Split, Chorvatsko, červen 2018
Split
Split, je druhé největší chorvatské město. Leží ve střední části Dalmácie na pobřeží
Jaderského moře. Byl založeno římským císařem Diokleciánem ve třetím století našeho
letopočtu. Dnes je Split správním střediskem Splitsko-dalmatské župy.

Co musíte vidět

Mapa centra Splitu

Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hostelů, apartmánů, penziónů a hotelů ve Splitu s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava ve městě:
Veřejná doprava ve Splitu je zajišťována autobusy společnosti Promet Dubrovnik.
Jízdenka pro jednu jízdu (pro jednu zonu) stojí 9 kn, při koupi u řidiče stojí 11 kn.
Další informace, schéma linek a jízdní řády najdete na http://www.promet-split.hr
Součástí veřejné dopravy je i Splitská městská železnice (Splitska gradska željeznica)
mezi Kaštel Stari a přístavem. Jízdní řády najdeme na http://www.hzpp.hr/

Doprava:
Letiště: Letiště Split (Split Airport nebo také Resnik Airport nebo Airport SplitKaštela, chorvatsky Zračna luka Split, nebo zračna luka Resnik nebo také zračna luka
Split-Kaštela, IATA: SPU, ICAO: LDSP) je druhé největší chorvatské letiště co do
počtu přepravených cestujících. Letiště najdeme asi dvacet kilometrů západně od centra
Splitu na západní straně Kaštelského zálivu mezi městy Kaštela a Trogir. Z letiště do
Splitu jezdí autobusy MHD, linky č. 37 (Split-Kaštela-Split Airport-Trogir), cena
jízdenky je 17 kn, cesta z letiště na autobusové nádraží ve Splitu trvá asi 50 minut.
Další možností jsou autobusy společnosti Pleso Prijevoz, které jezdí z letiště na hlavní
autobusové nádraží ve Splitu, cena jízdenky je 30 kn a cesta trvá asi půl hodiny. Více
informací najdete na http://www.plesoprijevoz.hr
Web letiště: http://www.split-airport.hr

aneb památky a zajímavosti ve Splitu
Diokleciánův palác
(Dioklecijanova palača)
Antický palác postavený na přelomu 2. a
3. století pro římského císaře Diokleciána,
jako sídlo po jeho abdikaci v roce 305, jde
o rozsáhlý komplex s původními tozměry
214 × 175 metrů. Palác je zařazen na
seznam světového dědictví UNESCO.
Mezi nejznámnější části paláce patří
Peristil, což je ústřední, vnitřní náměstí
paláce, dnes je považován za střed města
a slouží i jako divadelní scéna.
Katedrála (Katedrala sv. Duje)
Původně mauzoleum císaře Diokleciána,
v sedmém století přestavěno na
křesťanskou katedrálu. Ve 13. století
začala stavba zvonice, která byla
přestavěna na přelomu 19. a 20. století a
dnes je přístupná jako vyhlídka.
Jupiterův chrám (Jupiterov hram)
Původně chrám římského boha Jupitera, v
8. století přestavěn na baptisterium.
Zlatá brána (Zlatna vrata), na jižní
straně paláce, je nejzachovalejší ze čtyř
původních bran. V areálu paláce se
zachovaly dvě kamenné sfingy přivezené
z Egypta.
Podzemí Diokleciánova paláce
Prohlídka je součástí expozice městského
muzea. Vstupné 42 kn.
Městské muzeum (Muzej grada Splita)
Papalićeva 1, v areálu Diokleciánova
paláce. Vstupné 20 kn.
http://www.mgst.net/

Vlak: Hlavní vlakové nádraží ve Splitu (Željeznički kolodvor Split) leží naproti
přístavu vedle autobusového nádraží, pří ulici Obala Kneza Domagoja asi pět set metrů
jihovýchodně od Diokleciánova paláce. Jízdní řády najdeme na http://www.hzpp.hr/
Bus: Hlavní autobusové nádraží ve Splitu (Autobusni kolodvor Split) najdeme hend
vedle vlakového nádraží, pří ulici Obala Kneza Domagoja.
Autem: Přes Split prochází silnice D8 (Državna cesta D8, Jadranska magistrala),
spojující Split na severozápadě se Šibenikem, Zadarem a dalšími městy a na
jihovýchodě s Dubrovníkem a Černou Horou. Kolem Splitu prochází dálnice A1
(Autocesta A1) spojující Split se Zábřehem.
Přístav: Splitský přístav (Luka Split) najdeme jižně od centra města mezi ulicemi
Obala Lazareta a Obala Kneza Domagoja.
Web přístavu: http://portsplit.com/

Riva
Hlavní městská promenáda na nábřeží v
blízkosti přístavu. Nejpopulárnější veřejné
místo ve Splitu s mnoha restauracemi a
kavárnami.
Přístav Matejuška
Dříve rybářský přístav, nyní oblíbené
místo s mnoha bary a restauracemi.
Najdeme jej v severozápadní části
přístavu, pod kostelem sv. Františka.
Kostel sv. Františka (Crkva sv. Frane)
Mezi ulicemi Šperun a Trumbičeva obala,
asi 400 metrů západně od Diokleciánova
paláce. Kostel pocházející ze 13. století.
Tip jak ušetřit
https://svfrane-split.com/
Split Card
Františkánský klášter (Franjevački
Karta která vám nabízí volný vstup do několika muzeí (například Městské muzeum,
samostan i crkva sv. Ante
Etnografické muzeum) a různou slevu do dalších muzejí, galerií, i jiných turistických
Poljudsko šetalište 2, na severní straně
atrakcí, ale i do restaurací a obchodů
Splitského poloostrova, v blízkosti
Karta platí 72 hodin a je za 70 kn, v letní sezóně můžete kartu dostat zdarma pokud
stadiónu Poljud, necelé dva kilometry
strávíte pět a více nocí v nekterém ze splistských ubytovacích zařízeních a v zimní
severozápadně
od
centra
města.
sezóně pokud strávíte aspoň dvě noci v některém splitském hotelu.
Františkánský klášter s kostelem sv. Ante.
https://visitsplit.com/en/407/split-card
http://www.samostan-poljud.com/
Split City Card
Karta, kteá nabízí desetiprocentní slevu na různé turitické služby. K dostání je zdarma a Etnografické muzeum
(Etnografski muzej)
má platnost tři dny.
Severova 1, v centru města, v areálu
https://www.splitcitycard.com
Diokleciánova
paláce.
Etnografické
muzeum
představující
kulturu
a dřívější
Pláže
život
obyvatel
Splitu
i
dalmátského
Mnoho pláží najdeme na pobřeží za přístavem, jihovýchodně od centra Splitu. První
vnitrozemí. Vstupné 20 kn.
takovou pláží, která je nejblíže od přístavu (a necelých 500 metrů od vlakového
http://www.etnografski-muzej-split.hr/
nádraží) a patří mezi nejoblíbenější pláže je písčitá pláž Bačvice, která byla i oceněna
Přirodovědné muzeum
Modrou vlajkou. Za pláží Bačvice se rozkládá menší oblázková pláž Ovčice. Kousek
(Prirodoslovni muzej)
za pláží Ovčice najdeme další oblíbenou písčitou pláž, pláž Firule. Další pláže poblíž
Poljana kneza Trpimira 3, asi 300 metrů
centra Splitu najdeme na druhé straně, jihozápadně od Diokleciánova paláce na úpatí
východně od centra města, nejbližší
oblíbeného splitského kopce Marjan, ve čtvrti Meje. Nejblíže, asi 1,5 km od Rivy, je
zastávka MHD „Tržnica“. Přírodovědné
štěrková, kamenitá pláž Zvončac. Další pláží je pak oblíbená oblázková pláž Ježinac,
muzeum. Vstupné 10 kn, v neděli
nacházející se pod ulicí Šetelište Ivana Meštroviča. Další pláží v daném směru je
oblíbená pláž Kaštelet, která je řazená mezi romantické pláže. Mezi nejbližší pláže od zavřeno. https://www.prirodoslovni.hr
Archeologické muzeum
splitského letště patří a pláž Divulje, ležící asi 700 metrů jižně od letiště a pak třeba
(Arheološki muzej)
pláž Resnik,kterou najdeme na západním okraji obce Kaštel Štafilič, asi 1,2 km
Zrinsko-frankopanska 25, ve čtvrti
západně od letiště.
Lovret, asi kilometr od centra města.
Archeologické muzeum s bohatými
Důležitá telefonní čísla
sbírkami včetně podmořských nálezů a
Tísńová linka: 112,
artefaktů z doby římské nadvlády. .
První pomoc: 194,
Vstupné 20 kn, v neděli zavřeno.
Policie: 192,
http://www.mdc.hr/splitHasiči: 193,
arheoloski/index.html
Nouzová linka českého velvyslanectví:
Chorvatské námořní muzeum
Záhřeb +385916121533, Split +385916121660, Rijeka + 385916121560
(Hrvatski pomorski muzej)
Glgoljaška 18, muzeum se nachází v
Užitečné odkazy
pevnosti Gripe postavené v polovině 17.
Online nabídka ubytování v Chorvatsku
století, asi 700 metrů východně od centra
Zájezdy do Chorvatska
města. Muzeum představuje námořní
historii jadranského pobřeží. Vstupné 20
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kn, v neděli zavřeno.http://www.hpms.hr/

