
 
 
 
Bezpečnostné opatrenia EÚ pre prepravu príručnej batožiny* 
 
S účinnosťou od 06. novembra 2006 sa pre všetky odlety (vrátane tranzitných letov) 
z členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska zavádzajú nasledovné 
bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prepravy predmetov na palube lietadla: 
 
- na palube lietadla môžu cestujúci prepravovať tekutiny v samostatných 

obaloch s objemom max. 100 ml (resp. objemový ekvivalent). Všetky 
obaly je nutné vložiť do priehľadného opakovateľne uzatvárateľného 
plastového vrecka, ktorého objem nie je väčší ako 1 l. Za tekutiny sa mimo 
iné považujú napr. aj gély, pasty, zmesi tekutina/pevná látka a obsah nádob 
pod tlakom (peny na holenie, penové tužidlá,  penové prípravky a deodoranty, 
aerosóly a všetky ostatné predmety podobnej konzistencie), ďalej zubné 
pasty, gély na vlasy, šampóny, sprchové gély, pasty, spreje, voda, nápoje, 
polievky, sirupy, voňavky, krémy, pleťové mlieka, oleje, parfémy, atď... 

 
 
- odporúčame, aby ste tieto látky prepravovali v batožine zacheckovanej 

do batožinového priestoru lietadla. 
 
- výnimka sa môže udeliť ak je tekutina určená na použitie počas cesty a je 

nutná zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov osobitných požiadaviek na 
stravovanie vrátane dojčenskej výživy. 

 
Počas bezpečnostnej kontroly budú nasledovné súčasti batožiny prehliadané 
separátne: 
- samostatné obaly s tekutým obsahom s objemom max. 100 ml 
- notebooky a iná elektronika (mp3 prehrávače, mobilné telefóny atď.) 
- bundy a kabáty 
- všetky predmety zakúpené na palube lietadla a v priestoroch letiska 

 
Predmety zakúpené na palube lietadla a na letisku (v priestore za pasovou kontrolou) 
je nutné transportovať v uzavretom plastovom vrecku označenom dátumom a číslom 
letu. 
 
V prípade, že je nevyhnutné prepravovať tekutiny v batožine odovzdanej pri 
registrácii na let, tzv. „zacheckovanej batožiny“ do batožinového priestoru 
lietadla, je potrebné ich zabezpečiť proti prípadnému poškodeniu obalov. 
Letecká spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade poškodenia 
obalov tekutín prepravovaných v zacheckovanej batožine, ani z toho 
vzniknutých škôd.  
 
Na určitých smerovaniach či v určitých krajinách je možné ešte striktnejšie 
obmedzenie prepravy predmetov v príručnej batožine. 
 
 
* podľa nariadenia (ES) č. 1546/2006 zo 17. októbra 2006 ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných 
základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva 
 


