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Seznam všeho podstatného,  

co si sbalit do kufru na dovolenou 
 
 

Základ do každého kufru 

cestovní pas (i pro dítě!) či občanský průkaz  

dioptrické brýle, kontaktní čočky 

doklady od cestovní kanceláře 

kartička cestovního pojištění 

kartička evropského zdravotního pojištění 

klíče od Vašeho domu či bytu 

léky, které berete 

mezinárodní řidičský průkaz 

mobilní telefon s nabíječkou 

peníze a případně kreditní karty 

visačky a zámky na zavazadla, klíče k zámkům 

 

K moři 

nafukovací lehátko 

opalovací krémy 

osuška, ručník na pláž 

plavecké brýle 

plážová taška nebo termo taška 

plovací vesta, rukávky, kruh 

rohože, deky, karimatky 

slunečník, plážový stan 

šnorchl, potápěčské brýle, ploutve 

termoska na studené nápoje 

věci na zábavu 

 

Oblečení 

boty, elegantní boty ke kalhotům/šatům/sukni, 

sandály, obuv do vody, pantofle 

kabát 

kalhoty 

košile (na den i na večer) 

kraťasy 

kšiltovka, kloubouček, čepice, šátek 

mikina či svetr na chladnější dny a večery 

oblek a kravata 

pareo 

plavky 

ponožky, punčocháče 

pyžamo 

sluneční brýle 

spodní prádlo 

Hygienické potřeby 

antiperspirant, deodorant 

gel na vlasy 

gumičky a sponky do vlasů 

holicí strojek 

hřeben a kartáč na vlasy 

krémy na tělo, ruce 

make-up, kosmetika 

manikúra 

mýdlo, sprchový gel 

papírové kapesníky 

parfém 

pěna na holení 

pleťový krém, krém/mléko po opalování 

pomáda na rty 

potřeby pro intimní hygienu 
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sukně 

šaty 

šortky 

šperky: řetízky, prsteny, náramky 

tílka 

trička 

větrovka 

 

šampón, kondicionér 

vlhčené ubrousky 

voda po holení 

zubní kartáček a pasta 

žínka, houba na mytí 

 

Jídlo a pití 

instantní nápoje/nápoje v prášku (vitacit apod.) 

káva/čaj, cukr, citrón/citrónka 

mňamky na pláž 

slivovice/becherovka 

suroviny na vaření 

žvýkačky, bonbóny do letadla 

 

Pro děti 

bryndáček 

dětská láhev 

dětské jídlo, sunar, čaj 

dudlík 

chrastítka a hračky 

kočárek 

léky pro dítě 

pleny 

přikrývka 

samozřejmě oblečení a obuv 

 

Jedete-li vozem 

automapa či GPS navigace 

brýle na řízení 

doklady od vozidla 

informace o cenách benzínu/nafty 

řidičské rukavice 

telefonní čísla asistenční služby 

zkontrolujte si povinnou výbavu a projděte si  

předpisy v projížděných zemích a v zemi cílové! 

Elektronika 

adaptér do zásuvky 

baterie s nabíječkou 

baterka, případně baterka na hlavu (čelovka) 

fén 

fotoaparát/kamera s nabíječkou a 

příslušenstvím 

hodinky, budík 

MP3 přehrávač s nabíječkou/nabíjecím 

kabelem 

rychlovarná konvice, vařič 
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Pro pejska 

Deka, pelíšek, přepravka 

Miska na žrádlo, voda, cestovní lahev na vodu 

Granule, krabička na granule, pamlsky,  

pamlskovník 

Lékárnička (smecta, stříkačka, obvaz, 

ophtalmoseptonex, desinfekce, léky) 

Hračky, aport (i do vody + plovací vesta)  

Pinzeta na klíšťata, spot-on/obojek proti  

blechám  

Europas, očkovací průkaz s platným očkováním  

 

Ostatní 

adresy na pohledy 

antikoncepce 

blok a hlavně propiska 

cestovní polštářek 

cestovní žehlička 

cigarety 

dalekohled, divadelní kukátko 

deštník, pláštěnka 

drobné dárečky na uplácení: zapalovače,  

hlavně propisky, další reklamní cetky 

hrníček 

jar, houbičky na mytí nádobí 

kolíčky a šňůra na prádlo 

láhev na pití 

mapy, průvodce, cestopisy a další informace  

o lokalitě vytištěné z internetu 

 

 

Průkaz původu, vstupní list  

Náhubek, vodítko, kšíry, obojek 

(známka/adresář)  

Postroj a upínací popruh do auta 

Stahovací obojek, stopovačka (výcvik)  

Batůžek (psí)  

Pláštěnka, obleček dle počasí, ručník  

Hřeben/kartáč (zubní pasta, kartáček)  

Seznam + telefony veterinářů v okolí 

 

 

 

 

nůž (nejlépe s otvírákem, případně vývrtkou 

atp.) 

párátka 

prezervativy 

repelent, odpuzovač komárů do zásuvky 

včetně náplně 

sáčky na led 

slovník, seznam základních frází 

šitíčko 

špunty do uší (na plavání/na spaní) 

telefonní čísla záchranné služby, hasičů, 

policie, asistenční služby 

teploměr 

troška pracího prášku 

vatové tyčinky do uší 

vizitky 

zábava na pláž či na hotel 

zápalky/zapalovač 

 


