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Příloha č.  II 

Předpisy týkající se převozu nebezpečných materiálů  

převážených cestujícími nebo posádkou 
(Podkapitola  2.3 – TABULKA 2.3.A. IATA Dangerous Goods Regulations) 

 
Nebezpečné materiály nesmí, které nesmí převážet   cestující ani posádka v registrovaném nebo příručním zavazadle, kromě níže 

uvedených situací. Nebezpečné materiály   povolené v příručním zavazadle jsou rovněž povolené jako "mít u sebe", leda, že je 

stanoveno jinak. 
 

               Požadované informování pilota – velitele o lokaci 

Povolené v nebo jako příruční zavazadlo.  
Povolené v nebo jako registrované  zavazadlo.  

Je požadovaný souhlas operátora  

Alkoholové nápoje   v   baleních  pro  maloobchodní prodej,   obsahující  více   než   24%,   ale     ne   více než 70% 
objemových alkoholu, v nádobách s objemem  ne větším než  5 l, v  celkovém objemu  netto 5l na osobu. 

NE ANO ANO NE 

Munice (náboje do zbraně): bezpečně zabalené (z podtřídy 1.4S, UN 0012 nebo UN 0014) v množství  nepřesahujícím 

5 kg brutto na osobu, pro osobní použití. Příděly, na které má nárok více než jedna osoba nemohou být společně v jednom 
nebo několika baleních. 

ANO ANO NE NE 

Záchranářský lavinový batoh, jeden (1) na osobu, obsahující nádobu se stlač. plynem  z podtřídy 2.2. Může být rovněž 

vybaven        pyrotechnickým       aktivujícím mechanizmem, s obsahem  ne   více než  200  mg  netto  materiálu  z  
podtřídy  1.4S.  Batoh  musí  být  zabalen takovým způsobem,  aby   nebylo možné jeho náhodné spuštění.    Airbagy v 

batozích   musí     být  vybaveny ventily uvolňujícími tlak. 

ANO ANO ANO NE 

Baterie,   náhradní   /   volně,   včetně   lithiově   –    kovových nebo   lithiově   – iontových   článků nebo   baterie, 

pro přenosné elektronická zařízení, musí být převáženy výlučně v příručním zavazadle. Potřeby, jejíchž základním  
účelem   je  napájení,   např.:   power   bank   jsou chápany   jako  náhradní  baterie.    Tyto baterie  musí být individuálně 

zabezpečeny proti zkratu. 

NE NE ANO NE 

Turistické kuchyňky a nádoby na PH, obsahující hořlavé kapalné  palivo, mohou být převáženy s prázdnou nádrží a / 
nebo nádrží na PH ( detaily v 2.3.2.5) 

ANO ANO NE NE 

Detektory chemické, převážené během služební cesty  členy personálu Mezinárodní organizace pro zákaz chemické 

zbraně  (detaily v  2.3.4.4). 

ANO ANO ANO NE 

Znehybňující prostředky  jako  obušky,   pepřový plyn  a pod.,  obsahující  dráždící nebo    paralyzující  látky  jsou 

zakázány mít při sobě, v  registrovaném zavazadle  ani v příručním zavazadle. 

ZAKÁZÁNO 

Suchý led (kysličník uhličitý, pevný), v množství nepřesahujícím  2,5 kg na osobu, použitý jako chladící prostředek pro 

snadno se kazící materiály  - tato pravidla se na ně nevztahují, v registrovaném zavazadle nebo v příručním zavazadle, za 
podmínky, že zavazadlo (balení) umožňuje uvolňování  kysličníku uhličitého v plynové podobě. Suchý led v  

registrovaném zavazadle  musí  být  označen nápisem  „dry ice”  nebo  „carbon dioxide,  solid” a označením, že obsahuje 

2.5 kg nebo méně suchého ledu. 

ANO ANO ANO NE 

e-cigarety    (včetně:    e    –    doutníky,    e-    fajky,    jiné    individuální    inhalátory)   obsahující     baterie    musí být 

individuálně zabezpečeny proti náhodné aktivaci. 

NE NE ANO NE 

Paralyzéry (např.: tasery)  obsahující nebezpečné  materiály  jako výbušné materiály,  kompresované plyny, lithiové 

baterie a pod., jsou zakázány v příručním zavazadle,  v registrovaném zavazadle i při sobě. 

ZAKÁZÁNO 

Náhradní vklady  do  palivových článků  napájecí  přenosná  elektronická zařízení  (např.:  fotografické aparáty, mobilní 

telefony, laptopy a kamery (detaily v 2.3.5.10)). 

NE NE ANO NE 

Náhradní vklady do palivových článků do přenosných elektronických zařízení (detaily v 

2.3.5.10). 

NE ANO ANO NE 

Náboje plynové,   malé,   nehořlavé  obsahující kysličník uhličitý nebo jiný příslušný plyn   z   podtřídy   2.2. V množství 

ne větším než dva (2) malé náboje namontované v samo se naplňujícím individuálním vybavení jako záchranné vesty. 
Ne více než jedno (1) zařízení na cestujícího,  a ne více než dva (2) malé náhradní náboje na osobu, a taktéž ne více než 

čtyři (4) náboje do 50 ml vodního objemu pro jiná zařízení (detaily v 2.3.4.2). 

ANO ANO ANO NE 

Plynové láhve  s nehořlavým  a netoxickým plynem  nezbytné pro pohyb protéz.  Dodatečné náhradní láhve s 

podobnými rozměry, je-li to nutné pro zajištění potřebného množství plynu během trvání letu. 

NE ANO ANO NE 

Kulma na vlasy obsahující uhlovodíkový  plyn, v počtu ne větším než jedna (1) na cestujícího nebo člena posádky, za 

podmínky, že ohřívací část má zabezpečující clonu. Používání na  palubě  je  zakázáno.  Doplňující nádoby s plynem pro   

takové  kulmy   nejsou povoleny v registrovaném zavazadle ani v příručním zavazadle. 

NE ANO ANO NE 

Předměty vyrábějící  teplo,   jako podvodní svítilny  (potápěcí lampy) a  taktéž   pájky  (detaily v 2.3.4.6). ANO ANO ANO NE 

Izolovaná balení obsahující schlazený kapalný dusík  (bez rizika rozlití  kapalného dusíku), úplně vstřebaný 

absorpčním materiálem,  obsahující  výlučně bezpečné zboží. 

NE ANO ANO NE 

Benzínové motory nebo motory napájené palivovými články, musí splňovat požadavky zvláštního předpisu A70 

(detaily v 2.3.5.15). 

NE ANO NE NE 

Energo úsporné žárovky, v baleních používaných v maloobchodním prodeji, určené pro osobní nebo domácí použití. NE ANO ANO NE 

Baterie lithiové: Ochranná zařízení obsahující lithiové baterie (detaily v 2.3.2.6). ANO ANO NE NE 
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Nutné informování pilota – velitele o lokaci 

Povolené v nebo jako příruční zavazadlo.  
Povolené v nebo jako registrované 

zavazadlo 
 

Souhlas operátora je požadovaný  

Baterie lithiové: Přenosná zařízení elektronická obsahující  lithiově - kovové nebo lithiově- iontové články 

nebo     baterie,     včetně zdravotnických zařízení  jako např.  přenosné     koncentrátory kyslíku a  spotřebitelská  

elektronická zařízení,   jako např.  fotografické aparáty,  mobilní  telefony, laptopy a tablety, kdy je cestující nebo 
posádka má na palubě pro osobní použití (detaily 2.3.5.9). Pro  lithiově –kovové baterie  nemůže obsah  lithium 

přesahovat 2 g a pro lithiově –iontové baterie  nemůže objem baterie  přesáhnout 100 Wh. 

NE ANO ANO NE 

Náhradní / volně lithiově –iontové baterie  pro spotřebitelská  elektronická zařízení, a přenosná elektronická 
zdravotnická zařízení, s objemem přesahujícím 100 Wh, ale nepřesahující  160 Wh; nebo výlučně  přenosná 

elektronická zdravotnická zařízení s obsahem lithium  přesahujícím   2  g, ale  nepřesahujícím  8 g.

 Maximálně dvě  náhradní baterie mohou být 
převáženy v příručním zavazadle. Tyto baterie musí být zabezpečeny jednotlivě, aby nedošlo ke zkratu. 

ANO NE ANO NE 

Elektronická zařízení napájena lithiovými bateriemi Lithiově –iontové baterie nacházející se  v  
přenosných    (i zdravotnických zařízení)   elektronických zařízeních,  s objemem    přesahujícím  

100   Wh,   ale   nepřesahujícím    160   Wh.   Výlučně   elektronická přenosná zdravotnická zařízení s  lithiově 

kovovými bateriemi s obsahem   lithium přesahujícím  2 g, ale nepřesahujícím  8 g. 

ANO ANO ANO NE 

Bezpečné sirky (jedna  malá krabička) nebo    zapalovač cigaret,    která    neobsahuje  neabsorbované 
kapalné palivo, jiné než tekutý plyn určené pro osobní použití. Palivo pro zapalovače a doplňující vklady nejsou 

povoleny mít u sebe, ani  v registrovaném zavazadle ani v příručním. 

Upozornění:   Sirky vždy hořlavé  „bouřkové”, „strike   anywhere”,  žárové zapalovače “blue   flame” nebo 

“doutníky” jsou zakázány. 

NE U SEBE NE 

Pomoc mobilní: Invalidní vozíky napájeny akumulátorem nebo podobné zařízení usnadňující pohybování s 

akumulátory   zabezpečenými   proti úniku nebo s   akumulátory    splňujícími požadavky zvláštních 

přepisů A123 nebo A199 (detaily v 2.3.2.2). 

ANO ANO NE NE 

Pomoc mobilní: Invalidní vozíky napájeny akumulátorem nebo podobné zařízení usnadňující pohybování s 
akumulátory   nezabezpečenými   proti úniku nebo s  lithiovými  akumulátory    (detaily v 2.3.2.3. a 2.3.2.4). 

ANO ANO NE ANO 

Pomoc mobilní: Zařízení,  napájeno akumulátorem,  usnadňující pohybování  s lithiově –iontovými bateriemi 

(skládané); lithiově –iontovými baterie, které  musí být vymontovány a převáženy v kabině cestujících  
(detaily v 2.3.2.4(d)). 

ANO NE ANO ANO 

Neradioaktivní zdravotní potřeby nebo  toaletní potřeby (včetně aerosolů)  jako laky na vlasy, parfémy, 
kolínské vody a léky obsahující alkohol; a 

NE ANO ANO NE 

Nehořlavé a  netoxické  aerosoly  z  podtřídy  2.2,  bez  dodatečného ohrožení, pro  sportovní nebo domácí 

použití. 

 Celkové množství    netto  neradioaktivních  zdravotních potřeb nebo  toaletních potřeb a nehořlavých a 
netoxických aerosolů z podtřídy 2.2 nemůže přesáhnout 2 kg nebo 2 l, objem/množství  každé jednotlivé  potřeby 

nemůže přesáhnout 0,5 kg nebo 0,5 l. Ventily aerosolů musí být chráněny kryty nebo jiným vhodným 

prostředkem, který může zabránit náhodnému uvolňování se obsahu. 

NE ANO NE NE 

Kyslíkové láhve nebo láhve se vzduchem, v plynové  podobě pro zdravotnické použití. Maximální hmotnost 

láhví 5 kg brutto. 

Upozornění: Zařízení s obsahem kapalného kyslíku nesmí být převážena. 

ANO ANO ANO ANO 

Zařízení   pronikající   do   monitorování   jakosti vzduchu   musí splňovat požadavky zvláštního přepisu  A41 
(detaily  v 2.3.5.16) 

NE ANO NE NE 

Přenosná  elektronická zařízení obsahující akumulátory zabezpečené proti úniku splňující požadavky 

zvláštního přepisu  A67, akumulátor nesmí mít napětí větší než 12 V a maximální objem  100 Wh. Mohou být 

převáženy  maximálně dva náhradní akumulátory (detaily v 2.3.5.13). 

NE ANO ANO NE 

Radioizotopové stimulátory srdce nebo jiné zařízení, včetně zařízení napájených lithiovými bateriemi, 

vštěpených do těla člověka, či namontovaných zvenku nebo radiofarmaka umístěna v organizmu člověka v 

důsledku léčby. 

NE U SEBE NE 

Aktovky zabezpečující, kazety na peníze, pytle na peníze, a pod. obsahující  nebezpečné materiály,  jako např.  
lithiově – iontové baterie  a /nebo pyrotechnické materiály, kromě popsaných v 2.3.2.6 jsou úplně zakázány. Viz 

znění  4.2 – Seznam  nebezpečných materiálů  

ZAKÁZÁNO 

Nekontaminované vzorky  umístěné v  malých množstvích hořlavé kapalin,  musí splňovat  požadavky zvláštního 

přepisu  A180 (detaily v 2.3.5.14). 

NE ANO ANO NE 

Lékařský nebo nemocniční teploměr  obsahující  rtuť, jeden (1) na osobu, pro osobní použití  umístěný v 

ochranném pouzdru. 

NE ANO NE NE 

Rtuťové teploměry  nebo    rtuťový barometr, který převáží  zástupce vládní  meteorologické kanceláře  nebo     

zástupce         podobného   úředního orgánu         (detaily v 2.3.3.1). 

ANO NE ANO ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


