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S sebou do Japonska rozhodně potřebujete následující:

Platné cestovní doklady (více viz níže)

Hlavní zavazadlo - doporučujeme kufr na
kolečkách (může být i krosna) a malý batůžek jako
palubní zavazadlo (bude se vám také hodit na
jednodenní výlety). 

Jelikož často budete cestovat rychlovlaky
šinkansen, kde platí omezení velikosti zavazadel,
upozorňujeme, že žádné zavazadlo NESMÍ
PŘEKROČIT SOUČTEM VÝŠKY + ŠÍŘKY +
HLOUBKY 160 CM! 
Nadrozměrná zavazadla budou penalizována
částkou 1000 JPY zaměstnanci drah! 

Hotovost JPY pro běžnou potřebu (jídlo, nákup
suvenýrů atd.) stačí cca 800,-Kč/os (cca 4000
JPY) na den.

Vycházkové boty

Příbor (v případě že si nebudete vědět rady s
hůlkami)

Adaptér na japonskou zásuvku (lepší zakoupit
již u nás, vyhnete se tak shánění na místě)

Je dobré si přibalit několik párů pěkných
ponožek, protože si v Japonsku budete často
sundávat boty a předejdete tak případným
rozpakům

Sluneční brýle s kvalitním UV filtrem, pokud
budete cestovat v letním období.

Osobní léky, které pravidelně užíváte + svoji
osobní mini lékárničku (viz. odstavec Zdravotní
zabezpečení).

Hygienické potřeby - dezinfekce nebo jód

Do Japonska nejsou povinná žádná speciální očkování a podle nás nejsou ani potřeba. Pro nejaktuálnější
informace se s žádostí o odbornou konzultaci obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny,
hygienickou stanici nebo očkovací centrum.

Pro aktuální informace doporučujeme také navštívit stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz, 
sekce „Cestujeme”.

Očkování

http://www.mzv.cz/


Zkrátka se snažte, ať vám nic nechybí a zároveň nic nepřebývá. Čím méně věcí s sebou budete mít, tím
menší utrpíte případnou škodu a hlavně si ušetříte nervy s každodenním nekonečným přebalováním, tříděním
a hledáním předmětů, které obvykle stejně k nezapomenutelným dovolenkovým zážitkům vůbec
nepotřebujete.

Na palubu letadla doporučujeme vzít cennější věci typu fotoaparát, notebook, videokameru nebo
dalekohled. 

Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, zbraně a jejich
imitace. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv tekutiny (nápoje, různé voňavky, holicí pěny, krémy apod.)
v obalu s objemem více než 100 ml. Všechny tyto tekutiny musí být umístěné v jediném průhledném,
opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr. Ostatní předměty a tekutiny s
objemem větším než 100 ml je nutno umístit do zavazadel k odbavení.
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K cestě do Japonska jsou občané ČR povinni mít pouze cestovní pas. Víza nejsou třeba díky bezvízovému
styku mezi Českou republikou a Japonskem. Do Japonska tak může cestovat každý český občan s platným
cestovním pasem na dobu 90 po sobě jdoucích dní. (tříměsíční bezvízový styk).

Před odletem je pouze třeba řádně zkontrolovat cestovní doklady. Pas musí být platný ještě nejméně 2
měsíce po návratu do České Republiky.

POZOR: Cestující, jejichž cílovou či přestupní destinací je Katar, Omán či Spojené arabské emiráty NESMÍ mít v
cestovním pase RAZÍTKO Z IZRAELE. Pokud máte v cestovním pase razítko z Izraele, zajistěte si na cestu nový
pas. Starý pas není nutné vracet, můžete vlastnit libovolný počet pasů. 

Děti a cestovní doklady
Od 1. července 2012 se v Česku dětem vydávají výhradně jejich pasy vlastní. Tedy každé dítě cestující do
Japonska musí cestovat na svůj vlastní pas (nestačí již záznam v pase rodičů). Na věku dítěte nezáleží.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra, sekce: Upozornění pro občany před
turistickou sezonou.

Doporučujeme: pro případ ztráty cestovního dokladu mít s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy
uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném zavazadle.

POZOR
Podmínkou pro vstup do země je platný pas minimálně 2 měsíce po návratu do ČR, minimálně dvě volné
stránky v pase a zpáteční letenku.

Cestovní doklady



ilegální měkké a tvrdé drogy - marihuana, cannabis, heroin, kokain, amfetaminy atd.
pornografie
není dovoleno také dovážet masné výrobky/klobásy, zeleninu a ovoce atd. (nebo  musíte počítat s tím, že
Vám bude při náhodné hraniční kontrole zásoba potravin zabavena a nebo může být udělena pokuta)

Z Japonska je zakázáno vyvážet předměty kulturních národních památek jako např. japonské
(samurajské) meče, starožitnosti, zbraně a střelivo,
narkotika, omamné a psychotropní látky, 
pornografie, 
vojenský materiál a jiné druhy zboží podle zvláštních předpisů

Bezcelně lze dovážet věci osobní potřeby do hodnoty 200.000,- JPY, 400 ks cigaret nebo 100 ks doutníků
nebo 500 gr tabáku, 3 lahve (obsah 0,76 l) alkoholických nápojů/osoba, 56 ml parfému. Do uvedené částky
nejsou zahrnuty jednotlivé věci, jejichž hodnota v cizině nepřevyšuje částku 10.000,- JPY.

Bližší informace lze získat v anglickém jazyce na webové stránce Celního a tarifního úřadu Japonska -
Japan Customs

Zákaz dovozu:

Přísný zákaz vývozu:

Příletová a odletová taxa
V Japonsku platí pouze odletová taxa, která je již započítaná v ceně letenky.

Celní omezení

Článek - Jak se sbalit (elektrické napětí, časový posun, seznam
věcí)

https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm
https://www.dovolena-japonsko-go2.cz/uzitecne-rady/jak-se-sbalit-do-japonska

