
Orientační přehled cen v Chorvatsku 2017 

(červen 2017) 

Potraviny (za 1 kus, příp. 1 kg či 1 litr) 

 

potravina chorvatsky cena  v kunách (HRK) 
chleba kruh 7,00–12,00 
mléko mlijeko 6,50–12,00 
jogurt (průměr) jogurt 2,00–5,00  
máslo maslac 12,00–22,00 
sýr Eidam (200 g) sir 11,00 
tavený sýr Classic Zdenka (280 g) sir 10,00 
vajíčka (10 ks) jaja 13,00  
šunka Fine (150 g) salama 7,00–16,00 
klobásky (300 g) kobasica 18,00 
pršut Voštane (100 g) pršut 15,00–25,00 
kuřecí maso piletina 35,00 
telecí maso teletina 50,00–80,00 
hovězí maso govedina 40,00–80,00 
Vepřové maso svinjetina 40,00–60,00 
ryby riba 60,00 
brambory krumpir 6,00 – 8,00 
cibule luk 5,00 – 6,00 
mrkev mrkva 6,00–7,00 
rajčata rajčice 10,00–15,00 
nektarinky nektarine 13,00–16,00 
meloun lubenica 5,00–9,00 
banány banane 10,00–14,00 
pomeranče naranče 12,00 
citrony limune 6,00–11,00 
salát salata 7,50–15,00 
těstoviny (500 g) tjestenina 5,00–12,00 
rýže riža 13,00 
Slunečnicový olej ulje 8,00–14,00  
cukr šećer 5,50–7,00 
sůl sol 2,50–5,00 
kečup (500 g)  8,00 
chipsy  (90 g) čips 5,00–9,00 
čokoláda (220 g) čokolada 7,50–12,00 
med (450 g) med 30,00 
Nutela (400 g) Nutela 25,00 
müsli musli 19,00–23,00 
nanukový dort Quattro (900 ml) sladoled 20,00  



Nápoje 

 

Ostatní výrobky 

ostatní výrobky chorvatsky cena v kunách (HRK) 
papírové kapesníky – 1 balení papirnate maramice 10,00 
ubrousky Ceba (100 ks) salvete 6,00  
toaletní papír – 10 ks toaletni papir 9,00–22,00 
vložky Always higijenski ulošci Always 18,00–20,00 
plenky Pampers dječje pelene Pampers 80,00–100,00 
mýdlo Palmolive sapun Palmolive 16,00 
zubní pasta Aquafresh (100 ml) zubna pasta 10,00 
sprchový gel Schauma (250 ml) gel za tuširanje 6,00–12,00 
gel na nádobí Woosh (1 l) deterdžent za suđe 9,00 
rukavice na nádobí  gumene rukavice 10,00 
jednorázová žiletka – pánská  žileti 12,00 (6 ks) 
jednorázová žiletka – dámská žileti 15,00 (6 ks) 
krabička cigaret kutija cigareta 24,00–30,00 
zapalovač upaljač 5,00 
baterie AAA baterija AAA 16,00–22,00 
Micro SD KINGSTON – 16 GB Micro SD KINGSTON 110,00 
USB KINGSTON – 16 GB USB KINGSTON 110,00 
 

Pohonné hmoty  

Benzina INA chorvatsky cena 
Natural 95  9,07/1 l 
Diesel  8,70/1 l 
 

  

nápoj chorvatsky cena  v kunách (HRK) 
minerálka mineralna voda 3,00–8,00 
džus pomeranč sok naranč 8,50–15,00 
Coca – Cola (2 l) Coca - Cola 12,00  
pivo Ožujsko (1 l) pivo (Ožujsko) 13,00  
pivo Karlovačko (0,5 l) pivo (Karlovačko) 9,00 
pivo Pam (2 l) pivo (Pam) 20,00  
Kozel černý (0,5 l) pivo (Kozel) 11,00 
Staropramen (0,5 l) pivo (Staropramen) 9,00 
víno vino 10,00–80,00 
vodka vodka 40,00–60,00 
brandy brandy 60,00–120,00 
instantní káva (75 g) kava 18,00–30,00 



Jídlo v restauracích, příp. v pizzeriích 

druhy jídla chorvatsky cena 
polévka juha 18,00–25,00 
středomořský salát salata 30,00–55,00 
pizza pizza 45,00–80,00 
boloňské špagety špageti 40,00–70,00 
placka z mletého masa pljeskavica 45,00–65,00 
vepřový kotlet svinski kotlet cca 60,00 
ražniči, čevapčići ražnići, čevapčiči, čevapi 45,00–65,00 
kvalitní bílá ryba (mořský 
okoun, pražman zlatý) bijela riba (brancin, orada) cca 90,00–250,00 

grilované kalamáry lignje 65,00–80,00 
hamburgery a jiné rychlé 
občerstvení  25,00–45,00 

černé rizoto rižot cca 60,00 
hranolky pomfrit 18,00–25,00 
tatarka, kečup  5,00–15,00 
zákusky kolači 15,00–30,00 
palačinky palačinke cca 25,00 
min. voda 1 L mineralna voda 20,00–35,00 
Coca-Cola (0,25 l) Coca-Cola 16,00 
džus (0,2 l) sok cca 16,00 
pivo – točené (0,5 l) pivo 16,00–20,00 
bíle a červené víno (1 l) vino 80,00–120,00 
Karlovačko – lahev (0,33 l) pivo Karlovačko cca 15,00 
Travarica, Pelinkovac (0,03 l) Travarica, Pelinkovac cca 12,00 
espresso espresso 8,00–13,00 
cappuccino cappuccino 13,00–20,00 
kopeček zmrzliny sladoleg – 1 kuglica 7,00–12,00 
 

Služby, vstupy ap. 

služby, vstupy ap. chorvatsky cena 

Aquapark Istralandia  180,00 celodenní 
150,00 půldenní 

Aquacolors Poreč  155,00 / dítě do 100 cm 
210,00 / dospělý 

Solaris AquaPark  80,00 / dítě do 6 let 
110,00 / dospělý  

kino kino 28,00 
divadlo kazalište 35,00–60,00 

kadeřník frizer 100–200,00 ženy 
60,00 muži 

soukromý lékař lječnik 160,00–300,00 
soukromý zubař zubar 90,00–200,00 
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