SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ,
které nelze vnést do vyhrazené zóny letiště
a přepravovat v příručním zavazadle
a registrovaném zavazadle

www.katowice-airport.com

Doplněk 4-C přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním
normám letecké bezpečnosti.

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA
Aniž by byla dotčená používaná bezpečnostní pravidla, uvedené předměty
nemohou být vnášené cestujícími do vyhrazených zón letiště ani na palubu
letadla.

• vybavení používané pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou;
• meče, kordy a šavle.

STŘELNÁ ZBRAŃ A ZBRAŇ JINÉHO DRUHU
a. pistole, střelná zbraň a jiné zařízení, které vystřeluje náboje – zařízení které se hodí nebo se zdá být schopné k použití s cílem způsobení vážného zranění těla vystřelením náboje, včetně předmětů:
• střelná zbraň všeho druhu, jako jsou pistole, revolvery, pušky,
brokovnice
• hračky ve tvaru zbraně, repliky a imitace střelných zbraní, které
je možno si splést se skutečnými zbraněmi
• součástky střelných zbraní, s výjimkou teleskopických hledí
• pneumatická zbraň a pro CO, jako jsou pistole, brokovnice, pušky
a kuličková zbraň
• odpalovací zařízení signalizačních světlic a startovací pistole
• luky, kuše a šípy
• zařízení k vystřelování harpun a kopí
• praky a katapulty.

PRACOVNÍ NÁSTROJE
d. pracovní nástroje – nářadí, které je možné použít s cílem způsobit vážné zranění těla nebo ohrožení bezpečnosti letadla, včetně
předmětů:
• ocelová páčidla
• vrtačky a vrtáky, včetně přenosných elektrických vrtaček
• nástroje s ostřím nebo hřídeli delším než 6 cm, které se mohou
použít jako zbraň, jako jsou šroubováky a dláta
• pily, včetně bezdrátových přenosných elektrických pil, pájecí
lampy
• pistole pro nastřelování kolíků a hřebíků.

ZAŘÍZENÍ K OMRAČOVÁNÍ NEBO ZNEHYBŇOVÁNÍ
b. zařízení určené k omračování – zařízení určené konkrétně k omračování nebo znehybňování, včetně předmětů:
• zařízení k omračování, jako jsou paralyzéry,tasery a paralyzující
obušky
• zařízení pro omračování a porážku zvířat
• neutralizující a znehybňující chemické látky, plyny a spreje, jako
na příklad slzné plyny, pepřové plyny, rozprašovače kyseliny a
repelentní spreje pro zvířata.
PŘEDMĚTY S OSTRÝM HROTEM
c. předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou – předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou, které lze použít s cílem způsobení
vážného zranění, včetně předmětů:
• určených k sekání, jako jsou sekýrky, sekery a sekáčky
• cepíny a ledové háky
• nože pro holící strojky
• nože k řezání kartónů
• nože s čepelí delší než 6 cm, (PL L 55/16 Úř. věstník Evropské
unie 5.3.2010)
• nůžky s čepeli delšími než 6 cm, měřeno od bodu otočného spoje

TUPÉ NÁSTROJE
e. tupé nástroje – předměty, které mohou být použity s cílem způsobení vážného zranění v případě jejich použití k úderu, včetně
předmětů:
• tyčky ke hře baseball a softball
• obušky, takové jak gumové obušky, kovové obušky pokryté kůží
a policejní obušky
• vybavení používané pro bojová umění.
VÝBUŠNÉ A ZÁPALNÉ MATERIÁLY
f.
výbušné materiály a zápalné látky a zařízení – výbušné materiály a
zápalné látky a zařízení , které mohou nebo vypadají že lze je použít
s cílem způsobení vážného zranění těla nebo způsobení ohrožení
bezpečnosti letadla, včetně předmětů:
• munice
• nábojové zápalky
• rozbušky a pojistky
• repliky nebo imitace výbušných zařízení
• miny, granáty a jiné vojenské výbušné materiály
• ohňostroje a jiné pyrotechnické materiály
• dýmovnice a kouřové střelivo
• dynamit, střelný prach a plastické výbušné materiály.

Doplněk 5-B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním
normám letecké bezpečnosti.

REGISTROVANÉ ZAVAZADLO
Následující předměty nemohou být přepravované cestujícími v registrovaném zavazadle.
Výbušniny a zápalné látky a zařízení – výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež se dají použít k způsobení vážného zranění těla nebo které
mohou být hrozbou pro bezpečnost letadla, včetně předmětů:
• munice
• nábojové zápalky

•
•
•
•
•

rozbušky a pojistky
miny, granáty a jiné vojenské výbušné materiály
ohňostroje a jiné pyrotechnické materiály
dýmovnice a kouřové střelivo
dynamit, střelný prach a plastické výbušniny.

www.katowice-airport.com

