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POTŘEBNÉ DOKLADY NA CESTU
Občanský průkaz pro vás
Začneme tím, co je třeba si připravit už
před samotnou cestou. Chorvatsko patří
ke členským zemím Evropské unie. A to od
roku 2013. K pohybu mezi zeměmi EU
vám stačí občanský průkaz. (Pro úplnost
dodejme, že výjimku mají i země mimo
EU, zabývat se však jimi nebudeme.) Což
samozřejmě nejsou kompletní specifika
cestování po Evropě, jak se sluší ještě říci,
ačkoli to není tématem našeho povídání.
Co se týče zemí schengenského prostoru,
teoreticky žádný doklad totožnosti nepotřebujete, doporučuje se však mít jej,
abyste se jím mohli prokázat, bylo-li by to
nutné.
Pas pro dítě
V případě, že s vámi cestuje potomek, kterému ještě nebylo osmnáct let, stačí mu
také občanský průkaz, má-li ho. Jak je to v
případě dětí mladších patnácti let? Dítě
musí mít svůj vlastní pas. Zapisování do
pasů rodičů již bylo zrušeno.
Zařizujeme pas dítěti
Vy platný občanský průkaz máte a co vás
čeká, když potřebujete zařídit pas potomkovi? Žádáte o něj vy jako rodič, protože
jste zákonný zástupce dítěte (případně
bude žádat jiným způsobem určený
zákonný zástupce). A vy si také pas přebíráte. Jaké jsou konkrétní náležitosti? Citujme si web ministerstva vnitra:

Kolik stojí vydání pasu dítěti?
Připravit si budete muset částku ve výši
100 Kč. V tom případě má úřad na vydání
pasu lhůtu standardních 30 dnů. Můžete
si také požádat o vydání pasu ve zkrácené
lhůtě 6 dnů. Připlatíte si, výsledná suma
vás přijde na 2 000 Kč. Pas má platnost
pět let.
Kde vydání cestovního pasu zařídit a kde
si ho převzít?
U obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v Praze u kteréhokoli z městských úřadů jednotlivých částí. Cestovní
pas vydaný ve zkrácené lhůtě si můžete
převzít jen tam, kde jste si o něj byli požádat. Pokud to do své žádosti uvedete, lze
si pas vydaný v řádné lhůtě vyzvednout
na kterémkoli úřadě, který je oprávněn je
vydávat. Převzetí je nutné učinit osobně.
Doklad pro zvíře
Pas je povinný také pro vaše zvíře. Následující řádky se týkají psů, koček a fretek.
Zvíře musí vlastnit doklad, kterému se
oficiálně říká Pas zvířete v zájmovém
chovu. Občas se potkáte i s jinými termíny
označujícími tento dokument, zkráceně
se nazývá také Pas zvířete, Europas nebo
docela prostě pas.

Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (těmi by se ve vašem případě rozuměl třeba
občanský průkaz, v případě vašeho dítěte, které jím nedisponuje, to bude jehorodný list). Doklady
prokazující oprávněnost k podání žádosti (tedy takto budete prokazovat, že jste rodičem, tzn. zákonným zástupcem nezletilého, pro nějž požadujete pas, opravdu vy, to bude obnášet váš občanský
průkaz) fotografie (tu s sebou ale neberete, vyfotografují vás na příslušném úřadě, proto je nutné,
abyste se k žádosti o pas dostavili i se svou ratolestí) Žádné úřední tiskopisy k tomuto úkonu vyplňovat
nemusíte.
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Pas a jeho vystavení

Pes v autě

Pas vašemu mazlíčkovi vystaví veterinární lékař. A to nikoli každý. Oprávnění k
jeho vydávání mají veterináři registrovaní
krajskou veterinární správou.V pasu jsou
údaje o zvířeti, povinně jste v něm zapsáni vy jako majitel. K vydání pasu je potřeba svého čtyřnohého kamaráda nechat
očipovat. Čip musí splňovat normy ISO
11784 nebo 11785. Pokud by se tak
nestalo, jste vy jako majitel povinni zajistit odpovídající čtecí zařízení v případě
kontroly. Tento úkon vás přijde na částku
v řádech stokorun, připravte si cca mezi
600-700 Kč.

Ještě dodatek pro cestování s vaším čtyřnohým miláčkem. Zákon v podstatě nijak
konkrétně neupravuje, jak svoje zvíře
musíte mít zajištěno. Nabízí se třeba přepravní box nebo bezpečnostní postroj a
mnoho pejskařů tyto pomůcky pokládá za
užitečné a vřele doporučuje, neboť pes v
autě opravdu většinou odmítá posedět v
klidu, čímž řidiče ruší a může skutečně
dojít i k ohrožení provozu. Citujme konkrétně § 5 zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon
o provozu na pozemních komunikacích):

Čip a očkování proti vzteklině
Chorvatsko má výjimku oproti ostatním
členským zemím Evropské unie. Zatímco
tam vám bude stačit, pokud bude mít váš
chlupatý kamarád čitelné tetování, které
bylo provedeno prokazatelně před červencem roku 2011, v Chorvatsku je identifikace pomocí čipu povinná. Dále musí
zvíře být naočkováno proti vzteklině.
Očkování nesmí proběhnout dříve než
před rokem, ale současně ne později než
tři týdny před vlastní cestou.
Doklady pro automobil
Samozřejmost je platný řidičský a technický průkaz a dále zelená karta. Což je
doklad pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla. Tedy
slouží na to, aby vám takzvané „povinné
ručení”, jak se mu většinou zjednodušeně
říká, uznali, a to nejen u nás, ale zelená
karta platí i v zahraničí. (Pro které země je
platná konkrétně, to má vyznačeno na
své zadní straně.)
Checklist
· občanský průkaz (vy)
· pas (dítě)
· pas, očkování proti vzteklině, čip (zvíře)
· platný řidičský průkaz, technický průkaz
· a zelená karta (vy a automobil)

„Řidič je kromě povinností uvedených v § 4
dále povinen:
Zajistit bezpečnost přepravované osoby
nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu.
Zabezpečit přepravované zvíře tak, aby
neohrozilo řidiče a přepravované osoby.”

Jak to uděláte, o tom se příslušný zákon
dále nezmiňuje. Vždy to tak záleží na
úvaze příslušné hlídky, která vás kontroluje. Je v jejích pravomocích udělit vám
pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud uzná,
že v předešlém odstavci citovaný zákon
porušujete.
Dopředu si zjistěte, zda s vámi může váš
chlupatý kamarád sdílet ubytování. Můžeme-li vám dát alespoň obecnou radu,
tak příjezd zvířete do kempu zpravidla
problém nebývá. Co se týče bydlení v
apartmánech, je v řadě z nich je možno
zvíře ubytovat, ale musíte na tento fakt
myslet s předstihem a domluvit se s majitelem konkrétní nemovitosti. Hotely
vesměs vašim čtyřnohým přátelům
nakloněny nejsou, ale existují i výjimky.
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Cesta do Chorvatska
Cesta vám zabere přibližně osm až
čtrnáct hodin v závislosti na tom, kam
jedete. V případě, že vám záleží na
úspoře peněz, ale nikoli času, ušetřit
můžete na těchto nákladech až tisíc
korun. Budete muset však počítat s tím,
že se vám celá trasa protáhne a na silnicích strávíte až o hodinu déle.
Kudy jet?
Nejkratší trasa – k moři se tak dostanete
relativně rychle: Délka cesty bude něco
přes 900 km. Pojedete přes České Budějovice a dále rakouský Linec a Granz.
Nejvíce využívaná trasa – Vede z Prahy po
D1 na Mikulov, odsud do rakouské Vídně a
dále do Granzu.
Zlatý střed - Vypravit se můžete také z
Prahy směr Jihlava, pokračovat do
Znojma a odsud do Vídně a Granzu.
Ve Slovinsku
Přes bývalý hraniční přechod Šentilj se
dostanete do Slovinska. A odsud po slovinské dálnici pokračujete směr Záhřeb.
Mnoho řidičů se pokouší si cestování
usnadnit a slovinskou dálnici objet, vzhledem k ceně místní dálniční známky, která
není zrovna zanedbatelná. Týdenní vám
navíc mnohdy stačit nebude a je potřeba
si koupit rovnou měsíční. Což vaše výdaje
ještě navýší.
Jak se vyhnout ve Slovinsku dálnici?
Nejpoužívanější způsob umožňující se
vyhnout dálnici je nechat se vést podél ní
přes město Maribor. Trasu byste měli již v
Rakousku zvolit sjezdem z dálnice A9 na
Spielfeld (Šentilj) na vedlejší komunikaci
B67. Následně pokračujte za Pesnice pri
Mariboru prvním sjezdem vpravo na
Spodnja Kungota.
Přímo v Mariboru odbočte na Ptuj/Tezno.Pokračujte směr Videm a následně po silnici
710 směr Tržec a po hlavním tahu dorazíte
až do Chorvatska. Protože námi zmiňovaná
eventualita je docela oblíbená, neboť financovat nákladnou dálniční známku se chce
málokomu, můžete se tu setkat s poměrně
nepříjemnými dopravními zácpami. V tom
případě je možno Cesta přes Maďarsko a
Slovensko
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Druhou používanou trasou je ta vedoucí
přes Slovensko a Maďarsko. První varianta je schůdnější pro turisty z Čech a je
vhodná zejména tehdy, pokud jedete
trávit dovolenou na sever. Cestovat přes
Maďarsko a Slovensko se může hodit těm,
kteří svou prázdninovou cestu startují z
moravských končin naší vlasti a míří do
střední nebo jižní Dalmácie. Druhá námi
zmíněná verze je také užitečná pro ty z
vás, kteří si přejí na dopravě opravdu
výrazněji ušetřit.

TRASY DO NEJBĚŽNĚJŠÍCH LETOVISEK
Pag
www.ubytovanivchorvatsku.cz/pag/
Použijete námi již zmíňovanou trasu přes
moravskou metropoli. Z Brna se vydáte
do Mikulova a odsud budete pokračovat
na Vídeň. Doporučujeme si bedlivě hlídat
ukazatele na rakouský Granz. Z něj dorazíte až na bývalý hraniční přechod Šentilj,
kterým se dostanete na Slovinsko. Do
Chorvatska to budete mít zhruba 45 km
po dálnici, celkem asi 60 km. Z chorvatského hlavního města Záhřeb se držte
směr Split. (Split je rovněž oblíbenou
lokalitou těch, kteří se jezdí rekreovat na
Jadran.) Následně na dálničním výjezdu
Posedarje sjeďte na Pag. Ostrov je s pevninou spojen mostem, jehož průjezd není
zpoplatněn. Dorazíte sem cca po cestě
dlouhé něco přes sedm set osmdesát
kilometrů.
Primošten
www.ubytovanivchorvatsku.cz/primosten/
Pro náš modelový příklad použijeme trasu
stejnou, to znamená přes Brno a Mikulov.
Odsud zamíříte opět do Vídně a z rakouského hlavního města se dostanete do Grazu.
Pohlídáte-li si správný směr Slovinsko,
dostanete se na dnes již bývalý hraniční

přechod Šentilj. Pak vás čeká cesta po
slovinské dálnici, pokud ji nebudete chtít
objet. A následně přibližně třináct kilometrů až na hranici s Chorvatskem. Ze
Záhřebu je potřeba stále držet směr
Split. Pokračujete na Šibenik, sjedete z
dálnice a dále do Primoštenu.
Crikvenica
www.ubytovanivchorvatsku.cz/crikvenica/
Jedná se o jednu z nejbližších destinací,
takže právě tento fakt může hrát roli v
tom, že se pro ni rozhodnete, nemáte-li
dosud s cestou do Chorvatska po vlastní ose zkušenosti. Případně tehdy,
pokud hodláte minimalizovat náklady
za dopravu. Modelovou trasu si nastíníme ve výchozím bodě v Brně jako v předešlých příkladech. Tradičně můžete
pokračovat na Mikulov, do Rakouska
přes Vídeň a Granz. Slovinské hranice
překročíte opět na bývalém hraničním
přechodu Šentilj. Ve Slovinsku opět
volíte trasu po dálnici nebo se jí budete
chtít vyhnout. Pokračujete na Záhřeb a
následně se držíte směr Rijeka (i Rijeka
sama je přímo oblíbeným turistickým
cílem), než se objeví odbočka do cíle
cesty. Po jadranské magistrále už dorazíte přímo do Crikvenice.
Přičemž můžete zvolit i alternativu přes
Villach a Lublaň.
Dubrovník
www.ubytovanivchorvatsku.cz/dubrovnik/
Výchozím bodem může být samozřejmě
Brno i Praha. Následně použijeme klasickou trasu směr Mikulov. V Rakousku
projedete dva stěžejní body, kterými
jsou hlavní město Vídeň a Graz. Na
bývalém hraničním přechodu Šentilj se
dostanete do Slovinska.
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Zde buď máte na výběr cestu po dálnici
nebo zvolíte objízdnou trasu přes Maribor.
Dál pokračujete na Záhřeb a Karlovac do
Bosiljeva. Odsud vás dálnice dovede k
exitům Zadar I a Zadar II. Na okraji Ploče
následně odbočíte na Dubrovník.

PRAKTICKÉ INFORMACE O DOPRAVĚ
Nejvyšší povolené rychlosti
· nejvyšší povolená rychlost ve městě: 50
km/h
· mimo město: 90 km/h
· na dálnici: 130 km/h
Pokuty za nedodržení
Můžete dostat pokutu až 500 HRK v případě, že je povolená rychlost překročená o
méně než třicet kilometrů v hodině. Nicméně se sankce může vyšplhat až na
7 000 HRK, v obci potom hned 15 000
HRK. V Chorvatsku se na tato pravidla
hledí velmi přísným okem, takže nedodržování dopravních předpisů se vám může
vymstít až do trestu v podobě odnětí svobody ve výši 60 dnů.
Alkohol
V Chorvatsku je povolená tolerance 0,5
promile alkoholu. V případě, že se vám
podaří ji přesáhnout, opět si budete muset
připravit částku ve výši 500 HRK. Nicméně
se výsledná suma může vyšplhat až do
poměrně závratných výšin, kdy se
vašemu rozpočtu ulehčí i o několik tisíc
kun. Také v tomto případě by vám mohl
hrozit postih ve formě odnětí svobody až v
délce šedesáti dní.
Další přestupky
Rovnou pět set kun vás bude stát i to,
pokud si nezapnete bezpečnostní pásy.
Stejné sazby jsou také za telefonování
za volantem nebo nepřizpůsobení jízdy
stavu a povaze vozovky. Pro milovníky
adrenalinu za volantem nemají Chorvaté příliš pochopení, takže jízda na červenou vás bude stát až 5000 HRK a za
předjíždění zprava si můžete vysloužit
rovnou 700 HRK. Pokud byste se na
Jadran vypravili jindy než během tradičního léta, nezapomeňte na povinnost zimního svícení. Povinností jsou
také reflexní vesty, a to nejen pro
řidiče, ale pro všechny pasažéry. Další
součástí je druhý výstražný trojúhelník.

MÍSTNÍ DOPRAVA
Chorvatsko je protkáno hustou sítí autobusové dopravy. Využít můžete také taxi
službu, jsou k dispozici hlavně ve větších
městech. Další možnou alternativou je
doprava vlaková, největším železničním
uzlem v zemi je Záhřeb.
Půjčit si můžete automobil, přičemž
kromě platného řidičského průkazu, starého minimálně jeden rok, vám musí být
alespoň 21 let. Podmínky se u jednotlivých půjčoven poměrně liší. Platbu je
potřeba učinit vždy předem. Nevadí-li
vám doprava vlastními silami, lze si také
půjčit jízdní kolo, a to klidně i horské,
takže máte možnost si i zasportovat a
není třeba řešit komplikovanou přepravu
bicyklu z domova.

KOLIK TO BUDE STÁT?
Pohonné hmoty
S dostupnost benzínek mít problém nebudete, jejich síť je také dostatečně hustá.
Co se týče cen samotného benzínu a
nafty, opět zaplatíte v současnosti (rok
2016) víceméně shodnou částku jako
doma. Jedná se však o poměrně proměnlivou veličinu. Ceny pohonných hmot se
momentálně drží na celkem příznivé
úrovni i u nás. V minulých letech se motoristům na Jadranu poštěstilo na této
položce místy i několik korun ušetřit,
obecně bychom tedy mohli zhodnotit, že
ceny jsou shodné nebo nižší.
Ještě než vyrazíte, můžete se podívat na
konkrétní částky, vždy aktuální sazby
získáte na www.hak.hr/. Napříč jednotlivými společnostmi se ceny v Chorvatsku
zase tak moc neliší.
Benzínky bývají většinou otevřeny do
17:00, v průběhu letní sezóny až do 22:00
hod., ve větších městech nebo oblíbených
turistických letoviscích často i nonstop.
Mýtné
V Chorvatsku se podle počtu ujetých km
platí na dálnici mýtné a jeho sazby se liší
podle kategorie vozidla. Což je vlastně jen
jiná alternativa poplatku, na který jste v
naší vlasti zvyklí v podobě nutnosti koupit
si dálniční známku. Způsobů, jak platit, existuje několik. Jakmile na dálnici vjedete,
obdržíte kartu, kterou při výjezdu zase
odevzdáte.
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To je takzvaný otevřený způsob. Druhý,
který se také jmenuje otevřený, to znamená, že mýtnice, kde mýtné platíte, je
současně vstupní i výstupní. Takto se to
dělá například při průjezdu tunelem nebo
na kratších úsecích.
Mýtné se dá platit klasicky v hotovosti,
můžete použít i platební kartu a také
platit přes elektronický systém, takzvaný
ENC. Tím současně ušetříte, a to čas i
peníze.
Dálniční známky
(aktuální ceny pro rok 2016)
Dají se koupit na hranicích nebo na benzínových pumpách. V Maďarsku přešli na
virtuální dálniční známky, to znamená, že
na sklo auta se nic nevylepuje. Tu si
můžete koupit krom výše uvedených míst
i přes internet nebo pomocí sms. Ve všech
případech je nutné si zachovat potvrzení,
tedy zprávu nebo kontrolní útržek.

Elektronické dálniční známky zavedlo
aktuálně od letošního roku také Slovensko.
· Rakousko: 10 dní - 8,80 EUR, 2 měsíce 25,70 EUR, 1 rok - 84,70 EUR
· Slovinsko: (pro auta s výškou nad přední
nápravou do 130cm): 1 týden - 15 EUR, 1
měsíc - 30 EUR, 1 rok - 110 EUR
· Slovensko: 10 dní - 10 EUR, 1 měsíc - 14
EUR, 1 rok - 50 EUR
· Maďarsko: 10 dní – 2 975 HUF, 1 měsíc 4 780 HUF, 1 rok - 42 980 HUF
Trajekty
Aktuální informace o cenách trajektů jsou
dostupné na webu www.jadrolinija.hr
Kromě těch mezinárodních si není možné
lístek rezervovat. Koupíte si ho vždy až na
místě a potřeba počítat s tím, že vzhledem k velkému přílivu cestovatelů vás
mohou čekat i značné fronty.
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INFO K PENĚZŮM
Měna
Chorvatsko je sice členem Evropské unie,
nicméně dosud není v eurozóně. To znamená, že používá stále svou vlastní
měnu. Budete platit tzv. chorvatskou
kunou (HRK). Drobná mince se nazývá
lipa. (Přičemž platí, že 1 HRK = 100 lipa.)
Jednotlivé mince mají následující nominální hodnotu: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 lipa a
1, 2 a 5 kun nebo bankovky 5, 10, 20, 50,
100, 200, 500 a 1000 kun. K únoru 2016
byl kurz 1 HRK – 3 539 Kč. Aktuální kurzy
zjistíte na webových stránkách České
národní banky http://www.cnb.cz/, konkrétně pod položkou Kurzy devizového
trhu.
Jak se směnou peněz?
Peníze si lze vyměnit v první řadě rovnou
doma a vyrazit na dovolenou už s chorvatskou měnou. Spíše v závislosti na
místě můžete narazit víceméně na srovnatelné podmínky, takže nelze příliš říci,
zda je výhodnější měnit si peníze v ČR.
Také je dobré mít k dispozici ještě určitou
částku v jiné měně (eura) na další poplatky. Budete-li si měnit peníze až na místě,
lze tak učinit v bankách nebo směnárnách. Za tuto službu si většinou naúčtuje
daná společnost provizi. Nejvýhodnější
směna bývá v bance, zpravidla nejméně
výhodná v hotelové směnárně.

S dostupností služeb byste neměli mít problém, otevírací doby jsou vesměs cca do
19:00 hod. během všedních dnů a v sobotu
zavírají většinou okolo poledne. Směnárny
jsou k dispozici poměrně bez obtíží všude
tam, kde zkrátka počítají s turisty, takže ani
v menších místech byste se v případě nouze
neměli ocitnout bez prostředků.
Bankomaty a platby kartou
Síť bankomatů je také rozsáhlá, jsou k dispozici nejen ve městech, ale už přímo v turistických letoviscích. Spíše se vám však vyplatí
mít s sebou na hotovosti dostatečnou částku
už napřed, výběr z bankomatu je zpoplatněn
a částky mohou přesáhnout i 100 Kč. Pokud
chcete vědět, zda vaše banka má k dispozici
bankomat v dané lokalitě, nabízejí tyto instituce už dnes na svých webových stránkách
možnost si je konkrétně vyhledat. Což má
smysl řešit, neboť budete-li si vybírat peníze
v bankomatu patřícímu právě do vaší finanční skupiny, poplatek bývá nižší
K nejrozšířenějším druhům přijímaných
platebních karet patří Visa a MasterCard.
Větší šanci kartou úspěšně zaplatit budete
mít spíše s embosovanou než s elektronickou. Elektronické karty jsou u nás nejrozšířenější, k tomu, abyste je mohli použít, musí
obchodník mít terminál a celá transakce pak
proběhne online. Embosovaná karta má
všechny údaje plasticky vyraženy na sobě. A
transakce se odehraje tak, že se karta přiloží
ke speciálnímu zařízení, které otiskne údaje
na účet a vy jej následně jen podepíšete.
Elektronické karty většinou přijímají velké
obchody, supermarkety atd.
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PRAKTICKÉ RADY A TIPY
Důležitá telefonní čísla
· Tísňová linka - jednotný integrovaný
záchranný systém: 112
· Policie: 192
· První pomoc: 194
· Hasiči: 193
·
·
·
·

Pomoc motoristům na cestě: 1987
Turistické informace: 062 999 999
Dopravní informace: 062 777 777
Všeobecné informace: 18981

· Předpověď počasí a stav na silnicích: 060
520520
· Informace o telefonních číslech v zahraničí: 11802
· Informace o telefonních číslech: 1188
Mnoho užitečných informací o zemi najdete na webových stránkách Chorvatského
turistického sdružení.http://croatia.hr/cs-CZ Přímo na místě je rozsáhlá síť informačních středisek, které naleznete prakticky v každém turistickém letovisku.
Ochotně vám tu poskytnou rady a tipy,
kam vyrazit, informace o dopravním spojení nebo o cenách.
Další postřehy
· Do Chorvatska se vyplatí vyjet mimo nejvíce exponovaný čas, jímž je zejména noc
z pátku na sobotu. Vyhnete se tak dopravním zácpám a zdlouhavému čekání.

· Mnohem rychlejší řešení je platit dálniční
poplatek kartou než hotově.
· Úředním jazykem je chorvatština, nicméně v mnoha destinacích jsou na české
turisty zvyklí natolik, že si bez problémů
vystačíte s češtinou.
· V případě, že se stanete například účastníkem dopravní nehody, nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Vždy máte
navíc možnost obrátit se v případě jakýchkoli nesrovnalostí na českou ambasádu.

· V Chorvatsku nesmíte nocovat ve volné
přírodě, což se poměrně přísně kontroluje
a za porušení zákazu hrozí vysoké pokuty.
Stanovat je povoleno pouze ve vyhrazených kempech.
· Voda z vodovodu je bez problémů v celé
zemi pitná.
· V zemi je zakázáno kouření ve veřejných
prostorách (to znamená školy, zdravotnická zařízení atd.), od roku 2009 totéž platí
také pro bary, restaurace a kavárny. Kouřit
se smí výhradně na otevřených prostorách, zahrádkách atd.
· Noční kluby bývají často provozovány
lidmi s, řekněme, problematickou pověstí
a vy jako cizinec byste se jim tim spíše
měli vyhnout.
· 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.
· Řada pláží je v zemi speciálně vyhrazena
pro milovníky naturismu. Na běžné pláži si
dámy mohou bez problémů odložit vrchní
díl plavek.
· Spropitné je optimální v případě spokojenosti nechat cca ve výši 10 %.
· Opatrní buďte na ryby a plody moře,
měly by rozhodně vždy být čerstvé. Také si
dejte pozor na možnou alergickou reakci
na mořské plody.

· Při návštěvě národního parku dodržujte
stanovená pravidla pro pohyb návštěvníků. Chorvaté si svou přírodu chrání poměrně přísně a hrozí vám vysoké pokuty.
· Kriminalita v Chorvatsku není na výrazně
horší úrovni než třeba u nás. Můžete se ale
stát terčem drobných krádeží, takže si
dávejte pozor na cennosti, šperky, doklady, platební kartu atd.
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· Pokud vám budou doklady odcizeny
nebo se vám je podaří ztratit, krádež
oznamte na policii. Bude vám vystaveno
potvrzení, které však nemůžete použít k
přechodu přes hranice. Nový doklad vám
vystaví buď Velvyslanectví v Záhřebu
nebo Konzulární jednatelství ve Splitu
nebo v Rijece (nutné jsou dvě pasové
fotografie).
· Není povolen dovoz drog, nesmíte návykové látky ani užívat. V Chorvatsku jsou
mnohem méně benevolentní i vůči
lehkým drogám, například marihuaně.
Nejmenší pokuty činí 5 000 kun, nejvyšší
může být až 20 000 kun.
· Problém není s přístupem na internet,
pokud ho nemáte dostupný přímo v ubytování, stačí zajít do internetové kavárny,
kterých je v Chorvatsku dostatek.
· Dovolená v Chorvatsku nabízí řadu variant. Výsledná cena se odvíjí od způsobu
dopravy, typu ubytování i stravování a
navštívených atrakcí. A její, byť orientační, určení je proto obtížné. Dá se říci, že
cenové rozpětí je široké, od velmi úsporných alternativ po ty dražší.
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Chorvatsko - Velvyslanectví Záhřeb
Pozn.: V původní verzi jsou kontaktní údaje převzaty z databáze Zastupitelské úřady ČR ve
správě odboru administrativy a zpracování informací MZV. Jinak jsou k nalezení také na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.http://www.mzv.cz/jnp/
Veleposlanstvo Republike Češke
Radnička cesta 47/VI, 10 000 Zagreb
Telefon

+385 1 617 7246, +385 1 6192105, +385 1 6192112, konzulární odd.
+385 1 619 2116, 2119, DEK odd. +385 1 617 6894

Fax

ZÚ: +385 1 6176630, fax KO: +385 1 6177239, fax obchodní odd.:
+385 1 6176355

Nouzová linka

+385 916121533 (služba KO - mobilní telefon)

E-mail

zagreb@embassy.mzv.cz

Ekonomický úsek

Commerce_Zagreb@mzv.cz

Web:
Vedoucí úřadu

http://www.mzv.cz/zagreb
RNDr. Martin KOŠATKA, CSc.

Funkce

VZÚ

Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Chorvatskou republiku
Časový posun
0 hod
Provozní hodiny úřadu

pondělí - pátek 07.45 - 16.15

Úřední hodiny KO
pro veřejnost:

pondělí - pátek 09.00 - 12.00

Pojištění
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Chorvatsko je, jak už jsme zmínili na
jiném místě, od roku 2013 členem Evropské unie. Což má pro vás výhodu v tom,
že vám bude poskytnuto ošetření stejně
jako místním obyvatelům. Pakliže ho
budete potřebovat, budete se prokazovat Evropským průkazem zdravotního
pojištění. Je to vlastně vaše běžná kartička zdravotní pojišťovny. Jen dostala jednotnou podobu, aby byla snadno identifikovatelná a od roku 2004 se v této verzi
vydává všem pojištěncům. Hledejte k
ošetření ty lékaře, kteří jsou smluvní,
abyste nemuseli za ošetření platit.
Výlohy za vás pak zaplatí vaše pojišťovna
v Česku.
Většina lékařů smluvní je, nicméně
trochu jiná situace nastává, pokud byste
museli vyhledat péči stomatologa. Budete-li potřebovat zubní ošetření, zubaři
často provozují soukromou praxi. Zaplatit budete muset i u smluvních lékařů
spoluúčast, a to maximálně do výše
3000 HRK v rámci jedné faktury. A pojištění se také nevztahuje na transport
nazpět do České republiky. Z tohoto
důvodu je všeobecně doporučováno si
ještě sjednat cestovní pojištění.
V případě, že budete potřebovat využít
lékárnu, zpravidla bývají otevřeny ve
všední dny až do 19:00 hod. V sobotu
pak do 14:00 hod. Přičemž ve větších
městech budete mít k dispozici také
lékárny, které fungují nonstop.

Před odjezdem do této lokality se
nemusíte podrobovat žádnému speciálnímu očkování, neboť zde nehrozí
zdravotní rizika.
Již zmíněná základní forma cestovního
pojištění zahrnuje tyto případy:
1. náhlé onemocnění
2. úraz
3. úmrtí
Dále si můžete sjednat:
· úrazové připojištění
· připojištění ztráty, poškození či zničení zavazadel
· připojištění odpovědnosti
Více na:
www.ubytovanivchorvatsku.cz
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