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Cestování po Chorvatsku
Užitečné informace
Všeobecné informace
Zeměpisná poloha
Chorvatsko zabírá největší část východního pobřeží Jaderského moře jako části Středozemí nejhlouběji vsunutého do evropské pevniny. Připadá mu i podstatná část celkového pobřeží Jadranu téměř se všemi ostrovy. Úzké horské pásmo Dinarských Alp odděluje jeho středozemní část od středoevropské kontinentální části, která se rozkládá od nejzazších východních svahů Alp na severozápadě až k břehům Dunaje s jižní částí úrodné Panonské nížiny na východě.
Rozloha
Rozloha pevniny je 56.594 km2, rozloha teritoriálního moře je 31.067 km2.
Zalidněnost
Chorvatsko má 4.429.078 obyvatel.
Národnostní složení
většinu obyvatel představují Chorvaté, nejpočetnějšími národnostními menšinami jsou Srbové, Bosňané, Slovinci, Maďaři, Češi, Italové a Albánci.
Státoprávní uspořádání
Chorvatsko je parlamentní demokratická republika.
Hlavní město
Záhřeb se 779.145 obyvatel je hospodářské, dopravní, kulturní i akademické středisko země.
Délka chorvatského pobřeží
6.278 km, z toho je 4.398 km pobřeží ostrovů, skal a útesů.
Počet ostrovů, hřebenů a útesů
1.244; největší ostrovy jsou Cres a Krk. Osídlených ostrovů je 50.
Nejvyšší vrchol
Dinara 1831 m/m
Podnebí
Chorvatsko je pod vlivem třech klimatických pásem; ve vnitrozemí převládá mírné kontinentální podnebí, v nejvyšších částech horské lesní sněžné a podél jadranského pobřeží je příjemné středozemní klima s mnoha slunečními dny. Léta jsou suchá a horká, zimy mírné a vlhké. Průměrná teplota ve vnitrozemí: leden - 2 až 0°C, a o něco nižší ve vyšších polohách, srpen 20 a kolem 12°C v nejvyšších polohách. Průměrná teplota u moře: leden 5 až 9°C, srpen 22 až 25°C; teplota moře v zimě je 12°C a v létě kolem 25°C.
Měna
Služební měna Chorvatska je kuna
(1 kuna = 100 lip).
Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách, ve většině turistických kanceláří, hotelů a kempů.
Platební karty (Mastercard, Visa, American Express, Diners) přijímá většina hotelů, jachtařských přístavů, restaurací, obchodů a bankomatů.
Elektrické napětí městské sítě
220V s frekvencí 50 Hz
Voda ve veřejné vodovodní síti je v celém Chorvatsku pitná.
Cestovní doklady
Platný pas nebo jiný identifikační doklad, uznávaný mezinárodní dohodou. U některých států i občanský průkaz (doklad, kterým se dokazuje identita a občanství nositele).
Informace: diplomatická zastoupení a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací Chorvatské republiky
Telefon +385 1 4569 964,
E-mail: stranci@mvpei.hr; vize@mvpei.hr
Web: www.mvpei.hr
Celní předpisy
Celní předpisy Chorvatské republiky jsou téměř zcela přizpůsobeny normám zemí Evropské unie, ale předměty pro osobní potřebu (nekomerční) se mohou dovážet bez cla a DPH pouze do hodnoty 1.000 kun.
Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti a šeků je volný pro cizí a chorvatské občany žijící v zahraničí, ale povinností je celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 10.000 EUR.
Cennější profesní a technické vybavení je také třeba přihlásit celnici na hraničním přechodu.
Fyzické osoby bez stálého nebo přechodného bydliště v Chorvatsku mají právo na vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) za zboží koupené v Chorvatsku v hodnotě nejméně 740,00 kun na základě DPH neboli Tax cheque formuláře, potvrzeného celníkem při výjezdu ze země nejpozději 3 měsíce ode dne nákupu. Žádost o vrácení daně musí cizí státní příslušník podat nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení účtu.
Pro podrobnější informace prosím kontaktujte Správu celnic (Carinska uprava): www.carina.hr
Převoz živých zvířat přes hranici
Převoz domácích mazlíčků přes hranici je možný pouze s potřebnou veterinární dokumentací o zdravotním stavu zvířat, při čemž psi a kočky musí být označeni mikročipem. Dovoz do pěti domácích mazlíčků lze uskutečnit přes hraniční přechody, určené pro převoz určených domácích mazlíčků, zatímco převážení většího počtu zvířat lze uskutečnit pouze přes hraniční přechod, který má veterinární inspekci.
Když cestujete se svým domácím mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní
Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu.. Ověřte si, zdali je váš domácí mazlíček včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli má platný pas nebo veterinární ověření. Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu na hraniční přechod určený k jeho převozu nesplňuje uvedené požadavky, vstup do Chorvatska vám nemusí být povolen, případně může být zvíře vráceno do země původu nebo dáno do karantény. Jako majitel zvířete jste povinen uhradit veškeré náklady spojené s provedením těchto opatření.
Pod domácími mazlíčky, podle Směrnic o veterinárních podmínkách pro nekomerční pohyb domácích mazlíčků se rozumí následující živočišné druhy: psi, kočky, fretka domácí (Mustela pitorius) z rodu kunovitých (Mustelidae), bezobratlovci (kromě včel a raků), ozdobné tropické ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a domácí králíčci.
Maximální počet zvířat
Pod nekomerčním dovozem domácích mazlíčků se rozumí dovážení pěti nebo méně domácích mazlíčků na území Chorvatska. Ti musí být podrobeni dokumentační a identifikační prohlídce celní službou na cestovním terminálu při vstupu na území Chorvatska. Takoví domácí mazlíčci se považují za zboží a musí být v doprovodu majitele nebo zmocněné osoby, zodpovědné za zvíře po celou dobu cestování.
Podmínky
Všeobecné podmínky, které se vztahují na dovoz domácích mazlíčků: psů, koček a domácích fretek (jinak domácí tchoř, bílý tchoř, americký tchoř, krotký tchoř,domácí nebo krotká fretka Mustela pitorius), původem ze zemí členů Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii.
§	Psi, kočky a fretka domácí musí být označeni mikročipem. V případě, že je zvíře označeno mikročipem, který neodpovídá ISO Standardu 11784 nebo 11785, ale je jiného typu, majitel nebo zástupce je povinen zajistit odpovídající čtečku, která je potřebná ke čtení mikročipu. Kdykoli totiž musí být umožněno určování jména a adresy majitele zvířete. Číslo mikročipu musí veterinář zapsat do pasu nebo ověření, které majitel či zástupce nosí spolu se zvířetem, musí mít pas
§	nebo certifikát, vydaný oprávněným veterinářem
§	musí být očkována proti vzteklině.
Zvířatům, která přijíždějí ze zemí Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii, bude povolen pohyb, pokud jsou mladší než tři měsíce a nejsou očkována a majitel nebo zástupce má jejich pas nebo certifikát a pokud od narození pobývala na stejném místě a nebyla v kontaktu s divokými zvířaty, která mohla být vystavena nákaze, nebo se pohybují v doprovodu matky, na které jsou ještě závislá.
Psi, kočky a domácí fretky, které přicházejí ze zemí s vysokým rizikem, musí splňovat následující podmínky
§	musí být označeny mikročipem
§	musí mít ověření vydané oprávněným veterinářem nebo při opakovaném vstupu do Chorvatska, pas (psi z Chorvatska)
§	musí být očkováni proti vzteklině
§	musí být podrobeni testu neutralizace protilátkami titrace rovné nejméně 0,5 IJ/ml ve vzorku odebraném oprávněným veterinářem, nejméně 30 dní po očkování a tři měsíce před přemísťováním v oprávněné laboratoři, kterou můžete najít na seznamu na následujících internetových stránkách: http:ec.europa.eu/food/snímal/liveanimals/pets/approval_en.htm
Předepsané období tří měsíců se nevztahuje na opakovaný vstup domácích mazlíčků na území Chorvatska, jejichž pas potvrzuje, že titrace protilátek s pozitivním výsledkem byla provedena dříve, než zvíře opustilo Chorvatsko.
Zvířata, která se dovážejí ke komerčním účelům a cestují jako zásilka, musí před odbavením prohlédnout veterinář.
Pro podrobnější informace o zemích se prosím obraťte na Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje – Veterinární správu
telefon: +385 1 6109 499, +385 1 6106 703 a +385 1 6106 455,
www.mps.hr
Zdravotní péče
Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech; ambulance a lékárny v menších místech.
Zahraniční turisté, kteří mají povinné pojištění ve své zemi, v období soukromého pobytu v Chorvatsku nehradí využití zdravotní péče, pokud má Chorvatsko a země, z níž přijíždějí, uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, tj. že mají touto smlouvou předvídána potvrzení o nároku na využití zdravotní péče. Zdravotní péče (včetně převozu) se poskytuje v nutných případech způsobem a podle předpisů, které jsou platné pro chorvatské pojištěnce, při čemž se stejným způsobem podílí i na nákladech lékařského ošetření (participace).
Osoby, které přijíždějí ze zemí, s nimiž není uzavřena smlouva nebo smlouvou není stanovena možnost využití zdravotní péče, veškeré náklady zdravotní péče hradí sami.
Více informací Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
tel.:+385 1 4806 333,
web: www.hzzo-net.hr
Svátky a nepracovní dny
1. ledna – Nový rok
6. ledna – Tří králů
Velikonoční neděle a pondělí
1. května – Svátek práce
Boží tělo
22. června – Den boje proti fašismu
25. června – Den státnosti
5. srpna – Den vítězství a díkuvzdání
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
8. října – Den nezávislosti
1. listopadu – Den Všech Svatých
25. a 26. prosince – vánoční svátky.
Pracovní doba obchodů a veřejných služeb
Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin a mnohé z nich i o víkendu
Veřejné služby a úřady většinou mají pracovní dobu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.
Pošta a telekomunikace
Pošty jsou ve větších městech otevřeny v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 14 hodin; některé pošty mají dvousměnnou pracovní dobu. Ve větších městech a turistických střediscích jsou hlavní pošty otevřeny i v sobotu a neděli.
Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které se prodávají na poštách a v novinových stáncích. Z jakéhokoliv telefonu lze volat přímo do zahraničí.
Web: www.posta.hr
V případě nehody volejte 112!
Na toto číslo lze volat v jakoukoliv denní i noční dobu, bez ohledu na to kde se nacházíte v Chorvatské republice nebo na území EU
Telefonní volání je zdarma.
Volat se může prostřednictvím všech operátorů a telefonických zařízení volbou čísla 112.
V případě nehody Centrum 112 vám umožní rozhovor i v jednom z následujících jazyků:
§	anglicky
§	německy
§	italsky
§	maďarsky
§	slovensky
§	česky
Volejte 112!
Pokud potřebujete:
§	rychlou lékařskou pomoc
§	pomoc hasičů
§	pomoc policie
§	pomoc horské záchranné služby
§	pomoc jiných rychlých služeb a operativních sil systému ochrany a záchrany.
Pokud zpozorujete:
§	požár,
§	únik nebezpečných látek, znečistění pitné vody, potoků, řek nebo moře,
§	jiné úkazy ohrožující život a zdraví lidí, zvířat nebo kulturní majetek a životní prostředí
Když voláte, ohlaste:
§	co se stalo,
§	kde se to stalo
§	kdy se to stalo,
§	jestli je někdo zraněn,
§	jaká jsou zranění,
§	jakou pomoc potřebujete
§	kdo volá
Praktické rady
Aktivity v přírodě
§	seznamte příbuzné nebo přátele s trasami svého pohybu nebo plány své cesty.
§	choďte po označených stezkách a cestách
§	zásobte se dostatečným množstvím pitné vody
§	připravte si odpovídající oblečení a obuv
§	připravte si mobilní telefonní zařízení
§	sledujte informace o předpovědi počasí
§	pozorně v souladu s předpisy zacházejte s otevřeným ohněm
§	neodhazujte v přírodě nedopalky a zápalné předměty
Protipožární ochrana
§	Prověřte, zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru!
§	Neodhazujte zapálené nebo zápalné předměty do okolí!
§	Dodržujte zákazy rozdělávání ohně!
§	Dbejte na to, aby vaše zaparkované vozidlo neblokovalo požární přístupy a příjezdy.
Co udělat, když vznikne požár?
§	Požár ihned hlaste hasičům na telefonní číslo 112!
§	Použijte ruční hasící přístroj k počátečnímu hašení požáru a požár haste pouze pokud neohrožujete sebe ani ostatní!
§	Informujte o požáru osoby z okolí
§	Řiďte se pokyny hasičů.
Zapamatujte si
Za nedodržování předpisů ochrany před požárem Ministerstvo vnitra zahajuje přestupkové nebo trestní řízení.
Na cestě
§	během turistické sezony se vyhýbejte dopravním zácpám, jízdě o víkendech a svátcích
§	jezděte odpočatí
§	přizpůsobte jízdu podmínkám na silnici a dodržujte omezení rychlosti
§	v případě zácpy buďte trpěliví a zásobte se dostatečným množstvím pitné vody
Na moři
§	v případě nehody na moři nebo znečistění moře volejte 155 (Národní centrálu pro pátrání a záchranu na moři nebo 112,
§	před vyplutím se informujte o předpovědi počasí, zvláště pro Jadran
§	při koupání zůstávejte v zorném poli ostatních plavců
§	informujte příbuzné nebo přátele o přibližné lokalitě potápění a označte ji předepsaným způsobem
§	slunci se vystavujte přiměřeně a opatrně a používejte ochranné prostředky
§	zásobte se dostatečným množstvím pitné vody
Ochrana životního prostředí
§	Ochrana biologické rozmanitosti je v souladu s platnými předpisy Evropské unie.
§	Moře chorvatského Jadranu je ke koupání vysoce kvalitní a podle měřítek Evropské unie.
V případě znečištění okolí volejte Centrálu 112.
Cizojazyčné rozhlasové vysílání v turistické sezóně
Chorvatský rozhlas emituje na několika programech cizojazyčná vysílání pro turisty v Chorvatsku.
Na Prvním programu Chorvatského rozhlasu je každý den zařazeno ve 20.05 vysílání v angličtině v délce cca 10 minut.
V období letní sezony na Druhém programu Chorvatského rozhlasu (98,5 Mhz severozápadní Chorvatsko a Dubrovnické přímoří, 105,3 Mhz Istrie, 96,1 Split, 98,9 Makarské přímoří, 93,3 Gorski Kotar), při pravidelných zprávách a hlášeních v chorvatštině, bude HAK podávat informace o aktuální dopravní situaci a stavu vozovek i v angličtině a němčině a v srpnu i v italštině.
Mimořádné informace o dopravních zácpách se vysílají z HAK-u v chorvatském a anglickém jazyce.
Ve stejném období se během léta na Druhém programu chorvatského rozhlasu každou celou hodinu vysílají zprávy z Třetího programu Rakouského rozhlasu a Bayernu 3 v němčině, RAI Uno v italštině, Pražského rozhlasu v češtině, Absolut rádia v angličtině a z mezinárodního programu Chorvatského radia – „Glas Hrvatske“ také v anglickém, německém a španělském jazyce.
České turisty během léta novináři Radia Praha jednou denně informují prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic: Radia Split, Radia Dubrovník a Radia Rijeka.
Důležitá telefonní čísla
Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko	385
Záchranná služba	94
Hasiči	93
Policie	192
Pomoc na silnicích	1987
Národní centrála pro záchranu a pátrání na moři	9155
Společné číslo pro všechny urgentní případy	112
Horská záchranná služba	+385 1 4821 049
Všeobecné informace	18981
Informace o místních a meziměstských telefonních číslech	11880; 11888
Informace o mezinárodních telefonních číslech	11802
Předpověď počasí a situace na silnicích	060 520 520
Chorvatský autoklub (HAK)	+385 1 4640 800
Zdroj: http://croatia.hr/cs-CZ/Homepage

