
www.ZivotNaCestach.cz                                                                                                                                           Krásná místa doma i ve světě. Fotky a zajímavé informace z cest.

Oblečení 
Samostatnou kapitolou je oblečení. Tady musíte dobře 
zvážit, do jakého místa se chystáte. Bude tam velké vedro 
nebo naopak nesnesitelná zima, případně v jednom kuse 
pršet? Oblečení přizpůsobte zcela určitě klimatickým 
podmínkám vaší destinace! Tento seznam byl vytvořen na 
cestu do tepla, konkrétně do Thajska.  

TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM ……………….. ks 

SPODNÍ PRÁDLO ……………….. ks 

PLAVKY ………………. ks 

LEHKÉ KRAŤASY S UZAVÍRATELNÝMI KAPSAMI NA ZIP 
(použitelné také jako plavky) ………………. ks 

DŽÍNY 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Jak na to? 
Náš seznam si vytiskněte a odškrtávejte takto: 

Chci si sbalit 

Mám sbaleno 

Nechci si brát s sebou 

Doklady a důležité 

CESTOVNÍ PAS 
Kopii doporučujeme uložit 
na nějaké zabezpečené 
online úložiště, poslal si ji 
e-mailem apod. 

KARTIČKA 
MEZINÁRODNÍHO 
POJIŠTĚNÍ 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 

PENÍZE 

PLATEBNÍ KARTA 

MEZINÁRODNÍ 
OČKOVACÍ PRŮKAZ 

LETENKA 

POTVRZENÍ O REZERVACI 
UBYTOVÁNÍ A JINÉ 
VOUCHERY 

CESTOVNÍ PRŮVODCE 

KLÍČE OD BYTU 
Jedete na delší dobu?
Poznačte si, kde jsou! 

…………………………… 

SEZNAM VĚCÍ  
Co si chci sbalit na cestu / co už mám sbaleno…

Zde může být vaše reklama 

Zde může být vaše reklama 

http://www.ZivotNaCestach.cz
http://www.zivotnacestach.cz/reklama
http://www.zivotnacestach.cz/reklama
http://www.zivotnacestach.cz/reklama
http://www.ZivotNaCestach.cz
http://www.zivotnacestach.cz/reklama
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Pokud jedete v zimě do tropů, zvažte, jestli se na letišti 
nepřevlečete do něčeho lehčího a nenecháte je doma, v 
úschovně na letišti, případně leťte ve starých, které na 
místě rozdáte nebo vyhodíte… 

FLEECOVÁ MIKINA 
Teplejší mikina se bude hodit vždycky. Ať už v letadle, při 
přesunech v silně klimatizovaných autobusech nebo při 
stopování brzy ráno na korbě pick-upu. 

ŽABKY 
Absolutně nejdůležitější část vybavení, pokud jedete do 
tepla. Např. v Thajsku jsem je z nohou téměř ani 
nesundal. 

TREKOVÉ SANDÁLY S PEVNOU (SEŠLAPÁVACÍ) 
PATOU NEBO TENISKY 
SLUNEČNÍ BRÝLE 

KLOBOUK 

PONOŽKY 

SOFTSHELLOVÁ BUNDA  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Hygienické potřeby 

SRCHOVÝ GEL / MÝDLO 

ŠAMPON NA VLASY 

ZUBNÍ KARTÁČEK + PASTA 

MEZIZUBNÍ KARTÁČKY 

HOLENÍ + KOLÍNSKÁ 

UCHOŠŤOURY 

VLHČENÉ UBROUSKY 

MALÝ CESTOVNÍ RUČNÍK 

KRÉM NA A PO OPALOVÁNÍ 

MANIKÚRA 
Pro někoho hloupost, pro 
někoho, kdo hraje např. na 
kytaru, naprostá nezbytnost.  

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………

Zde může být vaše reklama 

Zde může být vaše reklama 
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Lékárnička 

OBVAZY A OBINADLA  

OBYČEJNÉ A VODĚODOLNÉ NÁPLASTI 

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ ANTIBIOTIKA  

PARALEN + IBALGIN 

ENDIARON 

ŽIVOČIŠNÉ UHLÍ 

REHYDRATAČNÍ ROZTOK (IONTIA APOD. 

VOLTAREN EMULGEL 

FENISTIL 

REPELENT PROTI KOMÁRŮM  
Použitelný na kůži i oblečení s  
nějakou delší výdrží. Dnes koupíte  
kvalitní přípravky už i u nás,  
doporučuje se ale kupovat spíše  
ověřené lokální přípravky až na  
místě. 

DESINFEKČNÍ SPREJ + TEKUTÝ OBVAZ  
Může  být někdy opravdu velmi užitečný! 

ŠPUNTY DO UŠÍ 
Pokud spíte po backpackerech apod…   

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Užitečné věci 

PROPISKA A OBYČEJNÁ TUŽKA 

MOBIL + NABÍJEČKA + SLUCHÁTKA 

FOŤÁK + OBJEKTIVY 

NABÍJEČKA K FOŤÁKU + 2 BATERIE 

PAMĚŤOVÉ KARTY 

KAPESNÍ NŮŽ 
Pozor, nebrat s sebou v příručním zavazadle 
na palubu letadla, jinak jej budete muset 
vyhodit! 

ČTENÍ 
Časopis, knížka, čtečka elektronických knížek. 

LED BATERKA DO RUKY 

ČELOVKA 

1 - 2L SLIVOVICE NEBO MERUŇKOVICE 
Na vypálení červa a představení naší kultury 
cizincům - vynikající prostředek navázání 
nového přátelství! :-) 

PÁR PLASTOVÝCH STAHOVACÍCH PÁSEK 
Výborná věc na pevné spojení čehokoliv s 
čímkoliv. 

2 IGELITOVÉ TAŠKY NEBO SÁČKY 
Vynikající věc na odpadky, mokré věci nebo 
naopak na ochranu věcí před deštem. 

STATIV 
Pokud to s focením myslíte vážně, bez stativu 
nejezděte. Máte pravdu - použijete jej na 5% 
z celkového počtu pořízených fotek, ale právě 
kvůli těm 5% to bude stát nakonec za to, že 
jste jej s sebou vláčeli! :-) 

NOTEBOOK 
Pro import a úpravu fotek skvělá věc, jinak 
bych se ale bez něj obešel… !
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Další věci, které si chci vzít s 
sebou: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Poznámky: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Pokud máte nějaký zajímavý tip, co na seznam doplnit, kontaktujte nás na adrese: 
redakce@zivotnacestach.cz - rádi jej doplníme do příští aktualizace seznamu, díky!
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