INFORMAČNÍ
BROŽŮRA

Chorvatsko

Cestovní kancelář TEP TOUR, s.r.o, U nádraží 697/18, 415 01 Teplice / Česká republika
TEL: 00420 417 577 738, FAX: 00420 417 577 704

HOTLINE LINKA: 00420 724 321 425 / MIMO SEZONA: 00420 777 184 618

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Hlavní město:
Vznik:
Administrativní členění:
Počet obyvatel:
Náboženství:
Poloha:
Ostrovy:
Vodstvo:
Sousední státy:
Mezinárodní kód:
Místní čas:
Měna:

Záhřeb
25.06.1991 (rozpad Jugoslávie)
21 regionů (župy)
4,4 milionů
římskokatolické vyznání – 87,83%
jižní Evropa
Krk, Cres, Brač, Hvar, Pag, Korčula, Rab, Vis a dalších cca 78 ostrovů
Jaderské moře
Slovinsko, Itálie, Bosna a Herzegvina, Černá Hora, Maďarsko
HRV / HR
standardní čas: GMT+1
Letní čas: GMT +2
KUNA (100 lipa) HRK

CESTOVNÍ DOKLADY:
Do Chorvatska může občan ČR cestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Napříč tomu, že se
vstupem ČR do Schengenského prostoru zrušili pasové kontroly, každý občan je povinný mít při sobě vždy doklad
totožnosti a na požádání se prokázat na to oprávněným bezpečnostním složkám (taktéž na recepci hotelu či v agentuře).
Důležitá změna: cestovní doklady pro děti: s účinností od 26. 6. 2012 potřebují vlastní cestovní doklad všechny děti bez
rozdílu věku (tedy od narození). Ustanovení článku 1 nařízení EK zavazuje členské státy vydávat cestovné pasy jako
individuální doklady a od 26. 6. 2012 ukončit praxi zápisu dětí do cestovného pasu rodiče.
Řidič musí mít technický průkaz, zelenou kartu a řidičský průkaz.
DOPORUČUJEME: vyhotovit si fotokopii cestovní dokladů, čímž si podstatně zjednodušíte obstarání náhradních
dokumentů v případě ztráty nebo odcizení.

RADY A DŮLEŽITÉ INFORMACE:
•

Na výlet si vezměte jenom tolik peněz, kolik potřebujete. Nenechávejte tašky na sedadlech v autobuse/autě
nebo na volně přístupných místech

•

Dodržujte pitný režim

•

Používejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, obzvlášť na začátku dovolené, přes poledne dejte
přednost pobytu ve stínu

•

Nezapomeňte si vzít osobní léky (pokud nějaké užíváte)

•

Pozor na kouření: v Itálii platí zákon, který zakazuje kouření ve všech veřejných prostorách. Toto platí i
v restauracích a v barech. Při nedodržení tohoto zákona se vystavujete riziku pokuty až 2.200 EUR. Kouření je
možné pouze mimo budovy. Ve vlastním zájmu prosím dodržujte tento zákon, jinak se vystavujete riziku značné
finanční pokuty.

•

Uschovejte si originály všech účtů! Pokud vy jste musel zaplatit v hotovosti lékařskou pohotovost, uschovejte si
originály účtů, abyste mohli dokladovat na pojišťovně.
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OBCHODY A RESTAURACE:
Pracovní doba:
Pracovní den začíná okolo 8 hodiny ranní, přestávka na oběd trvá od 13.00 – 15.00 hodin a potom se přibližně pracuje
do 19.00 hodin. Státní úřady zavírají o 14.00 hodině. V letoviskách jsou otevřeny do pozdních večerních hodin. Pošty
jsou otevřené od 8.30 do 17.00 hodin, v sobotu do 12.00 hodin. Restaurace jsou obvykle zavřené mezi 15.00 – 19.00
hodin, takže především v městech a méně turisticky významných lokalitách riskujete, že když oběd nestihnete do 15.00
hodin, budete se muset spokojit s malou svačinou (snack) v baru.
Nákupy:
Doporučujeme zakoupit jako dárek typické chorvatské produkty: věhlasný dalmatský nebo istrijský pršut (šunka), lický
sýr, výborné samoborské nebo zagorské klobásy česnjovske, olivový olej, červená vína: teran, merlot, kabernet, opolo,
plavac, dingač nebo bílé víno: malvazija, pošip, pinot, kujundžusa, žlahtina, muškát. Z destilátů jsou nejoblíbenější rakije
(pálenky).
Jídlo a pití:
Kuchyně příslušné země je součástí jejího kulturního dědictví. V případě Chorvatska je tato část dědictví nesmírně
rozmanitá. Nejlepším příkladem rozmanitosti je duh chladného pokrmu tzv. bladni pladanj (studená mísa). I když na
území celého Chorvatska vypadá zdánlivě stejně (pokrm se skládá převážně z masa, sýra, čerstvé nebo zavařené
zeleniny, jsou ve skutečnosti složky tohoto jídla v různých krajích Chorvatska různé. V Chorvatsku jsou oblíbená rybí jídla
např.: šaran na slovnski način (kapr po slovansku podávaný s opékanými bramborami), brudet od riba (míchané různé
mořské rybí v rajčatové omáčce), punjene lignje ( olihně nadívané petrželí s česnekem), bakalar tučen na bijelo (treska
na bílém víně). Pozornost zasluhují též různé masité pokrmy např. likči odresci (telecí řízky s Liki smažené na oleji a poté
dušené na víně s kořením), kubana svinjska rebra s brenom (vařená žebírka s křenem).
Spropitné:
Restaurace automaticky neúčtuje spropitné je nepsaným pravidlem nechat spropitné 7-10% z ceny účtu, jako projev
spokojenosti. Italské restaurace si obvykle účtují i poplatek za přípravu stolu. Obvykle si restaurace účtují pouze jeden
z těchto poplatků.
ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN V RESTAURACÍCH A BARECH:
Mořská ryba

120 kn

Rizoto s mořskými
plody

30,0 – 48,0 kn

Čevapčiči

30,0 – 50,0 kn

Pivo

12,0 – 18,0 kn

Polévka

12,0 kn

Zákusky

7,0 kn

Salát
Hranolky

10,0 – 18,0 kn
12,0 kn
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ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN V OBCHODECH:
Chléb 0,5kg

7,5 kn

Tranlivé mléko

4,2 kn

Jogurt

3,0 kn

Máslo

15,0 kn

Vejce 10ks

16,0 kn

Kuře 1kg

23,0 – 27,0 kn

Brambory 1kg

5,0 kn

Rajčata 1 kg

14,0 kn

TELEFONOVÁNÍ:
Při volání do České republiky je potřebné vytočit předvolbu krajiny 00420 + číslo volaného. Při telefonování do
Chorvatska je potřebné vytočit předvolbu krajiny 00385 + číslo volaného.
ROAMING: klient musí mít aktivovaný u svého operátora, aby se mohl dovolat ze zahraničí a mohl přijímat hlasové a sms
zprávy. Doporučujeme si před cestou ověřit u svého operátora!
Důležitá telefonní čísla v Itálii:
Policie
192
Nouzové číslo (policie + rychlá záchranná služba + hasiči)
112
Hasiči
93
První pomoc
94
Chorvatský autoklub (HAK)
1987 / pokud voláte z ciziny nebo mobilem +385 1 1987

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY V ITÁLII:
Velvyslanectví ČR v Římě / Veleposlanstvo Republike Češke
Radnička cesta 47/VI, 10 000 Zgreb
Tel: +385 1 617 7246, Nouzová linka: +385 916121533
Konzulární úřady / Consolato Onorario della Repubblica Ceca
Split
Obala H.N.O.5/III (Riva), 21000 Split
Rijeka
Trg. 128. brigade Hrvatske vojske 4, 51 000 Rijeka

Tel: +385 21344866
Tel: +385 51212515

KREDITNÍ KARTY:
Bankomaty najdete i v malých městech a akceptované jsou všechny hlavní druhy kreditních a debetních karet.
Obchodníci umožňují platit zakoupené zboží přes mobilní terminály. K nejrozšířenějším druhům přijímaných platebních
karet patří Visa a MasterCard.
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PRAKTICKÉ INFORMACE:
Bezpečnost:
Města i pláže plné turistů jsou rájem místních kapsářů, hlavně v čase letních měsíců. Proto je dobré dbát na bezpečnost
a neposkytnout jim příležitost ke krádeži. Cenné předměty si radši uložte do trezorů v hotelech či apartmánech.
Fotoaparáty a kamery nenechávejte bez dozoru a auto si v městech zaparkujte na bezpečných místech nebo do
střežených garáží.
Zdravotnictví:
Při vstupu do Chorvatska má každý cizinec disponovat zdravotním pojištěním (komerčním, případně Evropským
zdravotním pojištěním – EHIC) Díky kartě EHIC máte právo na poskytnutí zdravotní léčby v členském státě EU za stejných
podmínek jako jeho obyvatelé. To však znamená, že za všechny výkony, které platí obyvatelé daného státu, musíte i vy
zaplatit ve stejné výši. Bezplatná zdravotní pomoc je poskytována jen v urgentních případech ohrožující život a zdraví
osob. V ostatních případech je potřebné uhradit sumu daného zdravotnického zařízení. Kartu EHIC je však možné použít
jen ve státních nemocnicích. Soukromé kliniky tuto kartu neakceptují. Pro snížení potenciálního rizika zbytečných
nákladů doporučujeme našim klientům uzavřít komplexní (komerční) cestovní pojištění, která kryje většinu standardních
pojistných případů na cestách. Zahrnuje pojištění léčebných nákladů, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, storno
poplatky a další. Nabízíme takovéto pojištění od světoznámé pojišťovny ALLIANZ.
Pitná voda:
Voda z vodovodu je bez problémy na celé pevnině pitná. Na ostrovech doporučujeme pít vodu balenou.
Kouření:
v zemi je zakázáno kouření ve veřejných prostorách a od roku 2009 platí zákaz i pro restaurace, bary a kavárny.
Elektrické napětí:
elektrické napětí je 220V s frekvencí 50hz, Zástrčky se používají takzvaného typu C se dvěma hroty (jinak se jim říká také
Eurozástrčka). Jsou tedy stejné jako u nás a kromě Velké Británie a Irska se s nimi setkáte v celé Evropě.
Jazyk:
Chorvatský jazyk (mluvte, pomatu a porozumíte si) možnost využít němčinu, angličtinu nebi italštinu

PRAKTICKÉ INFORMACE O DOPRAVĚ
Nejvyšší povolená rychlost ve městě: 50km/hodinu, mimo město_ 90km/hodinu, na dálnici: 130km/hodinu
Pokuty: při nedodržení rychlosti možnost pokuty až 500HRK, jiné porušení může být v částce od 7000 – 15 000 HRK
nebo trest odnětí svobody ve výši 60 dnů. Alkohol je povolený v toleranci 0,5 promile, nad tuto toleranci můžete
očekávat pokutu ve výši 500 HRK.
Pohonné hmoty: Chorvatsko má velkou dostupnost čerpacích stanic, ceny jsou podobné našim, ale v letních měsících
mohou být i dražší. Benzínky jsou otevřeny v letních měsících až do 22:00 hodin, některé mají i 24 hodinou otevírací
dobu. Než vyrazíte, můžete se podívat na aktuální sazby: http://www.hak.hr/info/cijene-goriva/#eurosuper95 .
Mýtné: V Chorvatsku se podle počtu ujetých kilometrů platí dálniční mýtné dle kategorie vozidla. Jakmile vjedete na
dálnici, obdržíte u mýtné brány kartu, kterou při výjezdu zase odevzdáte a zaplatíte částku za ujeté kilometry. Platit
můžete v hotovosti, platební kartou.
Trajekty: Největším poskytovatelem trajektů v Chorvatsku je společnost JADROLINIJA www.jadrolinija.hr . Trajektové
lístky můžete zarezervovat online a na místě ho zaplatit.
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SLOVNÍČEK:

DOBRÉ RÁNO. DOBRÝ DEN.

Dobar dan

DOBRÝ VEČER.

Dobar večer

NA SHLEDANOU.

Dovidjenja

ANO /NE.

Da / ne

PROSÍM (O LASKAVOST)

Molim

DĚKUJEM (PĚKNĚ)

Hvala

VÍTEJTE

Dobro došli

ŠŤASTNOU CESTU

Sretan put

DOBROU CHUŤ

Dobar tek

NA ZDRAVÍ

Živjeli

NEROZUMÍM

Ne razumijem

CHCI SE ZEPTAT…

Hoću upilati…

JAK SE ŔEKNE…

Kako se to kaže…

KDE JE….

Gdje se nalazi…

SMĚNÁRNA

Mjenjačnica

BANKA

Banka

POŠTA

Pošta

ULICE

Ulica

VLEVO / VPRAVO

Lijevo / desno

KOLIK JE HODIN?

Koliko je sati?

PRVNÍ POMOC

Hitna pomoć

LÉKÁRNA

Ljekarna

NEMOCNICE

Bolnica

NÁMĚSTÍ

Trg

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devět, deset

CHLÉB

Kurh

ČAJ

Čaj

KÁVA

Kava

PIVO

Pivo

KDE JE MOŽNÉ KOUPIT?

Gdje mogu kupiti?

KOLIK TO STOJÍ?

Koliko to košta?

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja

PROSÍM ÚČET!

Molim račun!
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INFORMACE O SYSTÉMU DROZD – MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR:

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD)
umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném
základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně
organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných emailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité
informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.
Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jeho
obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvoření nové registrace“.
WEB:

http://drozd.mzv.cz/
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