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Odbavení cestujících na 
letišti 

 - Standardní  

 - Internetové 

 - Přes mobilní telefon 

 - V samoodbavovacím kiosku 



  Standardní  odbavení 

Letenka (papírová, elektronická) 

Voucher (popř. rezervační kód, doklad totožnosti 
a víza) 

Otevřeno 2 hodiny před odletem 

Uzavřeno 30-40 minut před odletem 

 



Nadrozměrná zavazadla 

 

Odbavení nutno 
domluvit s 
pracovníkem na 
odbavovací přepážce 

 

Tyto zavazadla jsou 
odbavovány ze 
zvláštní přepážky 



  Internetové odbavení 

 CHECK - IN   
   
Elektronické odbavení z pohodlí vašeho domova či 

kanceláře 
 

48 hodin až 3 hodiny před odletem 
 

Šetří čas 
 

Pouze u vybraných leteckých společností 

 



    Odbavení  přes 

   mobilní  telefon 

Mobilní telefon a připojení na internet 

Dvojrozměrný čárový kód ve formě SMS, 
MMS, nebo e-mailem 

Stačí přiložit kód ke speciálnímu přístroji 

Rychlost, samostatnost, flexibilita 

 



 Samoodbavovací  kiosek 

SELF CHECK - IN 

• Elektronická letenka 

• Zadání čísla el. 
letenky, nebo 
rezervačního kódu 

• Načtení cestovního 
pasu, platební karty, 
nebo jakéhokoliv 
dokladu s 
magnetickým 
proužkem 

 

 

http://www.youtube
.com/watch?v=97QrI
zUByfk 

 

http://www.prg.aer
o/cs/odbaveni-
cestujicich/odbaveni
-cestujicich/self-
check-in-kiosky/ 
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Odbavení cestujících na letišti 

• 1. Check-in (odbavovací přepážka), common 
check-in nebo jiným, dříve uvedeným 
způsobem 

• 2. zavazadla, palubní lístek (místenka) 

• 3. bezpečnostní kontrola 

• 4. pasová a vízová kontrola 

• 5. Tranzitní zóna - gate - vyčkávací čekárna  

                                          



Zapsaná (odbavená zavazadla) u ČSA 
 

 

Business Class Economy Class 

v rámci Evropy/Blízkého 
východu/Asie 

2 ks 
každý kus max. 23 kg/158 
cm 

1 ks  
max. 23 kg/158 cm 

mezi Evropou a Amerikou 
2 ks 
každý kus max. 23 kg/158 
cm 

1 ks  
max. 23 kg/158 cm 

mezi Blízkým východem/Asií 
a Amerikou 

3 ks 
každý kus max. 23 kg/158 
cm 

2 ks 
každý kus max. 23 kg/158 
cm 



Nadváha zavazadel u ČSA 

Poplatek Do Ameriky Evropa/Blízký 
východ/Asie 

Nadváha s hmotností 
(24 – 32 kg) 

130 EUR 100 EUR 

Druhý kus zavazadla 
(max. 23kg/158 cm) 

60 EUR 55 EUR 

Třetí  a další kus zavazadla 200 EUR 200 EUR 



Příruční a kabinová zavazadla u ČSA 

• každý 2 zavazadla na palubu 
 
• Celkový součet hmotností 
kabinového a příručního 
zavazadla nesmí přesáhnout 12 
kg ve třídě Economy a 18 kg ve 
třídě Business 
 

•Součet všech rozměrů u 
kabinového nesmí překročit 
115 cm a u příručního 
 90 cm 
 

 

 



Zakázané předměty  

• Zbraně 
• Střelivo 
• Nože 
• Hračky v podobě pistolí 
• Látky nebezpečné povahy 
(výbušniny, hořlaviny, jedy) 

•S  sebou do kabiny je povolené malé množství  
tekutin o objemu max. 100 mililitrů 
•Umístěné v průhledném, uzavíratelném plastovém 
sáčku o objemu 1 litru 
• voda,  nápoje, krémy, parfémy, spreje, gely, pasty 
 

 

 



Nízkorozpočtové (nízkonákladové) 
letecké společnosti 

• např. EasyJet, German Wings, Volareweb, Jet2 atd. 
• malá letadla na krátké a středně dlouhé vzdálenosti 
• ne jídlo a pití, max. možný počet sedadel, pečlivý 
    výběr destinací (slabší konkurence), pravidelnost a  
    četnost, menší letiště 
• Zavazadla - příklad EasyJet: 1 × příruční zavazadlo 
     zdarma, max. 8 kusů zavazadel, každé  
    do 20 kg, každé kilo navíc 12 € 
    příklad Ryanair: 1 × příruční zavazadlo do 10 kg,   
    max. 2 zavazadla, každé do 15 kg, poplatek za  
    nadváhu není nízký  - 1kg /20€ 
 

 
 
 



Zdroje: 

DROBNÁ, D. – MORÁVKOVÁ, E.: Cestovní ruch  

pro střední školy a veřejnost, 2. upravené vydání. 

Praha, Fortuna, 2010. ISBN 978-80-7373-079-6. 

www.csa.cz 

www.easyjet.cz 

www.ryanir.czhttp://www.youtube.com/watch?v=97Q
rIzUByfk 

http://www.prg.aero/cs/odbaveni-
cestujicich/odbaveni-cestujicich/self-check-in-kiosky/ 
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