7.4 Přeprava zavazadel
1.

Cestující může vzít s sebou do vozidla:
a) ruční zavazadlo
b) spoluzavazadlo

2.

Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla do celkové
hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla
ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle pokynů
řidiče nebo pověřené osoby. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu.

3.

Placení podléhají spoluzavazadla:
a) o rozměrech větších než 25 x 45 x 70 cm;

b) tyčového tvaru nad délku 150 cm a průměr 20 cm;
c) deskového tvaru o rozměrech větších než 100 x 100 x 5 cm;
d) dětský kočárek bez dítěte.
Spoluzavazadlem, podléhajícím placení stanovené ceny, je i takový předmět, jehož
jediný rozměr přesahuje některý z uvedených rozměrů.
Výše ceny za přepravu je uvedena v Tarifu PID.

4.

Placení nepodléhají zavazadla:
a) nedosahující rozměrů uvedených v odst. 3;

b) dětský kočárek s dítětem;
c) jeden nebo dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu; lyže
bez obalu se nepřepravují;

d) živé zvíře ve schráně, pokud schrána nepřesahuje rozměry uvedené v
odst. 3;

e) jízdní kolo v metru, v tramvaji, na lanové dráze a na přívoze;
f) pojízdná nákupní taška;

g) snowboard.
5.

Cestující s časovou jízdenkou s platností 24 hodin a více je oprávněn
přepravovat bezplatně jedno spoluzavazadlo podléhající placení.

6.

Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního
prostoru:
a) věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo
opatřeními orgánů státní
správy;
b) nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň,
poškození vozidla, úraz,
otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, vyjma látek uvedených v
odst. 7;
c) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit
cestující nebo vozidlo;

d) jízdní kolo (neplatí za stanovených podmínek pro metro, tramvaje,
lanovou dráhu, plavidla a
cyklobusy);
e) věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být
cestujícím na obtíž;

f) zavazadlo, který je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň (pro
zbraně příslušníků armády nebo policie platí zvláštní předpisy);

g) předmět, jehož rozměry přesahují 50 x 60 x 80 cm nebo předmět tvaru
válce, delší než 3 m nebo o průměru větším než 25 cm a předmět
deskového tvaru, je-li větší než 150 x 150 x 10 cm, i když přesahují
jeden z uvedených rozměrů; výjimku tvoří dětské kočárky, vozík pro
invalidy, jeden nebo dva páry lyží s holemi v jednom obalu.
h) jakékoli motorové vozidlo včetně jízdních kol, koloběžek apod. s
pomocným motorkem (neplatí pro elektrické vozíky nebo jiné elektrické
kompenzační pomůcky pro invalidy za podmínek stanovených v čl. 6).

7.

Stanovené rozměry může v jednom rozměru překročit hudební nástroj včetně
jeho obalu, sbalené skládací jízdní kolo, dětské odrážedlo nebo dětské jízdní
kolo pro dítě do 6 let věku.
Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do vozidla
jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla.

8.

Z nebezpečných věcí může cestující vzít s sebou do tramvaje (jednoho
vozu), lanové dráhy nebo autobusu, pokud to obsazení vozidla dovoluje,
jednu ocelovou láhev s kapalným topným plynem nebo chladícím médiem o
celkové hmotnosti nejvýše 10 kg nebo jednu či dvě nádoby s naftou o
celkovém obsahu nejvýše 20 l. Oba druhy paliva nesmí být současně
přepravovány v jednom voze. Průchod vozem s těmito věcmi je zakázán.
Láhev nebo nádoba s uvedeným obsahem nesmí být poškozena ani zevně
znečištěna a musí mít těsně uzavřený uzávěr.
Cestující umístí láhev nebo nádobu na plošině vozidla, která není vyhrazena
pro přepravu dětských kočárků (na lanové dráze na plošině, kde není
umístěn dětský kočárek), a zajistí ji proti převržení nebo mechanickému
poškození.
Elektrické akumulátory lze brát s sebou jako zavazadlo jen tehdy, jsou-li
odplynovací otvory zajištěny tak, aby z nich kapalina nemohla vystříknout;
nabité akumulátory musí být zajištěny proti zkratu. Elektrické akumulátory
nesmí být zevně znečištěny a musí být vždy postaveny na podlahu vozidla
(nevztahuje se na miniaturní akumulátory, které neobsahují tekutinu).

9.

Osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla
zároveň se zbraní i náboje, pokud jsou umístěny v příslušných obalech.

10. V metru je zakázána přeprava lahví s kapalným topným plynem, chladícím
médiem, kyselin, žíravin, nafty i ostatních výbušných nebo snadno zápalných
látek a hořlavin a elektrických akumulátorů naplněných elektrolytem. S

uvedenými předměty není dovolen ani vstup do přepravního prostoru metra.

11. Cena za přepravu nebezpečných věcí, jejichž přeprava je povolena, je stejná
jako za přepravu spoluzavazadel.

