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Vážení cestující, 
 
Letecká přeprava se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Před svou cestou se proto informujte, které předměty jsou z přepravy vyloučeny. Podle 
platných mezinárodních předpisů nesmíte mít během přepravy u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty: 
 

ZBRANĚ, HRAČKY NEBO REPLIKY ZBRANÍ, OCHROMUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, PŘEDMĚTY S OSTRÝM 
HROTEM NEBO OSTROU HRANOU, VÝBUŠNINY A ZÁPALNÉ LÁTKY A ZAŘÍZENÍ. 
 
Pokud se u vás nebo ve vašem kabinovém zavazadle nachází některé z výše uvedených předmětů, přeložte je nyní do svého zapsaného 
(odbaveného) zavazadla. Výše uvedené předměty nalezené při bezpečnostní kontrole budou bez náhrady zabaveny. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 

 

 
 
Dear passengers, 
 
Air Transport follows strict security rules. Read more about the special rules for bringing certain items with you on board. According to the applicable 
international regulations, you are not allowed to have, either with/on you or in your cabin baggage, the following items: 
 

WEAPONS, TOYS THAT LOOK SIMILAR TO REAL WEAPONS, AMMUNITION, KNIVES AND ALL 
OTHER ITEMS OF A STABBING OR CUTTING NATURE, EXPLOSIVES AND ALL FLAMMABLE ITEMS. 
 
If you have anything from above in your hand baggage, please repack it into your checked baggage. All from above mentioned items found during 
the security check will be confiscated. 
 
Thank you for your understanding. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLIŽŠÍ INFORMACE PODAJÍ CESTOVNÍ AGENTURY, PRODEJCI NEBO PRACOVNÍCI ODBAVENÍ 
SMARTWINGS A ČESKÝCH AEROLINIÍ. 
NOT SURE? ASK THE CHECK-IN AGENT, TRAVEL AGENCY OR SALES AGENT. 
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