
Příloha č. I 

Seznam předmětů, které cestující nesmí přinášet  

do vyhrazených zón letiště ani na palubu letadla 

 

Následující předměty nesmí   cestující přinášetdo vyhrazených zón letiště ani na palubu letadla 

(kabinové zavazadlo):  

1) Pistole,  a jiná zařízení, která   vystřelují náboje  – zařízení vhodná nebo vypadající jako vhodná 

k použití za účelem způsobení těžkého tělesného úrazu vystřelením náboje, z toho:  

- střelné zbraně všech druhů, jako pistole, revolvery,  pušky, brokovnice  

-  hračky ve tvaru zbraně, repliky a imitace střelné zbraně, které je možné brát jako skutečnou zbraň  

-  součásti  střelné zbraně, kromě teleskopických hledáčků   

- pneumatická zbraň a zbraň na CO2,  jako pistole, zbraň s broky, karabiny a střelná lovecká zbraň   

-  odpalovací zařízení pro signalizační fláry a  startovní pistole  

-  luky, kuše a střely  

-  zařízení pro vrhání harpun a kopí  

-  praky a katapulty  

2) Zařízení  k ohlušování – zařízení  určena speciálně k ohlušování nebo znehybnění, v tom:  

-  zařízení  pro porážku,  jako paralyzéry, tasery a paralytické obušky  

-  zařízení  pro ohlušování a porážku zvířat  

-  neutralizující a znehybňující chemické látky, plyny a aerosoly,  jako slzné plyny, pepřový sprej, 

rozprašovače kyseliny a aerosoly odstrašující zvířata  

3) Předměty s ostrým zakončením nebo ostrou hranou – předměty s ostrým zakončením nebo ostrou 

hranou vhodné pro použití za účelem způsobení těžkého tělesného úrazu, z toho:  

-  Předměty určené  pro sekání  jako sekyry, topory a sekáčky  

-  Cepíny a jehlice na led  

-  Ostří do holících strojků   

-  Nože na řezání  kartonů  

-  Nože s ostřím delším než 6 cm  

-  Nůžky s ostřím delším než 6 cm měřeným od bodu otočného spojení  

-  Vybavení využíváno pro bojová umění  s ostrým zakončením nebo ostrou hranou,  

-  Meče, kordy a šavle  

4) Pracovní nářadí  – nářadí vhodná pro použití za účelem způsobení těžkého tělesného úrazu nebo 

ohrožení bezpečnosti letadla, včetně:  

-  Ocelová páčidla   

-  Vrtačky a vrtáky, včetně bezdrátových přenosných elektrických vrtaček  

 



-  Nářadí s ostřím nebo držadlem  delším než 6 cm vhodná pro použití  jako zbraň, jako šroubováky 

a dláta  

-  Pily, včetně bezdrátových přenosných elektrických pil   

-  Pájecí lampy   

-  Pistole pro vstřelení kolíků a hřebíků  

5) Tupá nářadí – předměty vhodné pro použití za účelem způsobení těžkého tělesného úrazu v 

případě jejich využití  k udeření, z toho:  

-  Pálky  pro baseball a softball  

-  Hole,  jako  gumové obušky, kovové hole potažené kůži a  policejní obušky/hole  

-  Vybavení využíváno pro bojová umění   
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6) Výbušné materiály a zařízení,  látky a  zápalná zařízení – výbušné materiály a látky a  zápalná 

zařízení vhodné nebo vypadající jakoby byly vhodné pro použití za účelem  způsobení těžkého 

tělesného úrazu nebo vytvoření ohrožení bezpečnosti letadla, včetně:  

- Munice  

-  Zápalky   

-  Detonátory a pojistky   

-  Repliky nebo imitace výbušných zařízení   

-  Miny, granáty a jiné vojenské výbušné materiály  

-  Materiál pro ohňostroje  a jiné pyrotechnické materiály  

-  Kouřové střely  a kouřové náboje  

-  Dynamit,  střelecký prach a plastické výbušné materiály   

 

a předměty a materiály podle zvláštních  předpisů, zejména předměty uvedené v Technických 

návodech  o Bezpečném Transportu Nebezpečného zboží  vzdušnou cestou, které vydala  

Organizace mezinárodního civilního letectví a regulacích o Nebezpečném zboží, které vydala 

Asociace mezinárodného leteckého transportu (International Air Transport Association - IATA) a 

nařízení Komise (EC) č. 68/2004. 
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