Nabídka účasti na Mistrovství Evropy v orbě
v Ruském Suzdalu
link na web:

35th European Reversible Ploughing Championships
Suzdal, Russia - June 2018

Termín zájezdu: odlet 21.6. - přílet 25.6. (pokud budou letenky)
Termín soutěže: 23. - 24. 6. 2018
Rusko, Suzdal - oblast Vladimír. (cca 200 km od Moskvy, 30 km od regionálního
centra Vladimír)

HISTORIE MĚSTA
Na počátku 12. století, za vlády knížete Jurije I. Dolgorukého byl Suzdal
centrem Rostovsko-suzdalského knížectví. Roku 1157 však kníže Andrej
Bogoljubskij přenesl hlavní město do Vladimiru. V polovině 13. století byl Suzdal krátce
hlavním městem Suzdalského knížectví, na počátku 14. století Suzdalskonižněnovgorodského knížectví, až se konečně roku 1392 stal součástí Moskevského
velkoknížectví. Od roku 1572 byl Suzdal carským městem.
Město bylo značně poškozeno v letech 1608-1610 během polsko-litevské okupace, takže
v Suzdalu zůstalo pouze 78 dvorů. Roku 1612 Poláci opět obléhali město, avšak tentokrát
bezúspěšně.
Roku 1634 vyplenili město Krymští Tataři. V roce 1644 lehla popelem část města
přiléhající ke kremlu. Další pohroma přišla v letech 1654-1655, kdy morová rána zahubila
téměř polovinu z 2467 obyvatel města.
V roce 1681 bylo napočítáno 6145 obyvatel a 515 dvorů. Od roku 1708 spadalo město do
Moskevské gubernie, od roku 1796 získalo status újezdního města Vladimirské gubernie.
Suzdal býval také důležitým náboženským centrem, v 16. století zde existovalo 11 klášterů
(v 19. století již jen 5).
Ačkoliv ještě v 17. století zažilo město hospodářský rozkvět, později začlo upadat, až v
polovině 19. století zcela ztratilo na významu, když se mu vyhla železnice.
Za Sovětského svazu bylo v Suzdalu zbouráno 15 chrámů. Nicméně roku 1967 byl přijat
generální plán rozvoje Suzdalu, podle kterého se měl stát Suzdal městem-muzeem. Byla
tak zrušena nápravná zařízení, která ve městě fungovala, bylo vybudováno turistické
centrum, zřízeny muzejní expozice, začalo se s restaurací
Suzdal je malebné a starobylé město v Rusku.

TURISTICKÉ VÍZUM
Upozornění: v roce 2018 bude ambasáda z důvodu státních svátků zavřena ve
dnech 1.1. - 8.1. 2018, 23.2., 8.3. - 9.3., 30.4. - 2.5., 9.5., 11.6. - 12.6., 5.11., 31.12. Tyto
dny se do doby vyřizování víz nezapočítávají!!

Požadavky pro vyřízení turistického víza:
cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v
Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s
minimálně jedním volným listem (obě strany volné)
1 x kopie datové stránky cestovního pasu
1 x vyplněný online formulář
pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na
pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje
žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy
(výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i
v cestovním dokladu)
Fotografie musí být aktuální, tedy nepoužita na žádné předchozí žádosti o vízum
do Ruska!
kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku. Na potvrzení musí
být uvedeno:
identifikace pojištěných osob - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo.
Pokud má žadatel k dispozici rámcovou smlouvu o pojištění (např. od
zaměstnavatele), je nutné dodat ke smlouvě také potvrzení o zaměstnání
vyjádření územní platnosti pojištění ("celý svět" , "Evropa", "evropská část Ruské
federace" , "Rusko")
termín platnosti pojištění. Ambasáda neakceptuje vyjádření "na dobu neurčitou" pokud má žadatel pojištění k platební kartě, je možné platnost doložit kopií přední
strany platební karty s čitelným jménem a datem expirace
pozvání od soukromé osoby ověřené cizineckou policií nebo turistický voucher
( turistický voucher Vám můžeme vyřídit )
pro kompletní vyplnění žádosti o vízum je nutné mít originál pozvání nebo znát
číslo voucheru od turistické organizace
Platnost víza:
1 vstup, dle dat v pozvání či turistickém voucheru, maximálně však 30 dnů
Poplatky a doba vyřízení*:
standardní vyřízení za 20 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze
 o vízum lze zažádat i ve specializované cestovní kanceláři
cena činí 3 120 Kč - 4 000,-Kč
Poznámka: od 30.8.2017 nejsou děti do 6 let osvobozené od konzulárního poplatku
konzulární poplatky u jiných typů víz se mohou lišit (například vízum pro soukromou
návštěvu).
Pozor: žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou
Ruska. K datu podání žádosti o vízum na naší pobočce nesmí být online formulář vyplněn
déle jak 30 dní.

Pozor: U žadatelů do 18 let je nutné mít během cesty s sebou souhlas obou rodičů ( s
úředně ověřenými podpisy) s vycestováním do Ruska a kopii rodného listu
žadatele.
Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území
Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180denní lhůty od nabytí platnosti víza.
Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a
osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu
na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v
RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z
místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po
uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa
pobytu nahlásil.
V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):
1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat
každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku
jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení.
2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v
tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého
pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které
pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí
nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.
Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.
Podrobnější informace k přihlašovací povinnosti naleznete
Pozor: Vízum do Vámi zvolené země lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase
nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete chtít i přesto požádat o nové
vízum, původní (dosud platné) vízum bude ambasádou zneplatněno.
Podmínky vstupu vždy doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského
úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí
ČR

LETENKY
Ceny obousměrných letenek se pohybují od 6500,- do 7500,- dle nabídky
DOPORUČUJI sledovat portál "Letenky CZ" případně jiné portály a rychle reagovat na
nákup pro celou skupinu.

INFORMACE PO PŘÍLETU DO RUSKA
Přes Moskvu
Aeroexpress - vysokorychlostní vlak vás odveze z letiště Sheremetyevo na železniční
stanici Belorussky za 35-40 minut.
Po opuštění letadla, procházením celní kontroly a získáním zavazadel se snadno
dostanete na stanici Aeroexpress.

Cena jízdenky je 420 rublů (6 euro). Můžete si je koupit v hotovosti nebo pomocí kreditní
karty.
Pozor! Aeroexpress nefunguje v nočních hodinách od 00:30 do 5:00.
Podrobnější informace o vlaku a přesném rozvržení vlaku společnosti Aeroexpress
naleznete na oficiálních stránkách www.aeroexpress.ru
Nejrychlejší způsob, jak se dostat z železniční stanice Belorussky, (kde Aeroexpress
dorazí) do Kurského nádraží je odjet metrem.
V budově stanice Běloruska je stanice metra Belorusskaya.
Cesta z metra Belorusskaya (kruhová linka) do stanice metra The Kurskaya trvá cca 20
minut.
Cena jednosměrné jízdenky je 55 rublů (0,8 euro).
Schéma moskevského metra najdete na na webu metro.yandex.ru .
Pro pohodovou cestu k Vladimiru doporučujeme zvolit jeden ze dvou typů
vysokorychlostních vlaků: „Strizh“ nebo „Lastochka“, z nádraží Kurskiy ( Moskva).
Cesta trvá cca 2 hod..
Z vlakového nádraží Vladymir zajišťuje bezplatný transfer, organizátor, který vás dopraví
do města Suzdal.

UBYTOVÁNÍ
Portál Booking.cz nabízí ve městě Suzudal ubytování v mnoha hotelech i v různém
cenovém rozpětí.
Předběžnmá cena za pobyt se dá odhadnout na cca 5000 - 6000,- Kč na osobu

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET
Zajištění víz
Letenky
Jízdenky z letiště na nádraží
Vlaková jízdenka z Moskvy do Vladimiru
Ubytování
Vlaková jízdenka z Vladimiru do Mosky
Jízdenky z nádraží na letiště
Odlet zpět do Prahy

Předpokládaná cena

v Kč
3500 - 4000
5000 - 6000
100 - 500
1000 - 1500
5000 - 6000
1000 - 1500
100 - 500

18000- 20000,- Kč

