PRÍRUČNÁ BATOŽINA

Každá letecká spoločnosť má vlastné prepravné podmienky batožiny a určuje koľko
kusov batožiny, akej hmotnosti a rozmerov si môže cestujúci vziať na palubu lietadla a
tiež určuje, či to bude bezplatne alebo za poplatok. Cestujúci by sa tak nemal
spoliehať na svoju skúsenosť s inou leteckou spoločnosťou, ale vždy si preštudovať
prepravné podmienky leteckej spoločnosti, ktorou aktuálne letí. Nájde ich na
webstránke spoločnosti v sekcii Prepravné podmienky (Terms & Conditions), alebo mu
ich poskytne cestovná kancelária. Informovať sa tiež môže aj na letisku odletu. Väčšina
dovolenkových charterových letov má nasledovné podmienky na prepravu príručnej
batožiny: 56 x 45 x 25 cm, 3-10 kg. Všetky cenné predmety si treba vždy ukladať do
príručnej batožiny a mať príručnú batožinu po celý čas na letisku alebo v lietadle pod
dohľadom. Ak umiestni cestujúci cenné predmety do podanej batožiny, letecká
spoločnosť ani letisko nezodpovedajú za stratu alebo poškodenie takýchto vecí.
Zakázané predmety v príručnej batožine
Zoznam zakázaných predmetov stanovuje vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/1998 z

5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných
základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva.
Upozornenie:
Zapaľovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani zapísanej batožine. Vzhľadom
na charakter daného predmetu (tlaková nádoba s nebezpečnou horľavou látkou), je možné v
leteckej doprave zapaľovač prevážať výlučne na "tele majiteľa", t. j. umiestením vo vreckách
oblečenia. Zapaľovač je nutné deklarovať pred detekčnou kontrolou umiestnením do prepravy. Nie
je možné prepravovať zapaľovače typu ZIPPO.

TEKUTINY
Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať látky tekutej, pastovej a gélovej povahy len:

-

v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 ml (alebo 100 gramov),

-

ktoré musia byť umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom
vrecku (spolu s aerosólmi a gélmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto
plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.
Všetky tekutiny musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred

detekčnou kontrolou umiestením v prepravke mimo batožiny.
Do skupiny patria: šampóny, sprchové gély, parfémy, kozmetika, nealkoholické a
alkoholické nápoje, iné látky pastovej povahy, zubné pasty, gél na vlasy, spreje na
vlasy,podpažné spreje a iné.
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