Záhřeb, Chorvatsko, červen 2018
Záhřeb
Záhřeb (Zagreb), je největší chorvatské město zároveň je také hlavním městem
Chorvatska. Záhřeb leží na severozápadě země, v centrální části Chorvatsku, rozkládá
se na úpatí pohoří Medvednica, kterého obklopuje ze severozápadu a ze severu,
městem protéká řeka Sáva.

Co musíte vidět

Mapa centra Záhřebu

Zdroj Mapy.cz

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

Doprava ve městě:
Veřejná doprava v Záhřebu je zajišťována tramvajemi a autobusy společnosti ZET
(Zagrebački električni tramvaj). Jízdenka pro jednu jízdu na 30 minut stojí 4 kn a na
90 minut stojí 10 kn. Na noční linky stojí jízdenka 15 kn. Denní jízdeka stojí 30 kn,
jízdenka na tři dny stojí 70 kn. Jízdenky lze koupit u řidiče, v pokladnách společnosti
ZET, v trafikách. Jízdní řády, schéma linek a další informace najdete na
http://www.zet.hr/
Lanovka (Zagrebačka uspinjača) je turistickou atrakcí centra Záhřebu, jedna jízda stojí
4 kn. Společnost Hrvatske željeznice (HŽ) provozují síť městských a příměstských
železničních linek. Jízdní řády najdete na http://www.hzpp.hr/

Doprava:
Vlak: Hlavní vlakové nádraží v Záhřebu (Zagreb Glavni kolodvor) leží asi jeden
kilometr jižně od centra města u náměstí Trg kralja Tomislava. Zastávka MHD „Glavni
kolodvor“. Jízdní řády a dalšíinformce najdete na http://www.hzpp.hr/
Bus: Hlavní autobusové nádraží v Záhřebu (Autobusni kolodvor Zagreb) leží při ulici
Avenija Marina Držića, zastávka MHD „Autobusni kolodvor“, asi 1,3 km
jihovýchodně od hlavního vlakového nádraží.
Web autobusového nádraží: http://www.akz.hr

aneb památky a zajímavosti v Záhřebu
Horní město
(Gornji Grad, Gradec)
Historické jádro Záhřebu. Hlavním
náměstím je náměstí sv. Marka (Trg
svetog Marka) kde se nachází i sídlo
chorvatského parlamentu (Hrvatski sabor)
a v budově Banski dvori je sídlo vlády.
Kostel sv. Marka (Crkva sv. Marka)
Trg sv. Marka. Původně gotický kostel s
portálem od Petra Parléře. Později kostel
barokně a novogoticky přestavěn.
Kostel sv. Kateřiny (Crkva sv.Katarine)
Trg Katarine Zrinske. Barokní kostel z
první poloviny 17. století. U kostela na
náměstí Jezuitski trg je bývalý jezuitský
klášter, dnes galerie Klovićevi Dvori.
Klovićevi Dvori
Jezuitski trg 4. Galerie představující
chorvatské i zahraniční umění. Vstupné
40 kn. http://gkd.hr
Kamenná brána (Kamenita vrata)
ul. Pavla Radiča. Jediná zachovaná
městská brána pocházející z 13. století.
Věž Lotrščak (Kula Lotrščak)
Strossmayerovo šetalište 9. Městská bašta
ze 13. století, nyní vyhlídkové místo.
Vstupné 20 kn. Poblíž najdeme lanovku
spojující Horní město a Dolní město
http://gkd.hr/kula-lotrscak/
Historické muzeum
(Hrvatski povijesni muzej)
Matoševa 9, poblíž náměstí sv. Marka.
Chorvatské historické muzeum. Vstupné
15 kn. http://www.hismus.hr

Autem: V okolí Záhřebu se sbíhá několik chorvatských dálníc, například dálnice A1
(autocesta A1, Jadranska autocesta) spojující Záhřeb se Zadarem a se Splitem, dálnice
A3 spojující Záhřeb na jedné straně s hranicí Chorvatska se Slovinskem (směr Lublaň)
a na druhé straně se Srbskem, dálnice A2 spojující Záhřeb s hranicí Chorvatska se
Slovinskem (směr Maribor) a dálnice A4 spojující Záhřeb s hranicí Chorvatska s
maďarskem a dále směr Budapešť.
Letiště: Letiště Záhřeb (Franjo Tudman Airport nebo Zagreb Airport, chorvatsky
Zračna luka Franjo Tudman Zagreb, nebo také Zračna luka Pleso (letiště Pleso) IATA:
ZAG, ICAO: LDZA) je největší chorvatské letiště co do počtu přepravených
cestujících. Letiště najdeme asi deset kilometrů jihovýchodně od centra Záhřebu u
města Velika Gorica. Z letiště jezdí autobusy společnosti Pleso Prijevoz, které jezdí z
letiště na hlavní autobusové nádraží v Záhřebu, cena jízdenky je 30 kn a cesta trvá asi
25 až 30 minut. http://www.plesoprijevoz.hr
Na letiště jezdí také autobusy MHD společnosti ZET a to linka č. 290. Autobusy
začínají v centru na zastávce Kvaternikov Trg. Autobus projíždí dvě zóny, budete
potřebovat dvě jízdenky za 4 kn.
Web letiště: http://www.zagreb-airport.hr

Kaptol
Kaptol je historická osada vzniklá kolem
katedrály
Záhřebská katedrála
(Katedrala Uznesenja Blažene Djevice
Marije i svetih Stjepana i Ladislava)
Kaptol 31. Původně gotický kostel
postavený
na
místě
zničeného
románského
kostela,
mnohokrát
přestavován, naposledy koncem 19. století
v novogotickém stylu. Najdeme zde obraz
Albrechta Dürera Golgota.
Dolní město (Donji Grad)
Muzeum Mimara (Muzej Mimara)
Rooseveltov trg 5, zastávka MHD
„Rooseveltov trg“. Muzeum s bohatými
uměleckými sbírkami. Vstupné 40 kn.
http://mimara.hr
Archeologické muzeum
(Arheološki muzej)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, zastávka
MHD
„Zrinjevac“.
Archeologické
muzeum s významnou egypskou sbírkou
a s egyptskou mumií na jejichž obvazech
je napsaný nejdelší dochovaný etruský
text Liber Linteus Zagrabiensis. Vstupné
30 kn, první neděli v měsící vstup zdarma.
http://amz.hr/
Strossmayerova galerie
(Strossmayerova
galerija
starih
majstora)
Trg Nikole Zrinskog 19, zastávka MHD
„Zrinjevac“. Muzeum umění s mnoha
obrazy starých mistrů. Vstupné 30 kn.
Mapa části Dolního města a okolí vlakového a autobusového nádraží Zdroj Mapy.cz
Pavilon umění (Umjetnički paviljon)
Trg Kralja Tomislava 22, zastávka MHD
Tip jak ušetřit
„zrinjevac“ nebo Glavni kolodvor“.
Zagreb Card
Neoklasicistní výstavní pavilon pro různé
Karta která vám nabízí volný vstup do několika muzeí (například Městské muzeum,
výstavy umění. Vstupné 30 kn.
Muzeum současného umění) do ZOO Zagreb a různou slevu do dalších muzejí, galerií, http://www.umjetnicki-paviljon.hr/
i jiných turistických atrakcí, ale i do restaurací a obchodů. V ceně karty je i bezplatné
Národní divadlo (Hrvatsko Narodno
používání zahřebské MHD. Karta na 24 hodin stojí 98 kn, karta na 72 hodin stojí 135
Kazalište)
kn. http://zagrebcard.com
Trg Republike Hrvatske 15, zastávka
MHD
„Rooseveltov
trg.
Budova
Důležitá telefonní čísla
Chorvatského národního divadla z roku
1895. https://www.hnk.hr
Tísńová linka: 112,
Zoologická zahrada (ZOO Zagreb)
První pomoc: 194,
Maksimir
park.
Zastávka
MHD
Policie: 192,
„Hondlova“. Necelé 4 km východně od
Hasiči: 193,
centra města. Zoologická zahrada v
Nouzová linka českého velvyslanectví:
největším záhřebském parku Maksimir.
Záhřeb +385916121533, Split +385916121660, Rijeka + 385916121560
Vstupné 30 kn.
https://www.zoo.hr
Užitečné odkazy
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