
Bezpečnostní pravidla na letištích EU

STRUČNÝ PRŮVODCE
Nová pravidla platí od pondělí 6.listopadu 2006 na všech letištích v Evropské unii, Norsku, 
Islandu a Švýcarsku do odvolání. Nová pravidla znamenají, že na bezpečnostních kontrolách 
budete se svými příručními zavazadly, kromě kontroly zakázaných předmětů, navíc podrobeni 
kontrole kapalin. Nová pravidla neomezují množství kapalin, které můžete zakoupit v obchodech 
umístěných za bodem kontroly palubních vstupenek nebo na palubě letadla provozovaného 
leteckým dopravcem z EU. Tato pravidla se týkají všech cestujících odlétajících z letišť v EU do 
jakékoliv destinace.

CO JE NOVÉ?

PŘI BALENÍ
Je povoleno mít malé množství kapalin ve Vašem příručním zavazadle nebo přímo u sebe. Tyto 
kapaliny musí být v jednotlivých obalech, z nichž každý může mít maximální objem 100 ml. Tyto 
obaly musí být v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku s kapacitou ne větší než 1 litr 
(viz obrázek).

NA LETIŠTI
K usnadnění provádění bezpečnostní kontroly kapalin je každý cestující povinen:

• předložit pracovníkům bezpečnostní kontroly všechny vnášené kapaliny k provedení 
detekční kontroly 

• odložit svrchní část oděvu (bundu, kabát či sako), která bude podrobena detekční kontrole 



samostatně, zatímco bude procházet přes detektor kovu 
• vyjmout přenosné počítače a jiné větší elektrické přístroje ze svých příručních zavazadel, 

která budou samostatně podrobena detekční kontrole, zatímco bude procházet přes detektor 
kovu. 

Poznámka:
Kabinová zavazadla budou od března 2007 limitována rozměry 56x45x25 cm. Tyto rozměry 
zahrnují i vyčnívající části zavazadla (držadla, kolečka a pod.). Opatření se netýká mimořádně 
cenných a křehkých zavazadel, která však musí být deklarována na odbavovacích přepážkách, kde 
budou zvlášť označena

KAPALINY ZAHRNUJÍ:
• vodu a ostatní nápoje, polévky, sirupy 
• parfémy 
• gely, včetně vlasových a sprchových 
• pasty, včetně zubní 
• líčidla 
• krémy, pleťové vody a oleje 
• spreje 
• obsahy nádob se zvýšeným tlakem, včetně holící pěny, jiné pěny a deodoranty 
• směsi látek kapalných s pevnými 
• všechny ostatní věci podobné konzistence 

CO SE NEMĚNÍ?
Můžete stále:

• balit kapaliny do zapsaných zavazadel, která jsou přepravována v zavazadlových prostorech 
letadla – nová pravidla se týkají pouze příručních zavazadel 

• vozit ve svých příručních zavazadlech léky a potravní potřeby, včetně kojenecké výživy pro 
užívání během cesty. Můžete být požádáni o potvrzení, dokládající jejich nezbytnost během 
letu 

• nakupovat kapaliny, jako jsou nápoje a parfémy, ale pouze v obchodech, umístěných za 
bodem kontroly palubních vstupenek nebo na palubě letadla provozovaného leteckým 
dopravcem z EU 

Jestliže jsou kapaliny prodávány ve zvláštních zapečetěných sáčcích, neotvírejte je před 
bezpečnostní kontrolou, jinak by jejich obsah mohl být zabaven. Jestliže přestupujete na letišti v 
EU, neotvírejte sáček před detekční kontrolou na přestupním letišti, nebo na posledním, pokud 
přestupujete vícekrát.

Všechny tyto kapaliny jsou povoleny, navíc k množství, které je uloženo v uzavíratelném sáčku, jak 
je popsáno výše.

Jestliže máte pochybnosti o tom, co si s sebou můžete vzít, kontaktujte naši leteckou společnost  
nebo cestovního agenta.
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