na osobu, 

použitý jako chladivo pro materiály podléhající rychlé zkáze, na které se 

nevztahují tyto předpisy, v odbavovaných zavazadlech nebo v příručních 

zavazadlech, pokud zavazadlo (obal) umožňuje únik plynného oxidu 

uhličitého. Suchý led v odbavovaném zavazadle musí být označen nápisem 

"dry ice" nebo "carbon dioxide"a označení, že obsahuje 2.5 kg nebo méně 

suchého ledu. 

ANO ANO ANO NE 

e-cigarety (včetně: e-doutníků, e-dýmek, jiných individuálních inhalátorů) 

obsahujících baterie musí být jednotlivě chráněny před náhodnou aktivací. 

NE NE ANO NE 

Paralizátory (např. tasery) obsahující nebezpečné materiály, jako jsou 

výbušniny, stlačené plyny, lithiové baterie atd., jsou zakázány v příručním 

nebo odbaveném zavazadle nebo u osoby. 

ZAKÁZANÉ 

Náhradní náboje palivových článků napájení přenosných elektronických 

zařízení (např. fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky a videokamery) 

(podrobnosti viz 2.3.5.9)). 

NE NE ANO NE 

Náhradní náboje palivových článků pro přenosná elektronická zařízení 

(podrobnosti viz 2.3.5.9). 

NE ANO ANO NE 

Plynové kartuše, malé, nehořlavé obsahující oxid uhličitý nebo jiný vhodný 

plyn z podtřídy 2.2. V množství maximálně dva (2) malé náboje namontované 

v samonaplňovacím individuálním zařízeníurčeném k nošení na osobě, 

například záchranné vesty. Ne více než dvě (2) zařízení na cestujícího a ne více 

než dva (2) malé náhradní náboje na osobu a ne více než čtyři (4) náboje 

objemu až 50 ml pro další zařízení (podrobnosti viz 2.3.4.2) . 

ANO ANO ANO NE 

Lahve s nehořlavým a netoxickým plynem nezbytné pro pohyb protéz. 

Dodatečné náhradní lahve podobné velikosti, pokud je to nutné k zajištění 

vhodného množství plynu na dobu trvání cesty. 

NE ANO ANO NE 



Kulmy na vlasy obsahující uhlovodíkový plyn, maximálně jedna (1) na 

cestujícího nebo člena posádky, pokud je na topném tělese namontován 

ochranný kryt. Použití na palubě je zakázáno. Doplňující nádoby s plynem pro 

takové kulmy nejsou povolené ani v odbavovaném ani ručním zavazadle. 

NE ANO ANO NE 

Předměty, které generují teplojako jsou podvodní svítilny (potápěčské 

svítilny) a páječky (podrobnosti viz 2.3.4.6). 

ANO ANO ANO NE 

Izolované obaly obsahující chlazený kapalný dusík (bez rizika úniku 

kapalného dusíku), zcela absorbován absorpčním materiálem, který obsahuje 

pouze bezpečné zboží. 

NE ANO ANO NE 

Spalovací motory nebo motory poháněné palivovými články, musí splňovat 

požadavky zvláštního předpisu A70 (podrobnosti viz 2.3.5.13). 

NE ANO NE NE 

Lithiové baterie: Přenosná elektronická zařízení, která obsahují lithiové-

kovové nebo lithium-iontové články nebo baterie, včetně zdravotnických 

zařízení jako jsou přenosné koncentrátory kyslíku, a spotřebních 

elektronických zařízení, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky a 

tablety (podrobnosti viz 2.3.5.8). Pro litiově-kovové baterie obsah litia 

nemůže přesahovat 2 g a pro litiově-ionové baterie kapacita baterie nemůže 

přesahovat 100 Wh. Zařízení umístěná v odbavovaném zavazadle musejí být 

úplně vypnuta a být zajištěna před znečištěním. Každá osoba může mít 

maximálně 15 PED. 

* Operátor může vydat souhlas na přepravu většího množství než 15 PED. 

NE* ANO ANO NE 

Náhradní / volné lithiové baterie a "powerbanky", viz. Náhradní / volné baterie 

Elektronická zařízení napájená lithiovými bateriemi. Lithium-iontové 

baterie obsažené v přenosných (včetně zdravotnických) elektronických 

zařízeních s kapacitou vyšší než 100 Wh, ale nepřesahující 160 Wh. 

Pouze zdravotnická, přenosná zařízení pouze s lithiovými kovovými 

bateriemi s obsahem lithia vyšším než 2 g, avšak nepřesahujícím 8 g. 

Zařízení umístěná v odbavovaném zavazadle musejí být úplně vypnuta a být 

zajištěna před znečištěním. 

ANO ANO ANO NE 

Náhradní / volné lithiové baterie pro spotřební elektroniku a přenosné 

zdravotnické elektronické přístroje s kapacitou vyšší než 100 Wh, ale 

nepřesahující 160 Wh; nebo pouze přenosné zdravotnické elektronické 

přístroje s obsahem lithného kovu vyšším než 2 g, avšak nepřesahujícím 8 g. 

V příručním zavazadle lze přepravovat maximálně dvě náhradní baterie. Tyto 

baterie musí být zajištěny jednotlivě, aby nedošlo ke zkratu. 

ANO NE ANO NE 

Bezpečné zápalky (jedna malá krabička) nebo zapalovač pro 

cigarety,který neobsahuje neabsorbované kapalné palivo, jiné než 

zkapalněný plyn, pro osobní potřebu. Palivo pro zapalovače a doplňující 

náboje nejsou povoleny u sebe, ani v odbavovaném zavazadle, ani v ručním 

zavazadle. 

NE 

U SEBE 

NE 



Pozor: Zápalky vždy hořlavé "boiuřkové", "strike anywhere", žárové 

zapalovače "blue flame" nebo doutníky a zapalovače napájené lithiovými 

bateriemy bez zajištění před náhodnou aktivací jsou zakázané. 

Pomůcky pro mobilitu: Akumulátorové invalidní vozíky nebo podobné 

pomůcky pro mobilitu s bateriemi zajištěnými před únikem kapaliny, 

nikl-vodíkovými bateriemi nebo suchými bateriemi (podrobnosti viz 

2.3.2.2). 

ANO ANO NE ANO 

Pomůcky pro mobilitu: Akumulátorové invalidní vozíky nebo podobné 

pomůcky pro mobilitu s bateriemi zajištěnými před únikem kapaliny,  

nebo s lithium-iontovými bateriemi (podrobnosti viz 2.3.2.3 a 2.3.2.4.). 

ANO ANO NE ANO 

Mobilní pomoc: Akumulátorové invalidní vozíky nebo podobné pomůcky 

pro mobilitu s lithium-iontovými bateriemi navrženými pro jejich vyjmutí, 

baterie musí být přepravované v kabině pro cestující (podrobnosti viz 

2.3.2.4.3(b)2.). 

ANO NE ANO ANO 

Neradioaktivní lékařské potřeby nebo toaletní potřeby (včetně aerosolů), 

jako jsou laky na vlasy, parfémy, kolínské vody a léky obsahující alkohol; a 

Nehořlavé a netoxické (podtřída 2.2) aerosoly, bez dalšího rizika, pro sport 

nebo domácí použití. 

Celkové množství netto neradioaktivních lékařských nebo toaletních potřeb a 

nehořlavých a netoxických (podtřída 2.2) aerosolů nesmí překročit 2 kg nebo 

2 l a množství každého jednotlivého výrobku nesmí překročit 0,5 kg nebo 0,5 

l. Ventily aerosolů musí být chráněny uzávěry nebo jinými vhodnými 

prostředky, které zabrání náhodnému uvolnění obsahu. 

NE ANO ANO NE 

Kyslíkové nebo vzduchové lahve, plynné pro zdravotnické použití. Lahve 

nemohou přesahovat hmotnost 5 kg brutto. 

Pozor: Zařízení obsahující kapalný kyslík jsou pro přepravu zakázána. 

ANO ANO ANO ANO 

Zařízení pronikající pro monitoring kvality vzduchu, musí splňovat 

požadavky zvláštního předpisu A41 (podrobnosti viz 2.3.5.14). 

NE ANO NE NE 

Radioizotopové kardiostimulátory nebo jiná zařízení, včetně zařízení 

napájených lithiovými bateriemi, implantovaných do lidského těla nebo 

namontovaných vně 

NE U SEBE NE 

Zařízení spojena s bezpečností (podrobnosti viz 2.3.2.6) ANO ANO NE NE 

Bezpečnostní kufříky, pokladny, pytle na penízeatd. obsahující 

nebezpečné materiály, jako jsou lithium-iontové baterie a/nebo pyrotechnické 

materiály, s výjimkou případů popsaných v 2.3.2.6 jsou plně zakázány. Viz 

ustanovení v 4.2 - Seznam nebezpečných materiálů. 

ZAKÁZANÉ 



Neinfekční vzorky umístěné v malém množství hořlavé kapaliny, musí 

splňovat požadavky zvláštního předpisu A180 (podrobnosti viz 2.3.5.12). 

NE ANO ANO NE 

Lékařský nebo nemocniční teploměr, obsahující rtuť, jeden (1) na osobu, 

pro osobní použití, umístěný v ochranném pouzdře 

NE ANO NE NE 

Rtuťový teploměr nebo rtuťový barometr přepravovaný zástupcem 

vládního meteorologického úřadu nebo zástupcem obdobného úředního 

orgánu (podrobnosti viz 2.3.3.1). 

ANO NE ANO ANO 
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