
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 Vážení cestující, 

 
ať již odlétáte na svou vysněnou dovolenou nebo je Vaše cesta pracovní, věnujte chvilku ze svého volného času 
seznámení se se základními pravidly, aby Vaše cesta proběhla bez komplikací a nepříjemností, které by Vám 
mohly pokazit dobrý pocit z moderního způsobu cestování. 
  
Letecká doprava je nejbezpečnějším druhem přepravy cestujících a aby takovou zůstala, je odbavení všech osob 
nutně doprovázeno bezpečnostními procedurami, které mají za cíl zabránit vnesení zakázaných předmětů  
na palubu letadla. Ještě než začnete balit svá zavazadla, informujte se, které předměty by neměly být ve Vašem 
kabinovém zavazadle uloženy. 
  
Za nebezpečné předměty jsou považovány nejen výbušniny, zbraně a nože, ale i materiály, jejichž charakter  
a původ nedovoluje vyloučit potenciální nebezpečnost. Z tohoto důvodu je výrazným způsobem omezeno  
i množství tekutých a gelovitých materiálů, které můžete mít při průchodu bezpečnostní kontrolou v kabinovém 
zavazadle. 
  
Pokud cestujete do Spojených států amerických, vezměte prosím na vědomí, že v rámci bezpečnostní kontroly 
cestujících jsou na žádost amerických úřadů na těchto letech aplikovány dodatečné procedury, které jsou  
v určitých směrech odlišné od standardní bezpečnostní kontroly. Určitě se s nimi nezapomeňte seznámit ještě 
před Vaší cestou na letiště. 
  
Přejeme Vám příjemný let! 

  

ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY 

(dle Národního bezpečnostního programu) 

Níže uvedené zakázané předměty nesmí být vnášeny do SRA prostoru letiště. Výjimku tvoří pracovní nástroje, 
které zaměstnanec potřebuje k výkonu své pracovní činnosti v SRA a to za předpokladu, že jejich vnesení bylo 
povoleno oprávněným orgánem. 
Střelné zbraně a ostatní předměty s účinky jim podobnými - každá střelná zbraň dle zvláštního právního 

předpisu a ostatní předměty, ze kterých může být vystřelena střela mechanicky, silou exploze nebo komprese 
vzduchu nebo plynu. Jedná se především o následující předměty s tím, že zvláštní pozornost je potřeba věnovat 
skrytým a zamaskovaným předmětům: 

1. veškeré střelné zbraně (krátké i dlouhé střelné zbraně, kulové zbraně, brokové zbraně atd.),  

2. repliky a imitace zbraní,  

3. části zbraní jakéhokoli typu včetně nástavců (kromě puškohledů a zaměřovačů),  

4. plynové a mechanické zbraně,  

5. signální zbraně,  

6. startovací pistole,  

7. hračky napodobující zbraně všech druhů,  

8. paintbalové zbraně,  

9. nastřelovací pistole,  

10. kuše,  

11. praky,  

12. harpuny,  

13. střelné zabijáky,  

14. zabijáky a jiné omračující zbraně (např. na principu elektrošoku),  

15. zapalovače ve tvaru zbraní; 
  
 
 
 
 
 
 



Nože a řezné nástroje, špičaté předměty – předměty, které jsou ostřeny nebo broušeny a jsou schopné 

způsobit zranění. Jedná se především o následující předměty:  

16. sekyrky a topůrka,  

17. šípy a oštěpy,  

18. obuv s hroty,  

19. vrhací harpuny,  

20. sekyrky na led a cepíny,  

21. brusle na led,  

22. jakékoli vyhazovací nebo vystřelovací nože,  

23. jakékoli nože, vytvořené z kovu nebo jiného materiálu dostatečně pevného pro použití jako zbraň , o      

délce ostří větší než 6cm,  

24. sekáčky na maso a řeznické sekyry,  

25. mačety,  

26. holící břitvy (kromě bezpečnostních mechanických holících strojků nebo holících sad na jedno použití  

se   zakrytou čepelí),  

27. šavle,  meče a dýky,  

28. skalpely,  

29. nůžky s délkou ostří větší než 6cm,  

30. lyžařské a turistické hole,  

31. vrhací hvězdice,  

32. nástroje, které lze použít jako špičatou nebo ostrou zbraň, např. vrtáky, dláta, nože na koberce, pracovní     

             nože, pily, šroubováky, páčidla, kladiva, kleště a francouzské klíče a pájky; 
  
Obušky – tupé předměty, které je možné využít jako zbraň. Jedná se především o následující předměty: 

33. pálky na baseball,   

34. palice, kyje a obušky pevné nebo ohebné (např. policejní obušky, tyče a klacky),  

35. kriketové hole,  

36. golfové hole,  

37. hokejky,  

38. pálky na lacrosse,  

39. pádla všeho druhu,  

40. skateboardy,  

41. kulečníková a jiná tága,  

42. rybářské pruty a udice,  

43. předměty využívané v bojových sportech, např. zabijáky s trny, boxery, hole, obušky, cepy, nunčaky, útočné 

hole, kutaton a kubasauant; 
  
Výbušniny a hořlaviny - jakékoli výbušné nebo hořlavé látky, které mohou ohrozit zdraví cestujících a posádky, 

bezpečnost civilního letectví a provozní bezpečnost letadla a dalších zařízení. Jedná se především o následující 
předměty a látky: 

44. munice,  

45. rozbušky,  

46. detonátory a zápalná zařízení,  

47. výbušniny a výbušná zařízení,  



48. repliky nebo imitace výbušnin a výbušných zařízení,  

49. miny a jiná výzbroj obsahující výbušniny,  

50. granáty jakéhokoli druhu,  

51. plyny a plynové nádoby (např. butan, propan, acetylén, kyslíku – ve větším množství),  

52. ohňostroje, světlice v jakékoli podobě a další pyrotechnika,  

53. zápalníky a fosforové zápalky,  

54. dýmovnice a kouřové patrony,  

55. hořlavá kapalná paliva (benzín, nafta, plyn do zapalovačů, alkohol, etanol),  

56. barvy ve spreji,  

57. terpentýn a ředidla barev,  

58. alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 70%; 
  
Chemické nebo toxické látky – jakékoli chemické nebo toxické látky, které mohou ohrozit zdraví cestujících a 

posádky, bezpečnost civilního letectví a provozní bezpečnost letadla a dalších zařízení. Jedná se především o 
následující předměty a látky: 

59. kyseliny, zásady a předměty je obsahující (např. autobaterie),  

60. žíraviny nebo bělící prostředky (např. rtuť a chlór),  

61. slzné a jiné paralyzující látky (např. dávivé plyny, slzné a pepřové spreje),  

62. radioaktivní látky (např. lékařské nebo průmyslové isotopy),  

63. jedy,  

64. infekčně nebo biologicky nebezpečné předměty a látky (např. infikovaná krev, bakterie a viry),  

65. samozápalné materiály a látky,  

66. hasící přístroje 
Přičemž platí, že pracovníci, provádějící bezpečnostní kontroly, mají vždy právo určit jako zakázané 
předměty i takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být 
použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví. 
Omezení množství tekutin, gelů a materiálů podobné konzistence, přepravovaných v kabinových 
zavazadlech cestujících 

(dle Nařízení Komise Evropského společenství  č.1546 / 2006 ) 
Dne 17. října 2006 bylo v Úředním věstníku Evropské unie vydáno Nařízení Komise ES č.1546/2006, které 
reaguje na aktuální zvýšené riziko použití tekutých výbušných materiálů při konstrukci výbušných systémů, 
použitelných pro spáchání protiprávního činu. Účelem zavedení tohoto nařízení je omezit množství tekutin, gelů a 
podobných materiálů vnášených na paluby letadel a tím výše uvedené riziko snížit. Toto nařízení vstoupilo v ČR   
v platnost dne 6. listopadu 2006. 

Omezení přepravovaného množství se vztahuje na následující druhy materiálů: 

 kapaliny (včetně nápojů ) 

 pasty 

 gely 

 pleťové vody a parfémy 

 směsi kapalin a pevných látek 

 obsah nádob pod tlakem 

 ostatní látky podobné konzistence ( tj. např. zubní pasta, gel na vlasy, nápoje, sirupy, 

 pěna na holení, aerosoly, …) 
Přeprava tekutin a dalších výše uvedených materiálů v kabinovém zavazadle je povolena pouze při splnění 
následujících podmínek :  

 velikost jednotlivého balení nepřekročí 100 ml 

všechna tato jednotlivá balení budou umístěna v plastovém pytlíku, který je:  

 průhledný  



 opakovaně uzavíratelný, a  

 jehož obsah je maximálně 1 litr,  
přičemž platí, že: 

 předměty v pytlíku uložené se do tohoto musí pohodlně vejít (tj. pytlík lze nenásilně uzavřít)  

 každý cestující smí přepravovat maximálně jeden takový průhledný igelitový pytlík s deklarovanými 

předměty 

VÝJIMKY: 

Z výše uvedeného omezení jsou uplatněny následující výjimky. Za zakázané předměty se nepovažují tekutiny a 
gely v libovolném množství a balení za předpokladu, že se jedná o:  

 zdravotní a dietní potřeby nutné na průběh cesty ( včetně jídel pro děti, pokud dítě cestuje s pasažérem)  

 tekutiny a gely nakoupené v SRA prostoru letiště za bezpečnostní kontrolou  

 veškeré tekutiny a gely, které byly zakoupeny :  

 v obchodech v neveřejném prostoru letiště (tj. za pasovou kontrolou)  

 v obchodech na palubách letadel EU/EEA  

 v obchodech v SRA prostorech letišť EU/EEA 

 a to pouze ze za předpokladu, že takový předmět  

 je prodejcem zabalen v průhledném igelitovém obalu – pytlíku, ve kterém je přiložen doklad o nákupu  

 je prodejcem uzavřený tak, aby s jeho obsahem po prodeji nemohl cestující neoprávněně  manipulovat  

( pečeť, pečetící páska, zatavení, apod.)  

 je cestujícím přepravován v den realizace nákupu 
Všechny výše uvedené předměty a materiály, na které se vztahuje výjimka, musí být podrobeny standardní 
bezpečnostní kontrole, přičemž právo pracovníka provádějícího bezpečnostní kontroly na jejich fyzickou kontrolu  
(tj. vybalení z igelitového obalu a otevření předmětu) není nijak dotčeno. 
  

Dodatečné bezpečnostní kontroly cestujících a zavazadel na linkách do USA 

Pro provádění předletových kontrol cestujících a zavazadel na linkách do USA jsou na základě závazných 
postupů Transportation Security Administration USA (http://www.tsa.gov) v současnosti uplatňována následující 
dodatečná bezpečnostní opatření: 

 Přísnější procesy vlastní bezpečnostní kontroly, zahrnující např. četné podrobné fyzické kontroly cestujících 

i zavazadel, samostatné kontroly obuvi atd. Před zahájením detekční kontroly je zde cestující povinen 

respektovat pokyny pracovníků Bezpečnostní kontroly, zejména sejmout svrchní oděv, odložit obuv k 

samostatné rentgenové a fyzické kontrole a vyjmout ze zavazadel k samostatné rentgenové kontrole 

přepravovanou rozměrnou  elektroniku (notebooky, videokamery, …) a veškeré tekutiny a gely. 

 Běžný rozsah předmětů, zakázaných pro leteckou přepravu v kabině letadel, platný v rámci EU je na těchto 

linkách rozšířen o: 

1. nože a podobné řezné nástroje jakékoliv délky (s výjimkou nožů s kulatou špičkou) 

2. některé druhy zapalovačů (jedná se o tzv. „torch lighters“, tj. o zapalovače „protivětrné“, „turbo-

zapalovače“, které fungují např. na principu žhavení drátku nebo hořáku; tyto zapalovače jsou považovány 

za nebezpečné předměty a vstup do SRA prostoru letiště s nimi není povolen.) 

 Povolený rozsah tekutin a gelů, přepravovaných v kabinovém zavazadle, je při bezpečnostní kontrole 

striktně omezen na 1 opakovaně uzavíratelný průhledný plastový sáček na cestujícího s maximálním 

objemem 1 litr, ve kterém jsou připuštěna pouze jednotlivá balení do 100 ml. Systém aplikovaný ve státech 

EU pro prodej v letištních duty-free obchodech před stanovišti bezpečnostních kontrol na těchto linkách není 

připuštěn (tj. na palubu letadla si cestující nesmí vzít žádný předmět obsahující tekutinu či gel s obsahem 

přesahující 100 ml, byť by tento předmět zakoupil v letištním duty-free obchodu)..  



Výjimky z výše uvedeného zákazu mají pouze v potřebném množství: 

- dětské výživy, dětské mléko a nápoje – pouze v případě, že doprovázející cestující je  ochoten na vyzvání 

ověřit ochutnáním nezávadnost; 

- předepsané léky, inzulín resp. dietologické přípravky s receptem nebo potvrzením lékaře, které jsou 

potřeba v průběhu cesty;  
Kromě výše uvedených dodatečných opatření a postupů jsou při odbavování letů do USA aplikována též všechna 
standardní bezpečnostní pravidla, platná pro odlety z letiště Praha-Ruzyně, tj. zejména: 

 omezení pro přepravu tekutin a gelů v kabinových zavazadlech vyplývající z nařízení ES č. 1546/2006;  

 povinnost deklarovat a předkládat k samostatné RTG kontrole veškeré tekutiny a gely, přenosné počítače a 

rozměrnější elektroniku; 
Každý cestující je ze zákona povinen podrobit se bezpečnostní kontrole resp. uposlechnout pokynů a 

příkazů bezpečnostních pracovníků. 

DESATERO BEZPROBLÉMOVÉHO PRŮCHODU BEZPEČNOSTNÍ KONTROLOU NA LETIŠTI 

1. Seznamte se řádně s přepravními podmínkami již před cestou na letiště. Pokud máte pochybnosti, obraťte 

se s dotazy na leteckou společnost se kterou cestujete nebo na letištní informace.  

2. Na letiště přijeďte s dostatečným časovým předstihem, aby odbavení Vašich zapsaných zavazadel a 

následná bezpečnostní kontrola neprobíhala v časovém stresu.  

3. Při příchodu na stanoviště bezpečnostní kontroly v klidu vyčkejte, až na Vás přijde řada. Respektujte 

koridory, které jsou pro čekající cestující vytýčeny pomocí stojanů a pásů a vždy respektujte pokyny a 

příkazy bezpečnostních pracovníků. 

Jakmile přistoupíte k rentgenovému zařízení, připravte se na zahájení bezpečnostní kontroly. Pro odložení 

předmětů, které budete předkládat ke kontrole, použijte plastové misky, které jsou pro Vás na každém 

stanovišti připraveny. Pouze Vaše zavazadlo do nich nepatří.  

4. Vyjměte ze zavazadla plastový sáček, ve kterém přepravujete předměty, obsahující tekutiny a gely a 

předložte jej k samostatné kontrole.  

5. Do plastové misky si odložte všechny kovové předměty, které máte v kapsách oděvu (např. mobilní telefon, 

klíče, cigarety, drobné mince, peněženku, atd.)  

6. Svlékněte si svrchní oděv (kabát či bundu) a odložte jej do plastové misky.  

7. Z Vašeho zavazadla vyjměte rozměrnější elektroniku (notebook apod.) a položte ji do plastové misky k již 

odloženému svrchnímu oděvu.  

8. Vaše zavazadlo položte na pás rentgenového zařízení.  

9. Vyčkejte instrukcí bezpečnostního pracovníka a po jeho pokynu projděte detekčním rámem. Pokud budete 

vyzváni k podrobení se dodatečné kontrole, bez výhrad to akceptujte.  

10. Vaše zavazadlo a odložené věci budou podrobeny rentgenové kontrole. Pokud budete bezpečnostním 

pracovníkem vyzváni k otevření zavazadla, případně k předložení některého z kontrolovaných předmětů k 

následné prohlídce, bez výhrad to akceptujte. 
Po ukončení bezpečnostní kontroly si nezapomeňte vzít zpět Vaše zavazadlo a všechny Vaše odložené 
předměty. 
 
 
Přejeme Vám příjemnou cestu! 

 


