
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU 

Benátky,  Padova,  Ravena 
Termín zájezdu :  1 1 . 4. -  1 7. 4. 201 1  

Vážení přátelé,  
dovolte pozdravit Vás před odjezdem Vašeho zájezdu. Jsme potěšeni, že jste si vybrali zájezd naší 
cestovní kanceláře a zasíláme upřesňující informace k zájezdu. Tento zájezd je pořádán ve spolupráci 
s cestovní agenturou ŠTĚPÁNKA Kladno. 

POŘADATELEM zájezdu je cestovní kancelář     SLAN tour s. r. o 
Wilsonova 597 
274  01  Slaný 
tel.  31 2 520084,  31 2 520085 
www.slantour.cz 

Doprava: zájezdový autokar (klimatizace, občerstvení, WC, video) 
V autokaru je možno koupit za Kč kávu, kapučino, čaj, ochucené a neochucené minerální nápoje, pivo 
Odjezd:  pondělí 11. dubna 2011 

Odjezdová místa :  
KLADNO 20:00 hod.    před Gymnáziem,  nám.  E.  Beneše 1 573 

Dostavte se, prosím, na místě raději o 15 minut dříve. Děkujeme za pochopení. 

Hot- mobil (slouží pouze v den odjezdu a to pouze v případě závažných sdělení, např. zpoždění účastníka 
na místo odjezdu, náhlé onemocnění či úraz) 604 28 38 68. V případě zpoždění autokaru volejte na hot- 
mobil nejdříve po 15 minutách plánovaného příjezdu autokaru. 

Cestovní doklady:  základní podmínkou pro cesty do ciziny je mít platný cestovní pas nebo průkaz 
totožnosti. Jako cestovní doklad je možné používat občanské průkazy typu identifikační karty vydané po 
roce 2003, musí mít strojové údaje. Cizí státní příslušníci si zajišťují víza sami a CK nenese odpovědnost za 
případné problémy vzniklé s neudělením víz. 

Zájezd je na přání objednavatele bez průvodce.  

PROGRAM ZÁJEZDU 
Pondělí 1 1 . 4. :  Odjezd od školy ve 20.00 hodin. Non stop cesta přes Rakousko do Itálie. 
Úterý 1 2. 4. :  Příjezd do Itálie, Padova, celodenní prohlídka města. Odpoledne odjezd na ubytování do Lido 
di Jesolo, večeře, nocleh. 
Středa 1 3. 4. :  Po snídani celodenní výlet do Raveny, večer návrat do hotelu, večeře, nocleh.  
Čtvrtek 1 4. 4. :  Po snídani celodenní výlet do Benátek, večer návrat do hotelu, večeře, nocleh. 
Pátek 1 5. 4. :  Po snídani celodenní výlet do Benátek, večer návrat do hotelu, večeře, nocleh. 
Sobota 1 6. 4. :  Po snídani odjezd z hotelu, Benátky, večer odjezd zpět do ČR.  
Neděle 1 7. 4. :  Návrat do Kladna v dopoledních hodinách. 

SLAN tour s.r.o 
Wilsonova 597, 274 01  Slaný 
tel. 312520084, 312523836 
www.slantour.cz, info@slantour.cz

http://www.slantour.cz/
http://www.slantour.cz/
mailto:info@slantour.cz


Ubytování:  
Hotel CENTRALE***,  
Piazza Marconi – Via Dante,5 
30016 – Lido di Jeselo 
Venezia 
Tel: 0039 (0)421 381 520 
www.hotelcentrale.ve.it 
2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, hotel se nachází 30 metrů od pláže, v blízkosti obchodní 
třídy 

Důležité upozornění:  v případě studentských skupin je nutno při ubytování na recepci hotelu složit 
vratnou kauci 1 0€/osoba. Tato kauce je vratná a v případě, že nedojde k žádnému poškození zařízení 
hotelu, na konci pobytu Vám bude kauce vrácena 

Stravování:  4x polopenze 

Orientační vstupné do nejzajímavějš ích objektů  (vstupné není zahrnuto v ceně zájezdu):  
Benátky - Dóžecí palác + 1 muzeum - 13 €, bus na Pz. Roma - 1,1 €, Škola sv. Rocha - 7 €, 
Academia - 6,5 €, Muzeum P. Gugenheim - 10 €, Věž San Marco - 8 €, Pala d´Oro - 3 €, Pokladnice - 4 €, 
Ochoz + muzeum - 3 €, Sta. Maria dei Frari - 3 €, jedna cesta po Canal Grande - 7 €, 12 hodinová jízdenka 
na hydrobusy - 14 €. 
Dopravu z Lido Jesolo do Benátek je možno absolvovat lodí – 6 € zpáteční lístek -  skupinová jízdenka 
(2 osoby zdarma) Společnosti Marco polo ferry – telefon 041  9661 70 
www.marcopolovenezia.com 

Pojištění:  
Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni komplexním pojištěním, které zahrnuje léčebné výlohy, úraz, repatriaci, 
odpovědnost za škody,  pojištění na storno.  Kartičky od pojišťovny obdrží  účastníci v autokaru.  Je nutné s sebou do 
zemí EU vozit také novou zdravotní kartu zdravotní pojišťovny v ČR – vždy je vyžadována v případě lékařského 
ošetření. Rozsah plnění : 
- pro případ smrti (plnění z částky 30 000) 
- za trvalé následky úrazu  (plnění  z částky 60 000) 
- za tělesné poranění způsobené úrazem (plnění z částky 7500) 
- pro  případ  poškození, zničení, odcizení nebo ztráty zavazadel (plnění  z částky 3 000) 
- odpovědnost za škody na zdraví (plnění z částky 200000) 
- odpovědnost za škody na věci (plnění z částky 100000) 
- zrušení účasti na zájezdu ze stanovených důvodů (plnění do výše 80%, max. 5000 Kč) 
- na léčebné výlohy (plnění z částky 750 000) 
- na repatriaci nebo převoz tělesných ostatků  (plnění z částky 350 000) 
- na jednoduché ošetření zubů (plnění z částky 5000) 
Celkový limit plnění - 1 500 000,- Kč 
CK SLAN tour je pojištěna dle zákona 159/1 999 Sb. pro případ insolvence CK u pojišťovny UNIQA a. s.  

Přejeme Vám šťastnou cestu a nádherné zážitky                      Vaše CK SLANtour

http://www.hotelcentrale.ve.it/
http://www.marcopolovenezia.com/


Itálie  praktické r ady a informace 

Geografické údaje 
Poloha: jižní Evropa 
Hlavní město: Řím  (Roma) 2 661 442 obyvatel 
Jazyky: italština, francouzština 
Náboženství: katolíci (90%), protestanti 

Měna, kurzy 
Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů 
Aktuální kurz: € 1 = 24,50 Kč 

Peníze lze měnit v hotelích, ve směnárnách – na letištích otevřených pozdě do večera, směnárenských 
automatech nebo v bance (obvykle 2 % poplatek za výměnu). Banky jsou otevřeny ve všední dny zpravidla od 
8.00 do 13.30 a od 14.45 do 15.45 hodin. 
Akceptují se karty Visa (pokud disponujete pouze kartou Visa elektron, ověřte si předem v bance její 
použitelnost v zahraničí), EuroCard, MasterCard, American Express, Dinners Club. Kartou lze platit i poplatky 
za použití dálnice. Bankomaty jsou téměř na každém rohu a přijímají výše uvedené karty. Se zahraničními šeky 
musíte většinou do banky. 
Nezapomeňte počítat s finanční rezervou na drobné výdaje, zakoupení výletů, nákup léků a případně lékařské 
ošetření. 

Klimatické podmínky 
Klima Itálie je značně různorodé díky severojižnímu protáhlému tvaru území a významným výškovým rozdílům. Na severu je 
podnebí středoevropské kontinentální, s velkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí a mezi ročními sezónami. Zima je 
dlouhá a chladná, léto krátké, slunečné. V Alpách a okolí velkých jezer jsou celoročně vyšší srážky, v zimě sněhové. V 
centrální části Itálie je podnebí středomořské, léta horká a zimy deštivé. I tady teploty klesají se stoupající nadmořskou 
výškou a vzdáleností od moře. Klima na jihu je výrazně středomořské, převažují slunečné dny a příjemné teploty (denní 
průměry v květnu 23 °C, červnu 28 °C, červenci a srpnu 30 °C, v září 26 °C). Nejvyšší letní teploty bývají naměřeny v 
Kalábrii, na Sicílii a Sardinii. Noční teploty v létě neklesají pod 20 °C. Nízké srážky přicházejí až s koncem podzimu. 

Ceny 
Ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit sezónně i místně. 

V obchodě: 
broskve, melouny 1 kg =  od € 0,70 
cukr 1 kg = € 1,20 
sůl 1 kg = € 0,30 
čokoláda 100 g = € 1,00 
brambory 1 kg = € 0,50 
cibule 1 kg = € 0,40 
jogurt 125 ml = € 0,80 
hlávkový salát 1 ks = € 0,50 
hranolky (mražené) = € 2,50 
chleba 1 kg = € 1,10 – 2,80 
kuře / kuřecí stehna 1 kg = od € 1,50 / 4,70 
máslo 250 g = € 1,40 
olivový olej 1 l = od € 3,00 
sezónní ovoce a zelenina 1 kg = od € 1,00 
piškoty 1 kg, sušenky 500 g = od € 1,20 
rajčata 1 kg = € 0,60 
papriky 1 kg = € 1,60



salám, uzeniny 100 g = € 0,80 
šunka 100 g = € 1,50 
salám mortadella 100 g = € 1,20 
sýr balený 150 g = € 1,60 
sýr mozzarella 100 g = od € 0,50 
těstoviny 1 kg = € od 1,10 
vajíčka 10 ks = € 0,80 
zmrzlina 1 kopeček = od € 0,80 
magnum, cornetto = od € 1,20 
coca cola 2 l = € 0,60 
grappa 0,5 l = € 3,20 
káva 100 g = € 0,60 – 1,40 
minerálka, limonáda 1,5 l = od € 0,30 
mléko 1 l = € 1,30 
pivo 0,5 l plechovka = € 0,50 
pivo Peroni 0,66 l = € 0,70 
sekt (spumante) = € 1,50 – 2,80 
víno stolní 1 l = od € 0,70 
víno běžné 0,7 l =  od € 2,00 

Clo, dovoz, vývoz 
Zboží určené pro vlastní potřebu či spotřebu nebo jako dárky, které bylo získáno v členské zemi Evropské unie, lze volně 
dovážet. Bezcelní dovoz dárků: 175 Eur (osoby do 15 let jen 90 EUR). 
Nejnižší věk pro dovoz alkoholu a tabákových výrobků je 17 let. Za množství pro vlastní potřebu je považováno 200 ks 
cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku, 1 litr alkoholu, 2 litry vína nebo 1 litr vína s obsahem alkoholu nad 22 %. 
Dále je možno dovézt 50 ml parfému, 250 g toaletní vody, 500 g kávy a 100 g čaje. 
Hotovost nad 10 000 Eur je nutno na hranicích deklarovat. 
Je zakázán dovoz i vývoz drog a jiných omamných prostředků, výbušnin, střelných zbraní a pohonných látek v kanystrech. 
Bez zvláštního povolení se nesmí vyvážet jakékoliv předměty starší než sto let. Platí zákaz vývozu ohrožených druhů 
živočichů, rostlin a přírodnin. 

Časový posun 
Shodný jako v ČR, a to po celý rok. 

Elektřina (proud, používaní redukcí) 
Elektrické napětí 220 V / 50 Hz. Většina zásuvek je shodná jako v ČR, ale používají se rovněž zásuvky ploché tříkolíkové, 
pro něž je třeba adaptér („presa tedesca“, též „spina di adattamento“). Pokud si universální adaptér nepořídíte předem, je 
možné ho zakoupit v místě za 2,50 – 4 EUR. 

Fotografování a filmování 
Samozřejmě se nesmí fotografovat žádné vojenské objekty či stavby strategického významu. V interiérech obvykle není 
možné fotografovat s bleskem a s použitím stativu. Pokud je fotografování zakázáno, jsou na to návštěvníci upozorněni 
mezinárodně srozumitelnými piktogramy. 
V Itálii platí zákon na ochranu soukromí. Z něj vyplývá povinnost vyžádat si předem souhlas osob, které máte v úmyslu 
vyfotografovat. 

Internet 
Společnost Telecom Italia Net provozuje síť internetových kiosků, které najdete na letištích, ve větších hotelích a mnoha 
veřejných místech. Cena za jejich použití je 1 € / 10 min a platit lze i kreditní kartou. Internetové kavárny jsou ve všech 
větších městech, v menších je najdete například v cukrárně či v knihkupectví: je třeba se zeptat. 

Jazyky, dohovoření 
Úředním jazykem je italština, které rozumějí všichni Italové, byť hovoří různými dialekty.  Ve velkých městech, hotelích a s 
mladšími lidmi se dorozumíte anglicky, na severu země německy, na západě a na Elbě francouzsky. Je určitě zdvořilé, a 
místní mile překvapíte, když se naučíte alespoň několik základních frází. Co by se mohlo hodit (výslovnost je uvedena v 
závorce): buon giorno (buon džórno)/buona sera = dobrý den dopoledne/odpoledne, arrivederci (arivedérči) = nashledanou, 
ciao (čáo) = neformální ahoj, sí/no = ano/ne, grazie (grácie)/prego (prégo) = děkuji/není zač, parla inglése = mluvíte 
anglicky, piacere (pjačére) = těší mne, scusi (skuzi) = promiňte, permesso (perméso) = s dovolením, sono Ceco (čeko), non 
capisco (non kapisko) = jsem Čech, nerozumím, farmacía (farmačíja) = lékárna, ristorante = restaurace, cambio (kambio) = 
směnárna,  polizía (polícja) = policie, quanto costa (kuánto kosta) = kolik to stojí, gabinetto, toeletta = WC. 

Kriminalita 
Skutečné násilnosti vůči turistům jsou vzácné, ale možnost okradení hrozí zejména na frekventovaných místech a v tlačenici 
(letiště, tržiště, všechna místa s větší koncentrací lidí). Proto je třeba dodržovat základní pravidla opatrnosti. Hlídejte si 
kabelky a kapsy a neoblékejte se draze; šperky, náušnice, nápadné hodinky nechte rovnou doma. Neprovokujte zloděje



například ležérně zavěšenými fotoaparáty, peněženkami v zadní kapse kalhot a zlatými řetízky pověšenými na krku. 
Zejména na pláž zásadně nenoste větší množství peněz a nenechávejte zde doklady, fotoaparáty a videokamery bez 
dozoru. Rozhodně nedoporučujeme nákup cennějšího zboží a elektroniky u pouličních prodejců a na trzích, kromě 
zvýšeného rizika z takového obchodu hrozí vysoká pokuta nejen prodejci, ale i zákazníkovi. 
Hotely neručí za věci ponechané volně v hotelovém pokoji. Pokud si kamery a fotoaparáty  neberete s sebou ven, patří do 
trezoru společně s pasem a letenkou. Pokojový trezor (nebo bezpečnostní schránku na recepci) si lze obvykle pronajmout 
za poplatek přibližně 10 euro za týden, pokud není v ceně pokoje. Zásadně neponechávejte nic v autě, ať svém či 
vypůjčeném. 
V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení pasu je třeba získat náhradní cestovní doklad na českém zastupitelském 
úřadu. Je dobré mít s sebou fotokopii zadní dvoustrany pasu, samozřejmě uloženou odděleně od originálu, kopie dokladů o 
pojištění, kopie či aspoň čísla kreditních karet i telefonní číslo banky pro jejich případné zablokování; to vše vám může 
pomoci, kdybyste o pas či karty přišli. 
Poznamenejte si také důležitá osobní telefonní čísla, pro případ ztráty mobilního telefonu. 

Kuchyně  jídlo a nápoje 
Představa, že italská kuchyně jsou „špagety a pizza“, je zavádějící. Pravdou však je, že rodištěm pizzy je Neapol, 
„boloňských špaget“ Bologna a že Italové jídlo milují. 
Protože je Itálie rozlehlá, má každý z dvaceti regionů své speciality: například Benátsko hrášek s rýží, Umbrie pečené sele, 
Kampánie sýr mozarella, EmiliaRomagna salám mortadella a parmskou šunku, Toskánsko bifteky a Chianti, Ligurská 
riviéra hříbky a lasagne s bazalkovou omáčkou pesto, Řím široké nudle fettucine a noky gnocchi. Obecně na severu 
převládá rýže, kukuřice a maso (telecí, drůbeží, koroptve, bažanti, sluky, křepelky), na jihu ryby, těstoviny a zeleninová jídla 
(nejčastěji se objevují rajčata, sušená rajčata = pomodori secchi, cibule, paprika, lilek, baklažány, cukiny, artyčoky, fenykl, 
chřest, tykvičky, kapary a olivy). Používá se výhradně olivový olej, nejlépe „panenský“, tedy lisovaný za studena, s cennými 
vitamíny i aroma. Maso se před grilováním či pečením obvykle marinuje v oleji s různými čerstvými bylinkami, kterými se 
jídla rovněž dochucují. Typická je bazalka. Rýže na rizoto se často vaří ve víně. Všude dostanete „bruschete“, topinku 
potřenou olivovým olejem s česnekem a plátkem rajčete. 
Koupit lze na tři sta druhů těstovin (viz kapitola „Různé“), ale v reálu je druhů víc, protože každá italská hospodyňka 
připravuje těstoviny podle vlastního, často tradovaného receptu. Domácí těstoviny („pasta de casa“) jsou vždy originál a 
nabízejí je všechny rodinné restaurace. Těstoviny se podávají jako první samostatný chod, nikoli jako „příloha“ hlavního 
jídla. Ochucují se omáčkami (sugo) z rajčat, hub, česneku či bylinek. Zalití kolínek kečupem Italové považují za barbarství. 
Zatímco snídaně se odbude šálkem espressa nebo bílé kávy (caffe latte) s croissantem, má oběd (pranzo) či večeře (cena) 
několik chodů, podávaných s bílým chlebem: po předkrmu (antipasti) je první chod polévka nebo těstoviny, druhý chod maso 
nebo ryba s přílohou, následuje moučník (postre) a na závěr káva s koňakem (caffe correto), kalíšek grappy (vínovice) nebo 
likéru (amaro, sambuca). 
Všude se dostane pivo (birra, italské, německé, holandské i dánské) a minerálka. Oblíbené nápoje jsou káva a víno, které 
se pije denně. Typické je „mikropresso“, černá tekutina podávaná v náprstku, zapůjčeném z pokojíčku pro panenky. Italové 
jich za den vypijí několik, našince s vysokým krevním tlakem by zabilo jedno. Turisté v pudu sebezáchovy preferují 
„americkou kávu“, tedy standardní presso s mlékem (z hlediska Italů se v tomto případě nejedná o kávu). Granita di Caffé je 
kávová ledová tříšť, připomínající daiquiri. 

Vybrané speciality: 
Předkrmy (antipasti): peperoni (grilované papriky marinované v olivovém oleji), fungi (houby), zucchini (cukiny), melanzane 
(baklažány), carciofi (artyčoky), finocchio (fenykl), insalata alla caprese (plátky sýry mozarella a rajčata v olejové zálivce s 
bazalkou), tonno con fagioli e cipolle (tuňák s bílými fazolemi a cibulí), kapary (capperi), antipasto di mare (předkrm z 
mořských plodů, garnáti, krevety, mušle, sardinky, sépie, chobotničky), prosciuto con melone (plátky šunky s melounem), 
prosciuti con fichi (plátky šunky s fíky), těstoviny (tagliatelle, canneloni, ravioli), melanzana (plátky lilku naložené v oleji), 
lasagne, těstoviny s bazalkou (pasta con pesto), olivy (černé/zelené neri/verdi) plněné ančovičkami, mandlí či feferonkou 
(peperoncini), suppli (smažené rýžové koule plněné mozarellou) nebo carcioffi fritti (smažené artyčoky). 
Polévky: minestrone (zeleninová dle sezóny, s těstovinami a strouhaným parmezánem), brodo (vývar), stracciatella (vývar 
se ztraceným vejcem), krémové polévky se strouhaným parmezánem. 
Omáčky: bolognese (krájené hovězí maso, rajčatové pyré, cibule), aglio e olio (česnek, olivový olej a chilli), pomodoro 
(rajčata), carbonara (krájená šunka s vejci), matriciana (vepřové s rajčaty), pesto (bazalka a česnek v olivovém oleji 
případně s oříšky), vongole (škeble a rajčata). 
Sýry: mozarella, parmezán (parmigiano), gorgonzola (aromatický plísňový sýr), pecorino (ovčí), provolone (buvolí), fontina 
(smetanový piemontský), taleggia (zvláštní měkký sýr se staletou tradicí výroby) a ricotta (tvaroh, který se obvykle sype 
cukrem a skořicí). 
Hlavní j ídla: frittata (omeleta), bistecca con patate arrosto (steak s pečeným bramborem), filetti di baccala (smažené plátky 
tresky), pollo ala griglia (grilované kuře), pollo alla diavola (kuře na rozmarýnu), risotto (rizoto obvykle se šafránem, 
houbami, kuřecím masem nebo plody moře), penne al arrabiata (krátké šikmo krájené makarony s ostrou rajskou 
omáčkou),  scaloppine al limone (telecí řízky s citrónem), vitello tonnato (telecí v tuňákové omáčce), saltimbocca ala 
Romana (telecí roláda se šunkou na víně se šalvějí), fegato alla veneziana (telecí játra na cibulce). 
Ryby: nejčastěji spigola (mořský okoun), triglia (parma), pesce spada (mečoun), coda di rospo (mořský ďas). 
Moučníky: gelato (smetanová zmrzlina), granita (zmrzlina ochucená kávou nebo čerstvým ovocem), zuppa inglese (ovocný 
pohár), tiramisu (s tvarohem mascarpone), zabaglione (směs žloutku, cukru a marsaly), ovoce (hrozny = uva, broskve = 
pesche, meruňky = albicocche, fíky = fichi), ovocný salát (macedonia). 

Nákupy a suvenýry 
Otevírací doba většiny obchodů je od pondělí do soboty od 9.00 do 13.00, odpoledne od 16.00 do 20.00. Nákupní centra ve 
městech mívají otevřeno od 8.30 do 19.30. V neděli  je většina obchodů zavřena. 
K typickým suvenýrům patří módní obuv, doplňky nebo oblečení, krajky a lombardské hedvábí, kožené zboží (kabelky, 
pásky, peněženky), zlaté a zejména stříbrné šperky a jiné předměty, různé ozdoby a výrobky ze dřeva, dále ručně vyráběné



sklo (zejména zelené toskánské) a samozřejmě proslulá vína (především Chianti, červené Lambrusco a San Giovese) a 
likéry ze San Marina. Ze sýrů vedle mozarelly tvrdý Grana Padano. 
Je nezbytné, abyste si ponechali, případně vyžádali účtenku (scontrino) jako doklad o nákupu, protože kontroly ze strany 
finanční policie jsou časté a pokuty se týkají jak majitele podniku, tak spotřebitele. Nejde o opatření proti turistům, ale boj 
proti daňovým únikům. 

Oblečení, zavazadla 
Cestujte nalehko, budete svobodnější! Jedete si užívat, nestěhujete se. Pevný středně velký uzamykatelný kufr opatřete 
visačkou s Vaším jménem a také dovnitř vložte lístek se jménem, adresou a telefonním číslem. Léky, které užíváte 
pravidelně, nezapomeňte přibalit do příručního zavazadla. Jako příruční se nejlépe osvědčil pevný turistický batůžek na věci, 
které chcete či potřebujete mít stále u sebe (například láhev s vodou). Neberte si tašky do ruky nebo dokonce kabelky, 
překážejí a snadno je někde zapomenete. 
Oblečení na pobyt by mělo být příjemné a praktické, nejlépe z přírodních materiálů (bavlna), pohodlné a prodyšné, kalhoty 
dlouhé i krátké, košile s dlouhým i krátkým rukávem. K moři si vezměte oblečení co nejpohodlnější a vzdušné. Italům na 
oblečení velmi záleží a snaží se, aby to jejich působilo atraktivně a nákladně. 
Obuv volte podle toho, jak chcete trávit volný čas: na pláž a na promenádu stačí sandály, na výlety jsou lepší pevné sandály 
s páskem přes patu nebo botasky. Nezbytná je pokrývka hlavy, šátek a sluneční brýle, nezapomeňte plavky a náhradní 
brýle, pokud je nosíte. Do kostelů a klášterů je potřeba mít oblečení, které zakrývá ramena a kolena (tedy ne šortky a tílka), 
u některých památek si však návštěvníci mohou zapůjčit u vchodu doplňky na zakrytí odhalených částí těla (velký šál apod.). 
Určitě přibalte láhev na pití a nezapomeňte na repelenty proti komárům. 

Pošta 
Pošty ve městech a turistických střediscích mají otevřeno obvykle ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin, někdy až do 20.00, 
v sobotu pouze dopoledne, v neděli zavřeno. V menších městech a vesnicích je otevřeno pondělí až sobotu pouze 
dopoledne, od 8.00 do 13.00. Poštovní schránky jsou červené a mají otvory označené „per la citta“ pro poštu místní a „per 
tutte le altre destinazioni“ pro všechny ostatní destinace včetně zahraničí. Pohledy s nalepenou známkou je rovněž možné 
zanechat na hotelové recepci, která zajistí jejich odeslání. 
Známky (francobollo) je optimální koupit zároveň s pohledy (cartolina), kdykoliv je to možné. Známka na pohled do zemí EU 
stojí 0,45 EUR, pohled koupíte za 0,40 – 0,80 EUR. 

Restaurace, ceny, doporučení 
Hotelové restaurace servírují jídla místní i mezinárodní kuchyně. Ve všech hotelových restauracích včetně místních podniků 
platí přísný zákaz kouření. Místní podniky mají otvírací dobu obvykle od 11.00 do 15.00 a poté od 20.00 do 24.00, některé 
(zejména bary) jsou však otevřeny od časného rána do půlnoci. Rozlišují se: 
bar, snack bar: nabízí kávu, sklenku vína, nealko, sendviče či toasty 
bottigliera: vinárna 
enoteca: podává lehké občerstvení, zejména hamburgery 
osteria: rodinná restaurace s teplou domácí kuchyní, nabízí regionální speciality 
pasticeria: cukrárna 
pizza rustica: malá pizzerie, kde pizzu obvykle prodávají na váhu (a taglio) 
pizzeria: klasická pizzerie 
pizzicheria: lahůdkářství, kde připraví sendviče či obložené housky (panino ripieno) dle vašeho výběru z nabídky na pultu (a 
dle přání zabalí ) 
ristorante: klasická spíše dražší restaurace 
taverna: jednoduchá restaurace, nabízí místní speciality a víno 
tavola calda: jednoduchý bufet většinou se stoly, levnější než restaurace 
trattoria: hostinec, malá většinou rodinná restaurace 

Orientační ceny v restauraci: 
coca cola 0,33 l = € 2,00 
minerálka 0,5/1,5 l = € 1,50/2,50 
káva espresso = €  0,70 
capuccino = € 1,50 
pivo malé 0,33 l = € 2,00 
víno 1 l = € 4,00 – 8,00 
sekt (spumante) = € od 6,00 
pizza Margherita = € 4,00 – 6,00 
salát míchaný = € 3,50 
maso, ryba na grilu = od € 7,00 
těstoviny s masem, rybou = od € 8,00 
dezert tiramisu = € 3,50



Různé 
„Cedrát“  (Citrus medica) jsou velké zelené citróny bohaté na vitamíny C a E, přezdívané Adamovo jablko. Nedají se jíst 
syrové, ale zpracovávají se kandováním nebo se nakládají do 90 % alkoholu. Z cedrátu se dělá sirup, čaj, zmrzlina, dezert i 
likér. 
Etnické složení. Převažují Italové, přičemž na severu  jsou častá smíšená německo, francouzsko a slovinskoitalská 
manželství, na jihu zase smíšená manželství albánsko či řeckoitalská. 
Náboženství. Přibližně 97 % obyvatel jsou římští katolíci, z nichž však údajně pouze třetina navštěvuje bohoslužby 
pravidelně; 1,5 % patří k valdenské evangelické církvi. Dále zde tradičně žijí Židé a nově muslimové, jejichž počet se 
zvyšuje díky imigrantům. 
Památky. Itálie nabízí na sto tisíc kulturních památek, z nichž významná část je na seznamu kulturního dědictví lidstva 
UNESCO. 
Osobnosti. Itálie se může chlubit řadou světoznámých rodáků: osobnostmi své doby byli nepochybně mořeplavci Cristoforo 
Colombo (Kryštof Kolumbus, 1451 – 1506) a Amerigo Vespucci (1454 – 1512), spisovatelé Dante Alighieri (1265 – 1321), 
Francesco Petrarca (1304 – 1374) a Alberto Moravia (1907 – 1990), géniální malíři a sochaři Leonardo da Vinci (1452 – 
1519) a Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564), malíři Raffael Santi (1483 – 1520), Tizian (1490 – 1576) a Veronese (1528 
– 1588), hudební skladatelé Antonio Vivaldi (1678 – 1741), Gioachinno Rossini (1792 – 1868), Giuseppe Verdi (1813 – 
1901) a Giacomo Puccini (1858 – 1924), bojovník za sjednocení Itálie Giuseppe Garibaldi (1807 – 1882). Slavní jsou filmoví 
režiséři Vittorio de Sica (1901 – 1974), Luis Visconti (1906 – 1976) a Federico Fellini (1920 – 1993), herci Marcello 
Mastroianni (1924 – 1996) a Sophia Lorenová (1934  dosud). 
Víno. Jídlo bez sklenky vína je nepředstavitelné a Italové se rádi vína napijí kdykoliv. V nabídce jsou doslova stovky druhů 
vín, rozlišovaných označením DS (Denominazione Semplice, běžné stolní víno, italsky „vino de tavola“), DOC 
(Denominazione di Origine Controllata, velmi kvalitní výběrové víno), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita, víno nejvyšší kvality). Výrobní postup je po tisíciletí stejný: hrozny se vymačkají, zbaví slupek a jader a šťáva 
vylisovaná ve vinném lisu se nechá zkvasit, ale liší se další zacházení a dozrávání. Proslulá jsou italská vína z oblastí 
Marche, Umbrie, Abruzzo, Apulie, Kampánie, Ischie, Capri a Cinque Terre. Italské jsou značky Martini a Campari, oblíbené 
aperitivy. 
Těstoviny. Počet druhů je nekonečný, protože pýchou italské hospodyňky je mít vlastní recept. Odlišují se velikostí či 
délkou, tvarem, povrchem či náplní. 
Hlavní typy: 
anelli / agnolotti: malé kroužky, prstýnky – variace ravioli 
cannelloni / cappelletti: trubičky plněné masem zapečené s rajskou omáčkou/ malé kloboučky 
conchiglie / conchigliette: mušle / mušličky, první obvykle zapékané, druhé do polévek nebo těstovinových salátů 
farfalle: mašličky aneb motýlci, obvykle se zeleninou nebo omáčkami 
fettucine / fusilli: druh širokých nudlí (římská specialita)/ vřetena, vrtule, „vývrtky“ 
chifferi (= lumacone): kolínka 
lasagne/ lasagnete: tenké plátky/ velmi dlouhé tenké plátky, obvykle se v několika vrstvách prokládají kořeněným mletým 
masem s rajčatovou omáčkou a zapékají 
lumache medie: drobné ulity 
maccheroni: makarony, jako příloha nebo zapečené 
minestroni (= pastina): celá řada drobných těstovin jako zavářka do polévek, rozlišují se dále na hvězdičky, písmenka, 
nudličky, kuličky... 
oricchiette: „ouška“, většinou s omáčkami 
penne / pipe: na krátko šikmo krájené „tlusté“ makarony, většinou s omáčkami/ velká kolínka 
quadretti: malé čtvercové flíčky 
ravioli: plněné čtvercové nebo kulaté taštičky (s různou náplní – mleté maso, sýr, houby, vejce, zelenina, šunka....) 
riccini / rigate, rigatone: ulity s okrajem / lastury, mušle 
ruote: ve tvaru kolečka, malinká kolečka jsou ruotini 
spaghetti / spirale: špagety, nejznámější italská těstovina/ dvojspirály 
tagliatelle: široké ploché nudle smotané do klubíček, většinou jako příloha 
tortellini: do kroužku stočené taštičky, plněné obvykle mletým masem 
trulli / vermicelli: ve tvaru šneku (specialita z Apulie) / tenké vlasové nudle 

Známé italské značky. Patří k nim například Armani (parfémy, kosmetika, hodinky, brýle, bižuterie, módní doplňky a 
oblečení), Benetton (parfémy, módní doplňky, obuv), Bulgari (bižuterie, módní doplňky), Ferrari a Fiat (auta), Gucci 
(především parfémy), Lamborghini a Lancia (auta), Valentino a Versace (móda, obuv), Chianti (proslulá italská vína). 
pronájmu vychází cena za den nižší. 

Spropitné 
Běžně dosahuje 10 % a číšníkovi v restauraci se účet zaokrouhluje nahoru i v případě, že je obsluha zahrnuta v ceně. 
Vrácené drobné je zvykem nechat ležet na stole, přibližně 0,50 EUR na osobu u stolu. Nikdy nedávejte spropitné menší než 
0,50 EUR. Řidič taxíku rovněž očekává asi 10 % z ceny jízdného, minimálně 1 EUR. 

Svátky 
Italové mají nespočet náboženských svátků, fiest a oslav různých patronů, protože „svého“ světce má každé město i obec. 
Slaví všichni, bez rozdílu věku. Stejně jako o státních svátcích se nepracuje a obchody jsou zavřené. Mnohé z lokálních



svátků slaví celá Itálie, například San Nicola (sv. Mikuláš, Bari), San Gennaro (sv. Januárius, Neapol), San Marco (sv. 
Marek, Benátky), San Pietro (Řím) a další. Některé jsou světoznámé, například karneval v Benátkách. 
Státními svátky jsou: 
1. leden: Capodanno (Nový rok) 
6. leden: Epifania (Tři králové) 
25. duben: Anniversario della Liberazione (Den osvobození) 
1. květen: Festa del Lavoro (Den práce) 
15. srpen: Assunzione (Nanebevzetí Panny Marie) 
1. listopad: Ognissanti (Všech svatých) 
8. prosinec: Immacolata Concezione (Neposkvrněné početí Panny Marie) 
25. – 26. prosince: Natale (vánoce) 
Časově pohyblivé jsou velikonoce (Pasqua) a svatodušní svátky (Pentecoste). 

Telefonování + roaming 
Společnosti Eurotel, TMobile i Vodafone poskytují do Itálie roaming s partnery, kteří mají v zemi dobré pokrytí. Ověřte si, že 
máte roaming aktivován a informujte se na ceny podle vámi používaného tarifu. Mobil je italsky cellulare, též telefonino. 
Telefonovat z hotelového pokoje je drahé ve srovnání s voláním pomocí telefonní karty z automatu. Kartu (carta telefonica) 
za 2,56 a 5,16 € zakoupíte v tabáku, prodejnách S.I.P. (Italská telefonní společnost), v obchodech se suvenýry, na 
benzinových stanicích apod. V některých telefonních automatech lze použít kartu VISA. Z telefonních centrál S.I.P., které 
najdete ve všech turistických letoviscích, si nejdříve zatelefonujete a poté zaplatíte v hotovosti. Telefonování ve večerních 
hodinách je levnější, od 22.00 do 08.00 až o 50 %. Volací číslo do České republiky je 00420. 
Mezinárodní předvolba pro Itálii je 0039. Služba Czech direct (přímé volání z Itálie prostřednictvím česky mluvícího 
operátora a na účet volaného): tel. 172 00 420. Pro jednoduché a bezplatné volání z většiny zemí světa do  České republiky 
si v každé pobočce Čedoku můžete zakoupit mezinárodní telefonní kartu X. 

Tísňová volání 
112: policie, karabiniéři (polizia, carabinieri) 
113: všeobecná pomoc, první pomoc (soccorrso) 
115: hasiči (vigieli del fuoco) 
116: pomoc motoristům (soccorso stradale, nonstop provoz italského automotoklubu ACI) 
118: lékařská pohotovost (pronto soccorro) 
Spojení na zastupitelský úřad viz příslušnou kapitolu. 
Pohotovostní služba Čedoku: +420 724 626 775 
Pokud nehovoříte italsky, můžete zatelefonovat na 170, kde vám poradí anglicky hovořící asistentka. 

Víza, vstupní formality 
Pro cestu do Itálie potřebuje občan České republiky cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje 6 měsíců po překročení 
italské hranice, nebo občanský průkaz se čtecí zónou (vydávaný po květnu 1993). Doporučujeme preferovat cestovní pas. 
Samotný občanský průkaz je nedostatečný také při cestě s dětmi, ty musí být zapsány do pasu rodičů nebo mít pas vlastní. 
Pro pobyt kratší než 90 dnů platí pouze registrační povinnost pro ubytovatele. Při individuálních cestách mohou italské 
pohraniční orgány požadovat, abyste prokázali, že disponujete částkou minimálně 54 EUR na osobu a den. Povinné 
přihlášení k pobytu provádějí automaticky všechny hotely a další ubytovací zařízení. 

Zábava, kultura, sport 
Itálie je země četných svátků, fiest, festivalů a karnevalů, stále se něco děje, vždy se něco slaví. Světoznámý je únorový 
karneval v Benátkách, trvající celých 11 dní, ale samozřejmě každá oblast a město má své tradiční svátky. Aktuální 
informace poskytne delegát nebo hotelová recepce. 
Nejoblíbenějším italským sportem je fotbal a zábavou bowling, ale návštěvníci mají možnost vyzkoušet téměř cokoliv: 
potápění (zejména na Sicílii, Sardinii a Trémitských ostrovech), rybaření, surfování, vodní šlapadla, vodní lyžování, 
plachtění, paragliding či parasailing. Podmínkou pro pronájem plachetnice je cestovní pas, kreditní karta a podle námořních 
předpisů musí mít alespoň dva členové posádky odborné kapitánské zkoušky. Pokud se chcete jen dívat, vypravte se na 
regatu v Janově, nebo si pronajměte plachetnici i s kapitánem. Samozřejmostí je tenis, golf či velmi oblíbená cyklistika. Na 
severu jsou ideální podmínky pro zimní sporty, zejména lyžování. 
Večerní zábavu nabízejí nespočetné bary, kluby a diskotéky. 

Zastupitelské úřady 

Velvyslanectví České republiky v Itálii 
Ambasciata della Repubblica Ceca 
Via dei Gracchi 322, 00192, Roma 
Tel.: 0039/06/36095713 
email: rome@embassy.mzv.cz 
web: www.mzv.cz/rome 
Úřední hodiny: po – pá  07.45 – 16:15 
Konzulární oddělení pro veřejnost: po, út, čt, pá 09.00 – 12.00 
tel.: 0039/06/324445963, 0039/06/3609571

mailto:rome@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/rome


Zdravotní péče, očkování, hygiena 
Při cestách do zemí Evropské unie lze využít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud ho  nemáte, požádejte svou 
zdravotní pojišťovnu o jeho vystavení. S tímto průkazem (nebo s potvrzením, které jej dočasně nahrazuje) se v cizině 
dostáváte do postavení místního pojištěnce: tedy využijete smluvní zdravotnické zařízení nebo lékaře a platí pro vás stejná 
pravidla spoluúčasti. Rovněž při vyzvednutí léků v lékárně je potřeba se prokázat tímto průkazem. Pokud cokoliv uhradíte v 
hotovosti, uschovejte originály účtů a po návratu se s nimi obraťte na svoji zdravotní pojišťovnu. 
Součástí zájezdu s Čedokem je pojištění u České pojišťovny, jehož rozsah a podmínky se dozvíte při koupi zájezdu. 
Ošetření ve smluvním zařízení České pojišťovny (Axa) se nehradí. Při jednorázových návštěvách lékaře nebo při ošetření 
malého rozsahu může být požadována hotovostní úhrada (do asi 150, €), jejíž poměrnou část vám pojišťovna proplatí na 
základě předložení potvrzení a originálů všech účtů po návratu do vlasti. V Itálii je třeba zaplatit asi 30 – 40 € za návštěvu 
lékaře, doplatek za léky činí až 100% jejich ceny. Pro tento účel doporučujeme vzít s sebou finanční rezervu. Instrukce o 
podmínkách pojištění, rozsahu, výši pojistného plnění a pokyny k postupu při pojistné události najdete v pojistce. Lékař je 
italsky medico, zubař dentisto a nemocnice dell´ospedale. 
Lékárny (farmacia) se nacházejí ve městech a většině letovisek. Jsou označeny zeleným křížem, nebo oranžovým křížem 
ve žlutém kolečku. Otevírací doba je obvykle po – pá 9.00 – 12.30, 13.30 – 18.00, některé mají otevřeno nonstop. I v 
případě, že vám lékař léky předepíše, budete je v lékárně platit v hotovosti. Nechte si proto vystavit lékařskou zprávu s 
diagnózou a uschovejte všechny účty a recepty pro jednání s pojišťovnou. 
Vaše příruční lékárnička by měla obsahovat léky proti horečce (Anopyrin, Paralen, Acylpyrin), analgetika (Brufen, Korylan), 
léky na zastavení průjmu (Imodium, Reasec, Carbosorb), na střevní dezinfekci (Endiaron, Endiform, Mexaform, Ercefuryl), 
případně antibiotika předepsaná lékařem (Ampicilin, Augmentin, Deoxymykoin), antihistaminika na zklidnění při poštípání 
(Dithiaden, Fenistil), oční kapky (Ophtalmoseptonex), mast proti kožním mykózám (Canesten, Mykoseptin), mast na 
hnisající rány (Framykoin), mast na otoky (Ketazon, Yellon), obyčejné i pružné obinadlo, několik náplastí s polštářkem i bez, 
vodě odolnou náplast, Panthenol gel na spáleniny, malý dezinfekční sprej (Septonex, Jodisol), nerozbitný teploměr, 
nůžtičky, jehlu, pinzetu, jelení lůj a šátek. 
Žádné zvláštní očkování není vyžadováno. Doporučuje se mít očkování proti oběma typům žloutenky a tetanu. Proti 
komárům přibalte účinný repelent. 
Voda z vodovodu je pitná. Nápis „Aqua non potabile“ znamená „voda není pitná“. 

Zvyklosti a obyčeje 
Italové jsou hluční, velmi temperamentní, je jim vrozená dramatická gestikulace. Jsou posedlí používáním mobilů (zjevné 
vyjádření touhy být neustále s někým v kontaktu) a velmi pohostinní. Život si užívají, rádi jedí, víno pijí po džbáncích a 
dožívají se vysokého věku (v průměru 79 let, ženy 82, muži 76). Jsou hodně vázaní na rodinu. V ní vládne žena a děti se 
osamostatňují až po svatbě, většinou ve zralém věku. Italským bohem hned po Bohu je fotbal, (a pro mnohé Italy je tomu i 
obráceně). Ve srovnání se severem je jih Itálie „italštější“ (a siesta delší). V Itálii jsou vysoké pokuty za porušení zákazu 
kouření.


