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1. Sledujte bezpečnostní
situaci! Informujte se

o bezpečnostní situaci na území
státu, který hodláte navštívit.
Sledujte média i v průběhu pobytu.

2. Zkontrolujte si platnost
cestovního dokladu!

Posuzujte platnost cestovního dokladu
s ohledem na požadavek státu, který
hodláte navštívit. Při cestách do
zahraničí své doklady chraňte.

3. Informujte se o vízové
povinnosti! Kontaktujte

zastupitelský úřad státu, který
hodláte navštívit, a ověřte si

podmínky vstupu. Občané ČR mohou
vstoupit do zemí Evropské unie, zemí
Evropského hospodářského prostoru
(Islandu, Norska, Lichtenštejnska),
Švýcarska, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Srbska
a Albánie na občanský průkaz.

4. Pojistěte se a zkontrolujte
platnost průkazu

zdravotního pojištění! Uzavřete
vhodné komerční cestovní pojištění,
které v případě pojistné události
pokryje i zdravotní převoz do ČR.
Zvažte i pojištění pro případ úrazů při
extrémních sportech nebo ve vysokých
nadmořských výškách. Evropský

průkaz zdravotního pojištění umožňuje
přístup k bezodkladné péči, ne nutně
bezplatné, pouze v zemích Evropské
unie, Evropského hospodářského
prostoru a Švýcarska. Tento průkaz
nekryje náklady na repatriaci do ČR.

5. Informujte se o vhodném
očkování! Informace

poskytnou centra cestovní medicíny.

6. Zaregistrujte se! Registrujte
svou cestu v aplikaci DROZD –

Dobrovolná registrace při cestách do
zahraničí. V případě nebezpečí může
MZV využít kontaktní údaje
a nabídnout pomoc či radu.

7. Informujte se o podmínkách
cestování s dětmi! V případě,

že nezletilé děti cestují v doprovodu
osoby, která není jejich zákonným
zástupcem, ověřte u zastupitelského
úřadu navštěvovaného státu,
zda vyžaduje písemný souhlas
rodičů (zákonného zástupce)
s cestou dítěte do zahraničí.

8. V naléhavých případech
kontaktujte český

zastupitelský úřad! V naléhavých
případech, např. při odcizení
cestovního dokladu nebo zadržení
či zatčení, kontaktujte příslušné
velvyslanectví ČR v zemi pobytu.

9. Dodržujte místní zákony,
respektujte místní rozdíly!

Nevstupujte do objektů či na území,
které jsou označeny zákazem vstupu,
ani je nefotografujte. Seznamte
se s kulturními a náboženskými
odlišnostmi navštívené země. Jejich
nerespektování může přivodit
nepříjemné či nebezpečné situace.

10 . Sledujte www.mzv.cz
a Twitter!MZV vydává

v případě zhoršení bezpečnostní
situace v zahraničí aktuální cestovní
doporučení a varování.

Zdroj: MZV

V roce 2015 navštívilo
Řecko 437 000 čes-
kých turistů, což před-

stavuje o 25,6 % více než
v roce 2014.

Při cestách do Řecka MZV
nedoporučuje pohybovat se
v blízkosti vojensky citlivých
oblastí podél řeckých hranic. Je
nutné vyvarovat se fotografová-
ní či filmování vojenských ob-
jektů i strategicky důležitých
veřejných budov (letiště, poli-
cejní stanice).

Na celém území Řecka je za-
kázané sbírání jakýchkoliv
předmětů v oblastech označe-
ných za archeologická naleziš-
tě i v jejich blízkosti.

Volné táboření mimo vyhra-
zené kempy je přísně zakázáno.

Potápění s přístroji je možné
jen na zvláštní povolení a jen
v některých oblastech.

Nůž je v Řecku považován
za zbraň a nošení nože nebo
spreje se slzným plynem je kva-
lifikováno jako nepovolené
ozbrojování.

Je zakázán vývoz jakýchko-
liv předmětů historické hodno-
ty a porušení tohoto zákazu je
velmi tvrdě postihováno.

MZV upozorňuje, že případ-
né pokuty nejsou v Řecku poli-
cií vybírány na místě. Pokuty
se hradí na policií určených úřa-
dovnách, na poště nebo na obec-
ních úřadech.

Řecké ministerstvo zahranič-
ních věcí nevydalo žádné varo-
vání pro turisty ve vztahu k mi-
grační situaci na řeckých ostro-
vech. Všeobecně lze konstato-
vat, že situace je bezpečná
a veškerá turistická centra fun-
gují zcela normálně, jsou dosta-
tečně zásobována a připravena
na letní turistickou sezonu, včet-
ně ostrovů Kos a Lesbos, které
byly nejvíce vystaveny migrač-
ní vlně.

Slovinské zdroje uvádějí, že
v roce 2015 navštívilo tuto
zemi 74 270 českých turis-

tů. Naprostá většina turistů z ČR
přijíždí do Slovinska během turis-
tické sezony od 15. června do
15. září, jejich počet činil
v roce 2015 cca 50 000 osob.
V roce 2015 se zvýšil počet čes-
kých turistů o cca 10,5 % v porov-
nání s předchozím rokem, podob-
ný trend očekáváme i v roce 2016.

Na základě zkušeností z přede-
šlých let MZV upozorňuje turisty
zejména na níže uvedené podmín-
ky cest do Slovinska:

a) Nutnost zakoupení zná-
mek pro použití placených rych-
lostních silnic a dálnic ve Slovin-
sku. Ceny známek jsou: roční
110 eur, měsíční 30 eur, 7denní
15 eur. Pokuta za nevylepenou
nebo nesprávně vylepenou znám-
ku se pohybuje v rozmezí
300–800 eur. V případě neuhraze-
ní pokuty na místě má slovinský
kontrolní orgán podle místní le-
gislativy právo zabavit řidiči ne-
jen osobní dokumenty či doku-
menty od vozidla jako záruku
uhrazení pokuty, ale i samotný au-
tomobil. Dokumenty jsou po uhra-
zení stanovené částky prostřednic-
tvím našeho úřadu vráceny vydá-
vajícímu úřadu v ČR.

b) Každý občan ČR, včetně
nezletilých dětí, má povinnost
mít vlastní cestovní doklad či
občanský průkaz.

c) Zákaz cestování se zbraně-
mi, resp. nástroji určenými
k obraně či útoku (např. obušky
nebo teleskopické tyče). Tyto
předměty jsou ve Slovinsku klasi-
fikovány jako tzv. chladné zbraně
a jejich dovoz do země (včetně
převozu) je zakázán. Pokuta za
dovoz činí 150–400 eur. Předmět
může být dle místních zákonů za-
baven bez možnosti navrácení.

d) Postup při technických zá-
vadách osobních automobilů,
autobusů či nákladních vozidel
při průjezdu Slovinskem. V pří-

padě nutnosti odtahu či opravy do-
poručujeme obrátit se na někte-
rou z níže uvedených prověře-
ných společností:
AMZS d.d. – Auto-moto sdruže-
ní, centrální organizace v oblasti
oprav, servisů a autoslužeb
(např. odtahy) pro osobní automo-
bily, síť opraven po celém Slovin-
sku. V případě nouze volat asis-

tenční centrum na tel. čísle
00386 15 30 53 53, které funguje
nepřetržitě 24 hodin denně 365
dní v roce. www.amzs.si/en/de-
fault.aspx
Avtovleka Kopitar (Jerneja Ko-
pitar s.p.) – Odtahová služba pro
nákladní vozidla, autobusy i osob-
ní vozidla, pokrývá oblasti v šir-
ším okolí měst Lublaň, Jesenice,

Kranj, Nova Gorica, Koper, Po-
stojna, Novo mesto. Společnost je
schopna zařídit menší opravy pří-
mo v terénu, větší opravy pak
v příslušných servisních centrech.
V případě nouze volat asistenční
centrum na tel. čísle 00386 41 62
62 20, které funguje nepřetržitě
24 hodin denně 365 dní v roce.
www.avtovleka-kopitar.si

Avtovleka Ketiš – Odtahová služ-
ba pro nákladní vozidla, autobusy
i osobní vozidla, pokrývá celé Slo-
vinsko, především však oblasti
v širším okolí měst Celje, Velen-
je, Maribor. Společnost je schop-
na zařídit menší opravy přímo
v terénu, větší opravy pak v pří-
slušných servisních centrech.
V případě nouze volat asistenční
centrum na tel. čísle 00386 41 61
87 12, které funguje nepřetržitě
24 hodin denně 365 dní v roce.
http://avtovleka-ketis.si

Na rychlostních komunikacích
operují organizované skupiny,
které monitorují provoz a v přípa-
dě nehody nabídnou pomoc. Slí-
bené služby sice vykonají, ale
účtují neúměrné částky. Využíva-
jí tak neznalosti místního prostře-
dí, jazyka a tíživé situace řidiče.
Proto nedoporučujeme spolupra-
covat s firmami, které se náhodně
vyskytnou v inkriminované situa-
ci. Při příjezdu servisní či odtaho-
vé firmy je vhodné ověřit, zda jde
skutečně o vámi požadovanou fir-
mu, a vyžádat si vždy předběžný
účet s přibližnou cenou.

e) Vysokohorská turistika
a táboření. Při výstupech doporu-
čujeme doprovod zkušeného hor-
ského vůdce. V uplynulých sezo-
nách české velvyslanectví zazna-
menalo případy úmrtí či vážných
zranění českých turistů, kteří pod-
cenili situaci ve slovinských ho-
rách. V národních parcích se lze
pohybovat pouze po vyznače-
ných cestách a tábořit jen na povo-
lených místech. Volné táboření je
zakázáno a postihováno vysoký-
mi pokutami až do výše 1500 eur.
Přenocovat lze v horských cha-
tách, jejichž síť je ve Slovinsku
poměrně hustá a ceny za nocleh
dostupné.

f) Cestování s domácími zví-
řaty. Zvířata musejí být označe-
na zřetelně čitelným tetováním
nebo elektronickým identifikač-
ním systémem (transpondérem)
a mít mezinárodní pas.

Pláž Preveli, jedno z nejkrásnějších
míst řeckého ostrova Kréta.
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inzerce

Desatero na cesty: pravidla, která stojí za to dodržovat pro bezpečný pobyt v cizině

V Řecku jsou
na klidné léto
připravení

Rady na cesty Slovinskem

Kpozoruhodným slovinským místům patří Bledské jezero v podhůří Julských Alp FOTO SHUTTERSTOCK


