
Ceník úschovny zavazadel • Baggage Storage Pricelist

KUS • ITEM ROZMĚRY (cm) • ITEM SIZE (cm)
MAX. HMOTNOST / KUS (kg) 

MAX WEIGHT / PER PIECE (kg)
SPECIFIKACE • SPECIFICATIONS

Kabinové / příruční zavazadlo
56 x 45(54) x 25 15 kg

příruční zavazadlo

Cabin / Hand Baggage Carry-on baggage

Standardní zavazadlo k odbavení maximání rozměr zavazadla je 158 cm  
v součtu (v+š+h) 

standardní tašky, kufry, batohy

Regular Hold Baggage the maximum size per piece  
of baggage is 158 cm in total (h+w+d)

16 – 23 kg Standard bags and suitcases, backpacks

Nadrozměrné / speciální zavazadlo maximání rozměr zavazadla nesmí 
přesáhnout 300 cm v součtu (v+š+h) 

24 – 32 kg kolo, golfový bag, lyže / snowboard, surf / paddleboard; 
hudební nástroje, přepravní box / přepravka pro zvířata, 
dětský kočárek, invalidní vozík (manuální / elektrický), 
dětská sedačka, deštník

Oversize / Special Baggage the maximum size per piece  
of baggage is not exceeding 300 cm  

in total (h+w+d)

24 – 32 kg Bicycle, Golfbag, Ski / Snowboard, Surfboard / Paddleboard; 
Musical instruments, Transport box / container for animals, 
Baby trolley, Wheelchair (Manual / Electrical), Baby Seat, 
Umbrellas

Uložení svrchního oděvu / doplňků 1 kus svrchního oblečení není limitováno zimní bundy a kabáty + další doplňky (např.: rukavice, šály, 
šátky, boty, klobouky, čepice) 

Outerwear Storage / Wardrobe 1 piece of outerwear clothing NIL Winter coats and jackets + other clothing items (e. g. gloves, 
scarfs, shoes, hat)

KUS • ITEM DOBA ÚSCHOVY (cena za kus / hodinu v CZK) • STORAGE DURATION (prices per piece / hours, in CZK)

do 3 h 
up to 3 h 3 h – 24 h každých dalších 24 h 

 each additional 24 h

Kabinové / příruční zavazadlo • Cabin / Hand Baggage 100 150 150

Standardní zavazadlo k odbavení • Regular Hold Baggage 200 250 250

Nadrozměrné / speciální • Oversize / Special Baggage 300 350 350

Svrchní oděvy / doplňky • Outerwear Storage / Wardrobe 50 100 100

Ztráta lístku • Lost ticket fee 2 500 CZK + cena za dobu úschovy • 2 500 CZK + the price for the storage duration


