BULHARSKO – ZÁKLADNÍ INFORMACE V KOSTCE:

Oficiální název státu:
Státní zřízení:
Hlavní město:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Náboženství:
Úřední jazyk:
Nejvyšší bod:
Měna:
Státní poznávací značka:
Telefonní směrové číslo země:
Časové posun:

Bulharská republika
pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Sofija (Sofie)
110 994 km2
7 262 675
bulharští pravoslavní 83%, muslimové 12%
bulharština
vrh Musala (2 925 m n. m.)
bulharský lev, BGN
BG
00359
po celý rok platí východoevropský čas (VEČ), tzn. o hodinu víc

Bulharsko – obecně
Hlavním městem je Sofie, ve které žije 1,232 milionu obyvatel. Sofie je rovněž největším bulharským městem.
Dalšími velkými městy jsou Plovdiv, Varna, Stará Zagoras. Úředním jazykem je bulharština, která se však vlivem
sousedních jazyků poměrně dost vzdálila slovanskému typu. Domluvit se světovými jazyky bývá obtížnější,
uspějete nejspíše s ruštinou. Specifikem v bulharské komunikaci je přikyvování na znamení nesouhlasu a zavrtění
hlavy na souhlas. Mnohdy se Bulhaři snaží přizpůsobit zvyklostem cizinců a užívají tato gesta v opačném
významu, než je v Bulharsku obvyklé-snadno tak může dojít k nedorozumění. Při cestě do Bulharska se není
třeba obávat žádných zvláštních rizik. V místech větší koncentrace lidí je vhodná zvýšená opatrnost vůči

kapsářům, toto opatření však samozřejmě neplatí pouze pro Bulharsko. Také se turistům nedoporučuje, vydávat
se samostatně na odlehlá místa.
Bulharsko je možno rozdělit do tří oblastí:
Severní pobřeží leží severně od přístavního města Varna a jeho délka je asi 30 kilometrů.
Centrální část se rozkládá severně od přístavního města Burgas, od Pomorie až k městečku Obzor.
Jižní část najdete jižně od Burgasu, od střediska Černohorec až po Achtopol u hranic s Tureckem.

INFORMACE OD A AŽ DO Z
Bakšiš:
Bakšiš neboli spropitné není v Bulharsku povinné, a však bývá běžné v restauracích, a to ve výši 10 %. I když není
povinností spropitné dát, je vhodné za dobré služby pochválit. Zda jste spokojeni v hotelu se službami recepce či
pokojové služby, ponechte bakšiš na posteli v pokoji, u recepce je ve většině případech kasička společná.
Banky:
Ve většině případech jsou banky otevřeny od pondělí do pátku. Otevírací doba je od 8:00 – 17:00 (s polední
pauzou). V bankách je možnost výměny na místní měnu, poplatek je zde vyšší než ve směnárnách, které se
nacházejí ve městech. Nejlépe směnitelné jsou eura a dolary. Ty jsou však i akceptovány v restauracích či větších
obchodech.
Aktuální kurz je nyní: 1BGN = 13.8 Kč
1BGN = 0.51 EUR
1BGN = 0.56 USD
Čas: V Bulharsku platí východoevropský čas (SEČ + 1 hod.), proto je po příjezdu do Bulharska nutné posunout
hodinky o jednu hodinu dopředu.
Elektrické napětí: V Bulharsku se používá se používá elektrický proud o napětí 220 V a frekvenci 50 Hz. Na celém
území Bulharska se používá evropský standardizovaný tip elektrické zásuvky. Je totožný jako u nás v České
republice. Při Vaší cestě do Bulharska tedy žádný adaptér nepotřebujete.
Fotografování: V Bulharsku platí přísný zákaz fotografování vojenských a strategických objektů. Zákaz
bezpodmínečně dodržujte. Pokud chcete fotografovat místní obyvatele, vždy si vyžádejte jejich svolení.
V Bulharsku se nachází pár míst, kde je možné fotografování pouze za poplatek např. muzea, kostely.

Klima: V severní části Bulharska panuje mírné kontinentální podnebí, což znamená horké suché léto a studená
vlhká zima. V jižních oblastech a na pobřeží Černého moře je klima středomořské. Průměrná teplota vzduchu
v přímořských oblastech dosahuje přibližně 24°C. V oblastech s vyšší nadmořskou výškou panuje horské klima,
tam jsou teploty již nižší a větší množství srážek. Nejbohatším srážkovým obdobím je jaro. Teplota vody
v Černém moři dosahuje v létě až 28°C. Nejvhodnější období, kdy navštívit Bulharsko jsou letní měsíce, čili
červen až srpen.

Kriminalita:
Kriminalita v Bulharsku je sice o něco vyšší než u nás v České republice, ale není to výrazný problém. Přesto
raději věnujte maximální pozornost ochraně cestovních dokladů a peněžní hotovosti. V případě, že by došlo ke
ztrátě cestovních dokladů, vyřiďte si náhradní cestovní doklad na českém zastupitelském úřadu. Doporučuje se
ofotografovat zadní dvoustrana pasu. Ve městech se často objevují kapsáři, proto si raději peníze rozdělte na
menší částky a ty uložte rozděleně. Nikdy neukazujte, že u sebe máte větší obnos.
Měna:
Bulharskou měnovou jednotkou je 1 lev, dělí se na 100 stotinek. Hodnoty bankovek jsou 1, 2, 5, 10 a 50, mince
jsou v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50. Bulhaři obvykle velmi pečlivě zkoumají pravost nových bankovek a odmítají
popsané nebo nějak poškozené bankovky.
Pošta:
Poštovní úřady najdete ve všech městech a letoviscích. Poštovní známka na pohled stojí cca 1 leva. Většina pošt
je otevřena od 8–17 hodin od pondělí do soboty, ovšem v rekreačních střediscích se otevírací doba prodlužuje až
do pozdních večerních hodin.
Trezory:
Trezory jsou k dispozici v každém hotelu, v některých je možné, že pronajmutí trezoru bude za poplatek.
Doporučujeme trezor využít. Hotel neručí za ztrátu věcí, které se nacházely volně v hotelovém pokoji.
Telefonování:
Pro volání z Bulharska do České republika se používá předvolba 00420, z České republiky do Bulharska se
používá předvolba 00359.

Důležité telefonní čísla:
Policie – 166
Dopravní policie – 165
První pomoc – 150
Hasiči – 160
Voda:
Voda z vodovodní sítě je nezávadná, přesto raději konzumujte vodu balenou. Kvalitní pitnou vodu můžete koupit
v každém obchodě s potravinami.
Vyznání:
V současném Bulharsku panuje svoboda vyznání. Církev má značný vliv na starší obyvatele a na venkově, kde je
největší počet věřících. Oficiálním náboženstvím v Bulharsku je východní pravoslavné náboženství. Bez vyznání je
v Bulharsku 17 % populace, muslimové představují 13 %, křesťané 69 %. Islám vyznávají v Bulharsku především
příslušníci turecké menšiny, ale také část etnických Bulharů, kteří se nazývají Pomaci. Nejvíc Pomaků žije ve
východní části pohoří Rodopy.
Zdraví:
Nutná ošetření a první pomoc zajišťuje státní zdravotnická zařízení v Bulharsku podle platné oboustranné
dohody zdarma. Před vycestováním do Bulharska však doporučujeme uzavřít cestovní pojištění. Kvalita
zdravotních služeb je v Bulharsku poměrně vysoká, odvíjí se to ovšem od stavu zařízení a dostatku léčiv.
V případě ošetření v soukromých zařízeních je za poplatek.
Slovníček základních bulharských pojmů
Dobré ráno – Dobró útro
Dobrý den – Dobár den
Dobrý večer – Dobár véčer
Dobrou noc – Lahko noč
Nashledanou – Doviždane
Ano – Da
Prosím – Mólja
Kde? – Kade?

Drahé – Skup
Levné – Evtin
Sleva – Ot – Stupka
Pomoc – Pomosht
Promiňte – Izvinéte
Ne – Ne
Děkuji – Blagodarjá
Kolik? – Kólko?

