
Poznámka
Kdy a s kým :-) pojedeme na dovolenou?

Kam se vypravíme?

- pomůžou nám buď internetové stránky   www.i-assist.cz

- nebo návštěva cestovní agentury ASSIST

Jak si rezervovat místa v zájezdu?

- buď osobně v cestovní agentuře ASSIST

- nebo e-mailem info@i-assist.cz

- nebo telefonicky (na číslech  417 532 669, 417 532 820 nebo 777 277 478, SKYPE assist_rezervace)

Máme platný cestovní pas? A bude Vám platit i 3 někde až 6 měsíců po návratu?

Máme cestovního průvodce, mapy, slovník…? Pokud ne, můžeme to všechno za zvýhodněnou cenu získat v 

cestovní agentuře ASSIST.

Máme cestovní pojištění (včetně připojištění zrušení zájezdu)? Jestli ne, dá se rovněž vyřídit v CA ASSIST.

Je v ceně zájezdu i doprava z našeho bydliště na letiště? Jestli ne, musíme si ji zajistit sami nebo se informovat 

v cestovní agentuře.

Známe telefonní čísla na policii, záchranku a hasiče v místě, kam jedem na dovolenou? Jestli ne, dají nám je 

v CA ASSIST.

Vyměnili jsme si už peníze?

Budeme na dovolené používat svou platební kartu? Jestli ano, ověříme si, zda nám v zemi, kam jedeme, platí a 

kolik na ni můžeme denně vybrat.

Bude nám v zemi, kam jedeme, fungovat mobilní telefon? Bude, pokud pro danou oblast máme u svého 

operátora takzvaný roaming. Přesto je dobré porovnat si ceny za volání přes různé operátory v dané zemi a ověřit 

si, jak se ze zahraničí volá.

Zaplatili jsme před odjezdem všechny faktury a složenky, které jsou splatné během naší dovolené?

Jedeme do exotické země a nevíme, jaké se pro cestu tam doporučuje očkování? 

Poradí nám v cestovní agentuře ASSIST nebo klikněte zde pro informace (www.ockovacicentrum.cz)

Nechali jsme příbuzným nebo známým kontakty na sebe a rozpis, kde a kdy se během dovolené budeme 

pohybovat (itinerář)?

Zajistili jsme si hlídání domácích zvířat, pokud je nebereme s sebou? Pokud je s sebou chceme vzít: klikněte 

zde pro informace. (www.svscr.cz)
 

Bude nám někdo zalévat květiny?

A vybírat poštovní schránku?

Co si dáme do příručního zavazadla
- pasy, víza, letenky, vouchery

- místní peníze, platební karty

- mezinárodní řidičský průkaz do států mimo EU (pokud si chceme v zahraničí půjčit auto)

- doklady k cestovnímu pojištění

- fotoaparát, kameru

- mobilní telefon (a nezapomenout na nabíječku!) - po příjezdu na místo si nejlépe ručně navolíme 

nejvýhodnějšího operátora.

- cestovní průvodce a slovník

- cestovní polštářek

- pití na cestu klikněte zde pro informace (strana 2)

- ubrousky a papírové kapesníčky

- léky na předpis

- léky na cestovní potíže (bolesti hlavy, průjem, nevolnost …)

- brýle dioptrické, sluneční

- časopis, knížka, karty

- rezervní oblečení pro děti (cestou se můžou třeba polít nebo jinak umazat…)

- věci které nesmíte mít na palubě letadla naleznete zde (strana 3).

- kopie pasů a ostatních dokladů (ŘP, zelená karta, pojištění ..)

- sportovní oblečení, plavky, společenské šaty, pánové dlouhé kalhoty (vyžadují některé hotely)

- boty: plážové, vycházkové, sportovní, společenské

- teplé oblečení

- hřeben, vysoušeč vlasů

- mýdlo, šampon, lak na vlasy, kolíčky na prádlo

- nafukovací míč, lehátko, člun

- opalovací krémy, deodorant

- rychlovarná konvice

- kosmetika, pěna na holení, holící strojek

- aspoň malou láhev s vodou - pokud přiletíte v noci nebudete mít možnost si nic koupit

- nůžky na nehty, pilník

- repelent proti hmyzu, lékárnička

- budík, šití, otvírák na lahve

- cestovní adaptér pro elektrickou síť v místě pobytu. Možno zapůjčit v CA ASSIST.

Co do kufru - Doporučení: je dobré rozložit si věci do několika zavazadel pro případ, že se některé z nich cestou ztratí nebo poškodí.

KONTROLNÍ SEZNAM NA DOVOLENOU

Plánujeme dovolenou

Připravujeme se na cestu

Balíme

DOPORUČUJEME mít s sebou fotokopii zadní dvoustrany pasu, samozřejmě uloženou odděleně od originálu, kopie dokladů o pojištění, kopie či 

aspoň čísla kreditních karet i  telefonní číslo banky pro jejich případné zablokování - to vše vám může pomoci, kdybyste o pas či karty přišli. 

Poznamenejte si také důležitá osobní telefonní čísla, pro případ ztráty mobilního telefonu.  
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Bezpečnostní pravidla

Nová bezpečnostní pravidla na evropských letištích
stručný průvodce

Nová pravidla upravují množství tekutin, které smí cestující mít u sebe ve chvíli, kdy prochází bezpečnostní kontrolou. Pravidla platí pro všechny 

cestující, jejichž odletovou destinací je letiště v zemi Evropské unie, bez ohledu na destinaci cílovou. Při bezpečnostních kontrolách bude nyní, 

kromě zjišťování předmětů již dříve vyloučených z přepravy na palubě letadel, také prováděna kontrola příručních zavazadel za účelem zjištění, zda 

tato neobsahují tekutiny. Nová pravidla nabývají účinnosti v pondělí 6. listopadu 2006 a platí do odvolání na všech letištích zemí Evropské unie.

Při balení příručního zavazadla
Mějte na paměti, že s sebou do kabiny letadla smíte vzít pouze malá množství tekutin, a to jak v příručním zavazadle, tak u sebe. 

Tekutiny musí být v malém balení do max. objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném 

igelitovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu.

Tekutiny

Tekutinami se rozumí:

voda a další nápoje, polévky, sirupy 

krémy, pleťová mléka a oleje 

parfémy 

spreje 

gely včetně šampónů a sprchových gelů 

nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a 

deodorantů 

pasty včetně zubní pasty 

směsi tuhých a tekutých materiálů 

všechny další materiály podobné konzistence

Na letišti

Na bezpečnostní kontrole musíte:

předložit igelitový sáček obsahující lahvičky s tekutinami 

odložit saka/kabáty/svetry 

vyjmout laptop a další větší elektrické přístroje z kabinového zavazadla
„Je zakázáno přijímat zboží, dárky nebo zavazadla od jiných osob a nechávat zavazadla a veškerý osobní majetek bez dozoru. Pokud vám jiná 

osoba svěří zboží, dárky nebo zavazadla, nebo pokud nemůžete mít svá zavazadla a veškerý osobní majetek pod trvalým dohledem, kontaktujte 

prosím přepážku Českých aerolinií na letišti.  

Nezapomeňte:

přepravovat tekutiny v zavazadlech, která si odbavujete – nová pravidla se týkají pouze příručních kabinových zavazadel, 

přepravovat v příručním kabinovém zavazadle léky a dietologické přípravky včetně dětské výživy potřebné pro dobu letu. Na tyto produkty se 

nevztahuje omezení povoleného množství

Nákup na Letišti

Stále můžete:
zakoupit po předložení palubní vstupenky tekutiny (nápoje, parfémy) v obchodech na letištích EU, které jsou umístěny za pasovou kontrolou. 

Pokud produkty obdržíte v zapečetěném sáčku, počkejte s otevřením do doby, až budete odbaveni pracovníky bezpečnostní kontroly. Pro nákupy 

na letištích opět neplatí množstevní omezení.
Pokud při cestě do cílové destinace přestupujete na jiném EU letišti, můžete zakoupit tekutiny i na letišti přestupu, v prodejních místech s 

obdobným režimem. Tekutiny můžete dále zakoupit na palubě návazného spoje operovaného leteckou společností země EU. Tekutiny vám budou 

prodány v

zapečetěných sáčcích. S otevřením počkejte až za poslední bezpečnostní kontrolu na posledním přestupu na letišti EU.
V případě nejasností se, prosím, ještě před příjezdem na letiště obraťte na leteckou společnost nebo na cestovní kancelář, která vám prodala 

letenku popř. na Kontaktní centrum Českých aerolinií - 800 310 310. Žádáme vás o trpělivý přístup a maximální spolupráci s pracovníky 

bezpečnostních kontrol a leteckých společností.



Všechny tekutiny, gely, pasty musí být v uzavíratelném průhledném sáčku - max. 1l (max. objem tekutiny 100ml).

Věci potřebné ze zdravotních důvodů jako léky, kojenecká strava po dobu cesty.

Nápoje, parfémy, ostatní tekutiny zakoupené v transitním prostoru letiště baleny v zapečetěných taškách.

Vše ostatní musí být vloženo do zapsaných zavazedel.



Vážení cestující,

v následujícím seznamu jsou uvedeny předměty,

které nesmějí být v kabině letadel a proto nemohou

být ani ve vašem příručním zavazadle.

- Nože, nůžky, vývrtky (všech délek čepelí a velikostí)

- Domácí příbory, čepelky, žiletky, kovové pilníčky na nehty

- Zbraně popř. hračky nebo repliky zbraní, praky, šipky

- Injekční stříkačky (výjimkou jsou zdravotní důvody,

   kontaktujte zástupce letecké společnosti)

- Řemeslnické nářadí, pletací dráty

- Sportovní pálky (baseballové apod.), kulečníková a billiárová tága

.

Násedující předměty nemohou být přepravovány ani v kabině cestujících, ani v nákladovém prostoru letadla :

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

a další předměty, které bezpečnostní kontrola ČSL považuje za nebezpečné a mohly by 

být zneužity k ohrožení bezpečnosti cestujících nebo posádky letadla.

Pokud máte ve svém příručním zavazadle některé z výše uvedených předmětů, prosíme 

přeložte je nyní do Vašeho zavazadla, které bude přepravováno v nákladovém prostoru 

letadla.

Předměty z výše uvedeného seznamu nalezené během bezpečnostní kontroly budou bez 

náhrady zabaveny.

Telefon: +420 777 277 478 Cestovní agentura ASSIST - your way s.r.o. www.i-assist.cz


