
Předsmluvní informace 
Doklady potřebné k cestování do Chorvatska: 

Není třeba vízum, cestuje se na pas nebo občanský průkaz.  

POZOR !  Každý cestující (i dítě) musí mít  svůj cestovní doklad (pas nebo OP)! 

V důsledku změny Schengenského hraničního kodexu zavádí Slovinsko a Maďarsko od 7. 4. 2017 na vnější 
schengenské hranici systematické hraniční kontroly. Na hraničních přechodech s non-schengen zeměmi 
(Chorvatsko) budou důsledně kontrolovány všechny osoby, včetně občanů EU, a to na vstupu i výstupu. Je 
to za účelem eliminace rizik pro vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v členských zemích v návaznosti na 
proběhlé teroristické útoky v Evropě.  
 
Doprava vlastní: 
1. Varianta přes Rakousko a Slovinsko:  

a)  dálnice: Rakousko – směr Vídeň a Graz, v Rakousku je povinná známka, lze ji zakoupit na benzínových 

pumpách v ČR, cena 10-ti denní známky cca 9 €.  

Slovinsko – směr Maribor a Ptuj, povinná dálniční známka 15 €/týdenní  nebo 30 €/měsíční, přechod do HR 

Macelj 

b)  trasa mimo slovinskou dálnici: Spielfeld, obec Šentilj, Pesnica, Lenart, Ptuj, hraniční přechod Macelj.  

2. Varianta přes Maďarsko:  

Rakousko - směr Vídeň, za Vídní sjezd směr Eisenstadt - dálnice A3 - směr Mattersdorf, Oberpullendorf, 

hraniční přechod Rattersdorf/Köszeg, směr Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg, Nagykanisza - po staré 

E65/E71 (minout vjezd na M7, ve městě na první křižovatce doprava směr Sormás, Becshely, Letenye). Úsek 

dálnice M7 je již zpoplatněn, 10-ti denní známka cca 10 €.  Po zaplacení maďarské dálniční známky 

neobdržíte žádnou nálepku, máte pouze "virtuální" známku, tj. nemusíte nalepovat na čelní sklo.  

3.Trasa v Chorvatsku   

Z hraničního přechodu Macelj – úsek dálnice do Zagrebu - poplatek 48 Kn. 

Z hraničního přechodu Goričan – směr Varaždin,  úsek dálnice do Zagrebu - poplatek  42 Kn,  dále 

a) stará cesta mimo dálnici: Zagreb – Karlovac (poplatky 19 Kn) – Plitvice – Gračac – Knin  – Sinj - Brnaze 

- Trilj – Cista Provo – Zadvarje – Makarska riviera 

b) dálnice Zagreb-Ploče:  sjezd u Šestanovace  do letovisek  na Makarské riviéře (poplatek 199 Kn) – po 

sjezdu z dálnice na první křižovatce doleva směr Makarska, nebo u Zagvozdu (poplatek 205 Kn + 20 Kn 

tunel Baška Voda). 

Poplatky  lze platit kreditními kartami v koridorech ozn. „Cards“ -  nemusí se uvádět pin a výrazně to 

zrychlí čekání na mýtnicích.  

4. Dopravní předpisy v Chorvatsku:  (info o stavu na silnicích ve směru k moři na 2.programu - 98,5 MH) 

- při kontrolách je kromě ŘP a  TP vyžadována i zelená karta 

- osoby jedoucí v motorovém vozidle musí používat bezpečnostní pás   

- motorová vozidla musí mít ve dne rozsvícená parkovací nebo potkávací světla   

- po dobu jízdy nesmí řidič používat mobil   

- omezení rychlosti: obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 130 km/h   

- od 1.1.2013 je trestně stíhána i tzv. „zběsilá jízda“ (řízení pod vlivem alkoholu, opiátů, psychotropních 

látek, řízení v zakázaném směru, předjíždění kolony vozidel na nedostatečně zřetelném místě, nedodržování 

rychlosti) 

Za tento způsob jízdy může být řidič nově potrestán až 3 roky odnětí svobody!   



Upozornění: V období deštů jsou silnice v HR kvůli svému speciálnímu povrchu velice kluzké, doporučuje 

se na počátku deště na cca 30 min zastavit. 

Doprava busem 
Autobusová doprava do letovisek BRELA a BAŠKA VODA  je zajišťována po hlavních trasách z celé 

republiky, případné svozy jsou možné za příplatky (bližší informace v CK). Autobusy mají klimatizaci, video 

a občerstvení za Kč. Čas a místo odjezdu busu bude vyznačeno na voucheru na dopravu nebo jízdence, 

v případě, že  dojde ke změně, bude klient informován telefonicky, v Chorvatsku prostřednictvím delegáta. 

Všeobecně platí, že váha zavazadla do kufru je max. 20 kg, do autobusu 5 kg. 
 

Ubytování  Nárok na ubytování vzniká po předložení ubytovacího poukazu – voucheru – po 12.00 hod v 

den nástupu, který je uveden na poukazu. Uvolnit ubytovací jednotku je klient povinen v den odjezdu 

nejpozději do 10.00 hod. Upozornění: v letoviscích Brela, Baška Voda, Igrane, Drašnice je pitná voda, není 

nutno ji vozit. 

Delegát Trvalý delegát CK AVE Zdenka je v  letoviscích Brela a Baška Voda, pro letovisko Igrane  a 

Drašnice po dohodě, mobil: 00385 98 32 72 32 (při volání z chorvatských linek: 098 32 72 32).  

Pojištění Cestovní pojištění léčebných výloh není zahrnuto do ceny poukazu, je nutné si je zakoupit 

v CK nebo se pojistit individuálně. Lze sjednat i rozšířenou variantu, která zahrnuje i případné storno 

zájezdu. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko je již v EU, doporučujeme vzít si s sebou kartičku vaší české 

zdravotní pojišťovny. 

Orientační ceny v kunách: 1kg chléb 10, 1l mléko od 3, máslo od 10, 1l vína od 15, pivo 0,5 točené 

od 13, pivo 2l petláhev od 13, pivo 0,5 plech 9, pivo 0,5 sklo od 4, 2l nealko 8-15, 1kg tvrdého sýra 50-160, 

tavený sýr krabička od 8, lkg salámu  20-90, 1kg šunky 40-140, jogurt od 3, 1kg telecího masa 40–95, 1kg 

čevapů 45, 1kg jehněčího masa 90-140, 1kg kuře 25,  1l oleje od 11,  0,5kg těstoviny od 5, 1kg rýže od od 6, 

1kg cukr 6, 1kg sůl 4, 1kg mouka od 5, 10 vajec 15, 200g káva mletá od 10, ovoce a zelenina sezonně od 12, 

brambory od 6, jídla v restauracích od 50, zmrzlina od 5 

PHM – ceny k 30.5.2019:  diesel 10,20 Kn, super 95 od 10,65 Kn. 

Ostatní  Dne 20. května 2009 v Chorvatsku nabyla platnost Směrnice o podmínkách dovozu potravin 

živočišného původu v osobních zavazadlech (NN 56/09), která stanoví, že ze členských zemí EU se do 

Chorvatska v osobních zavazadlech povoluje dovoz 10 kg potravin živočišného původu na osobu. 

Důležitá telef. čísla Směrové číslo z HR do ČR: 00420, tísňové volání 112, policie 92, záchranka 94, 

žlutí andělé 987, vyslanectví ČR Zagreb: 00385/1 6177246 (mob. 00385/91 6121533), diplomatické 

zastupitelství Split: 00385/21 344866 (mob. 00385/91 6121660). 
 

Výlety (platí pro letoviska Brela a Baška Voda - ceny jsou orientační) 

FISH PICNIC - veselý půldenní nebo celodenní výlet spojený s koupáním, pečenými rybami a vínem, cena 

od 180 Kn.                                        

HVAR – BRAČ – celodenní výlet po ostrovech, návštěva městeček Jelsa nebo Vrboska a Bolu. Koupání na 

„přesýpací pláži“ Zlatý mys. V ceně oběd z pečených ryb, salát a víno, cena 250 Kn.                                              

BIOKOVO - půldenní výlet minibusem na vrchol sv. Jure  m.v. 1762 m. Nádherný výhled na pobřeží a 

ostrovy, cena 250 Kn.                                                                                     

ZIP LINE – jízda na ocelovém laně tučepským kaňonem s výhledem na ostrovy a moře, délka cca 1000m, 

lze samostatně nebo s průvodcem, cena 250 Kn.                                                                                                                

VEČEŘE místní speciality – večerní výlet do útulné hospůdky na peku (maso a brambory pečené „pod 

zvonem“), plato (7 druhů masa) nebo pršut a sir (sušená šunka). V ceně je doprava a vybraná večeře. Nápoje 

se platí na místě.  Cena 90 Kn.                       

RAFTING – půldenní turisticky pojatá plavba na raftu kaňonem řeky Cetiny se zastávkami na koupání a 

fotografování. Čluny jsou pro 7 osob s doprovodem profesionála. V ceně  je doprava, nutná výstroj (přilba a 

vesta) a malé občerstvení (ovoce), cena 230 Kn.                                                                                                                                                                                              



 


