
Cestovní seznam             
2 týdny před odjezdem: 
 
____ Překontrolujte svůj občanský průkakz resp. cestovní pas - musí platit ještě 6 měsíců 
____ Okopírujte si Váš pas. Při ztrátě po Vás mohou požadovat náhradní dokumenty. 
____ Informujte se u Vaší zdravotní pojišťovny o službách při pobytech v zahraničí 
____ Řidiči: mezinárodní řidičský průkaz a zelená karta (pojištění) 
____ Péče o domácí zvířata a rostlilny 
____ Zrušit pravidelné donášky do domu (služby) a zajistit vybírání schránky 
____ Zkontrolovat očkování (i u Vašich domácích zvířat), připravit si očkovací průkazy 
____ Postarat se o dostatečné pojištění (zdravotní, pro případ storna ap.). 
____ Nechat u přátel plán cesty, adresu na dovolené a klíče od domu/bytu. 
 

 

 Rátce před cestou: 
 
____ Obstarat si příslušnou cizí měnu a příp. cestovní šeky. 
____ Zaplatit účty. 
____ Zkontrolovat stav vozidla. 
____ Obstarat příp. nové silniční a dálniční známky. 
____ Obstarat si adresy pro případ potřeby (autoklub, konzulát, holiday home atd.) 
____ Zajistit funkčnost mobilu v zahraničí (Roaming) 
 

 

 V den odjezdu: 
 
____ Uzavřít vodu a plyn. 
____ Uzamknout/uzavřít okna, dveře a rolety. 
____ Odmrazit a vypnout lednici a mrazák. 
____ Vytáhnout ze zásuvky elektrické přístroje (TV, rádio, počítač, kávovar, sporák, žehličku, anténu). 
____ Vypnout topení a světla. 
____ Vynést odpadky. 
____ Zalít dostatečně květiny. 
____ Zaparkovat auto na povoleném místě. 
____ Nastavit záznamník. 
 

 

 Zavazadla 

 1. hygiena/kosmetika: 
 
____ Mýdlo či sprchový gel, houba na mytí, šampón, zubní kartáček, zubní pasta,deodorant. 
____ Holení, hřeben, zrcátko, fén, ručníky 

____ 
Pleťový a tělový krém, mléko na opalování, kontaktní čočky a péče o ně, vlasový gel/sprej, 
parfém. 

____ Tampóny/vložky, líčení, sponky, gumičky do vlasů, kapesníky. 
____ Kartáček na nehty, lak na nehty, pilník, nůžtičky, odlakovač. 



 
 

 2. Ostatní: 
 
____ Oblečení pro volný čas, sport a turistiku, večerní šaty. 
____ Spodní prádlo, ponožky, punčocháče, pyžamo. 
____ Sportovní a turistická obuv, holínky, koupací obuv, přezůvky. 
____ Šperky, bižuterie, doplňky. 
____ Deštník 
____ Žehlička, kartáč na šaty. 
____ Mapy, knihy. 
____ Strava na cestu. 
____ Zapalovač, svíčky. 
____ Chladicí taška. 
____ Šití. 
____ Kolíčky a šňůra na prádlo. 
____ Plážová podložka, nafukovací matrace. 
____ Baterka, hry. 
____ Pokrývka hlavy. 
____ Plavky, věci na koupání. 
____ Poznámkový blok, psací potřeby. 
____ Otvírák na konzervy, vývrtka. 
____ Budík. 
____ Baterky, nabíječka. 
____ Videokamera 
____ Nafukovací matrace 
____ Slovník. 
____ Prostředky na čištění a údržbu bot. 
____ Fotoaparát, film/paměťová karta. 
____ Potápěčské brýle, šnorchl, ploutve, potápěčské osvědčení. 
 

 

 3. Cestování s dětmi: 
 
Bryndáček. 
____ Plenky, nočník. 
____ Čaj, mléko. 
____ Dětská (kojenecká) strava (přesnídávky). 
____ Láhev. 
____ Krém. 
____ Čisticí ubrousky. 
____ Dudlík, chrastítko. 
____ Mléko na opalování 
____ Holínky. 
____ Chůvička (babyphon). 
____ Dětská kazeta/CD 



____ Dětská pojistka. 
____ Noční světlo. 
____ Kočárek, nosítko, šátkový závěs. 
____ Hrací hodiny. 
____ Hračky, i na pískoviště. 
____ Plavecký kruh, křidélka. 
 

 

 4. Cestovní lékárnička: 
 
Zkontrolovat obsah a zabalit do vodě- a horkovzdorného obalu. 
____ Antikoncepce. 
____ Teploměr v pevném obalu. 
____ Ucpávky do uší. 
____ Léky na střevní a žaludeční potíže. 
____ Mast na popáleniny a hmyzí bodnutí. 
____ Aspirin, léky proti bolesti. 
____ Náplasti, obvaz, dezinfekce. 
____ Důležité předepsané léky. 
____ Očkovací průkaz, průkaz s krevní skupinou. 
____ Paracetamol (čípky) 
____ Léky na alergii. 
 

 

 5. Příruční zavazadlo: 
 
Peníze, šeky, platební/kreditní karty. 
____ Doklady, pas, řidičák, očkovací průkaz. 
____ Klíče. 
____ Telefonní karta, důležitá telefonní čísla. 
____ Potvrzení (hotel, trajekt, rezervace - pobytový poukaz) 
____ Potvrzení o pojištění. 
____ Sluneční brýle, prostředek proti cestovní nevolnosti. 
____ Fotoaparát, mobil. 
____ Jídlo, pití. 
 


