
 

 
 

OBECNÉ INFORMACE: ÍRÁN 

Více informací o destinaci naleznete 

na stránkách MZV.  

 

Pasové a vízové povinnosti 
 

Od října 2018 mohou občané ČR zažádat o víza 

di Íránu elektronicky. Žádost zasíláte přes 

oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí 

Íránské islámské republiky.  

Nutnou podmínkou je držení platného 

cestovního pasu, který je platný minimálně 

dalších 6 měsíců po vypršení víza. Poplatek za 

vízum je 60 EUR.  

Vstupní vízum za účel turisticky s pobytem 

do 30 dnů můžete získat i na některých 

mezinárodních letištích v Íránu (seznam ZDE). 

Tato varianta však není zaručena a na místě 

nemusíte vízum dostat. Poplatek na letišti činí 

70-80 EUR a musíte předkládat cestovní pas 

(platný min. 6 měsíců po vypršení víza), 

referenční číslo (získáte prostřednictvím CK), 

zpáteční letenku, doklad o zajištění ubytování 

alespoň na 1 noc v Íránu, zaplatit cestovní 

pojištění (pokud nemáte pojištění platné 

na území Íránu; poplatek je 20 EUR).  

Nově je zaveden způsob udělení víza mimo 

cestovní pas. Vízový štítek není již vylepován 

do pasu.  

 

Při cestování autem je potřeba mezinárodní 

řidičský průkaz.  

Vždy si před cestou u zastupitelského úřadu 

zjistěte, zda se podmínky pro vstup do země 

nezměnily. 

 

Informace o destinaci  
 

Oficiální název státu: Islámská republika Írán 

Státní zřízení: republika 

Hl. město: Teherán 

Obyvatelstvo: 81,9 mil. (2018) 

Jedná se o mnohonárodnostní stát. Základními 

etnickými skupinami jsou – íránská, turkická 

a semitská.  

Náboženství: Šiítský islám (státní náboženství) 

99 % 

Jazyk: perština 

Měna: Íránský riál 

 1 (IRR) = 0,0005 CZK 

1 EUR = 50 750 IRR 

* kurz je orientační, může se měnit během dne 
i podle směnárny 

!! DŮLEŽITÉ: peníze si směňte pouze 
v oficiálních směnárnách nebo v bankách.  

Mezinárodní předvolba: +98 

 

Čas 
V období letního času =  +2,5 h SEČ  

V období zimního času =  + 2,5 h SEČ  

Od 23. 9. do 28. 10. jen + 1,5 h SEČ (přechodné 
období) 

* SEČ = Středoevropský čas 

Svátky  
 

Přehled všech svátku v Íránu naleznete 

na stránkách ZDE.  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/iran/cestovani/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/iran/cestovani/visa.html
https://www.officeholidays.com/countries/iran/index.php


 

 
 

 

Podnebí – kdy jet do destinace 
 

Írán má suché tropické a subtropické klima. 

Nejvyšší úhrn srážek se vyskytuje na pobřeží 

Kaspického moře.  

Léta i zimy jsou v Íránu suché. V horách v zimě 

padá sníh.  

Průměrné letní teploty se pohybují kolem 30°C 

a zimní kolem 5°C.  

Nejvhodnějším obdobím pro cestu jsou měsíce 

duben až květen.  

 

Doprava 
 

V Íránu dobře funguje místní letecká doprava, 

která je levná.  

Dobře funguje i systém autobusové dopravy. 

Ve většině větších měst najdete autobusové 

nádraží a dálkové linky. Dálkové autobusy jsou 

pohodlné a na rozdíl od těch místních nemají 

oddělené části pro ženy a muže.  

Většina silnic je v poměrně dobrém stavu. 

V Íránu je postupně síť modernizována. 

Ve městech a na hlavních tazích je provoz 

poměrně silný, jinak je slabší.  

V zemi funguje síť autopůjčoven. Lze si 

půjčit  vůz s řidičem. Vzhledem k charakteru 

dopravy je to lepší varianta.  

 

Elektřina  
 

V Íránu jsou používány zásuvky typu C a F, které 

se používají i v Evropě. Pro zařízení se 

zástrčkami na 2 kolíky nebudete potřebovat 

adaptér.  

Napětí je 220 V a frekvence 50 Hz.  

 

Zdravotní informace 
 

Pijte pouze balenou vodu. V restauracích si 

dávejte nápoje bez ledu. Riziková může být 

také konzumace syrové zeleniny a ovoce.  

Před cestou si uzavřete cestovní pojištění, 

které je platné na území Íránu. Toto pojištění 

musíte předkládat i při podávání žádosti o víza.  

V Teheránu existuje ve většině nemocnicí 

pohotovostní služba, která je nonstop. 

Soukromých lékařů se dá nalézt také dostatek 

a mluví bez problémů anglicky.  

Doporučuje se dovézt si s sebou základní 

vybavené lékárničky.  

Očkování – Žádné očkování není povinné. 

Doporučené je proti hepatitidě A a B a proti 

tyfu a paratyfu.  

V minulosti se na několika místech vyskytly 

případy krymsko-konžské ebolové horečky 

(nejedná se o ebolu klasického typu).  

  



 

 
 

Nejznámější místa a památky 
 

Teherán – Hlavní město plné muzeí, památek 

a parků. Symbolem města je Věž Svobody 

(Azadi Tower). Nádherné jsou místní paláce – 

Golestánský a Saadábáský. V Teheránu je velké 

množství parků. Mezi jeden z nejhezčích patří 

Jamshidieh. Zajímavá jsou muzea národních 

klenotů nebo koberců.  

 

 

Isfahán – Město je označováno jako nejhezčí 

v zemi. Navíc je zapsané na Seznamu 

světového dědictví UNESCO. Proslulé je místní 

náměstí Naqsh-e Jahan Square.  

 

 

 

 

 

Qom – Svaté místo, významné poutní místo 

a kulturní centrum Šíitů.  

 

Persepolis – Zříceniny rozsáhlého městského 

a palácového komplexu.  

 

Shiraz – Bývalé hlavní město. Dnes moderní 

město v blízkosti Persepolis.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Varzaneh – Starobylé pouštní město, v jehož 

blízkosti se nachází stejnojmenné slané jezero.  

 

 

Hamadán – jedno z největších antických měst. 

Dnes jsou zde jen pozůstatky archeologických 

vykopávek. Poblíž města můžete navštívit 

jeskyně Ali Sadr.  

 

 


