
Jak se neocitnout bez peněz
JAPONSKO

+420 737 854 302, +420 228 226 302   |   japonsko@ckgo2.cz   |   www.dovolena-japonsko-go2.cz



Jak se v Japonsku neocitnout bez peněz
CK Go2 - z dílny specialistů z Japonsko

+420 737 854 302, +420 228 226 302   |   japonsko@ckgo2.cz   |   www.dovolena-japonsko-go2.cz

V Japonsku je oficiálním platidlem japonský jen (￥ , JPY), jiné měny nejsou
akceptovány. 

V oblasti peněz Japonsko dost ztrácí oproti ostatním vyspělým zemím. Je to země
preferující hotovost, proto buďte na tuto skutečnost připraveni. 

Aktuální kurz měny 
1 Kč = cca 4,5 JPY

Ač se možnost platby kartou čím dál více rozšiřuje, lístky na metro či vstupné lze zaplatit pouze hotově.
Také se může stát, že Vaše karta nebude v některých obchodech v Japonsku akceptována a není tak od
věci mít sebou ještě jednu záložní kartu či dostatek hotovosti pro všechny případy. 

Vždy si před odjezdem u své banky ověřte, zdali máte možnost platby kartou v zahraničí a zjistěte si také
limit výběru či případné poplatky. Výběr z bankomatů doporučujeme například v non-stop obchodech tzv.
convenience store jako je Seven Eleven, Lawson, apod. V okrajových částech a menších městech může být
výběr problematický, a tak je dobré při cestách do těchto oblastí mít dostatek hotovosti.

Hotovost si ideálně vyměňte již v Česku ještě před odjezdem. Pokud budete měnit v bance, vyžádejte si u
banky aspoň měsíc před odletem výměnu peněz (ne každá banka má k dispozici dostatek Japonských jenů,
proto je třeba si je objednat s dostatečným předstihem).  

Pokud si povezete hotovost pro výměnu v Japonsku, doporučujeme americké dolary nebo eura. Peníze
lze vyměnit přímo na letišti, dobré kurzy nabízí také japonská pošta. Nemusíte se obávat, že by se kurz na
různých místech výrazně lišil, ale i přesto doporučujeme mít přehled o současném stavu kurzu. 

Kolik si vzít s sebou?

Pro běžnou spotřebu (jídlo, nákup suvenýrů atd.) stačí cca 800,-Kč/os (cca 4000 JPY) na den. Oběd cca
600 - 1000 JPY, večeře cca 2-3000 JPY, jedna jízda metrem či vlakem na krátkou vzdálenost cca 200 - 300
JPY.

Je nutné mít u sebe vždy dost hotovosti - památky a jízdenky na metro a podobně se nedají koupit
kartou! 

Za jednu jízdu metrem a vlaky po městě zaplatíte okolo 200 - 300 JPY. Pokud plánujete projezdit hodně,
pak se vyplatí i zvýhodněné lístky. Pohodlné karty SUICA, ICOCA doporučujeme pro jízdy MHD. Dají se
použít i na nákup v konbini (mini-supermarketech). Jízdenky na delší přejezdy šinkansenem se dají platit na
pobočce kartou. 



TIP: Ze směnáren doporučujeme směnárnu Exchange na ulici Kaprova v Praze u Staroměstského náměstí. V rámci
bank mívá příznivé kurzy například Komerční banka.

Za cestování se dá ušetřit pořízením výhodného JR Pass nebo oželet šinkanseny a létat nízkonákladovými
leteckými společnostmi. Alternativně nočními autobusy, pokud máte dostatek času. 

Večerky konbini pak obstarají snídaně, obědy, večeře a vlastně cokoliv. Okolo 500 JPY dostanete
plnohodnotné jídlo, které Vám ve večerce ještě ohřejí, vybaví příborem a ubrouskem.

Jak v Japonsku trochu ušetřit?

Orientační ceny jídla v Japonsku
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