
Dubrovník, Chorvatsko, červen 2018
Dubrovník
Dubrovník (dříve Ragusa),  je  chorvatské město ležící  na jihu Dalmácie na pobřeží
Jaderského  moře,  bývá  označován  jako  „perla  Jadranu“.  Dubrovník  patří  mezi
nejnavštěvovanější  místa  v  Chorvatsku,  historické  centrum  města  bylo  zapsáno  na
seznam  Světového  dědictví  UNESCO.  Dubrovník  je  také  významným  přístavním
městem,  ve  středověku  byl  Dubrovník  jako  městský  stát  Dubrovnická  republika
centrem  námořního  obchodu  v  oblasti  východního  Jadranu.  Další  popularitu
Dubrovníku přineslo to, že zde byl natáčen populární televizní seriál Game of Thrones
(Hra o trůny)

Mapa centra Dubrovníku  Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  apartmánů,  penziónů,  hostelů  v  Dubrovníku  s  detailním  popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava ve městě:
Veřejná  doprava  v  Dubrovníku  je  zajišťována  autobusy  společnosti  Libertas
Dubrovnik.  Jízdenka (pro  město,  linky 1-9)  koupená u řidiče stojí  15 kn,  jízdenka
koupená v předprodeji („S“ karta) stojí 12 kn a platí hodinu od označení. 24 hodinová
jízdenka  (Dnevna  karta)  stojí  30  kn.  Další  informace,  schéma  linek  a  jízdní  řády
najdete na http://libertasdubrovnik.com
Doprava:
Letiště:  Letiště  Dubrovník (Dubrovnik Airport  nebo také Čilipi  Airport,  chorvatsky
Zračna luka Dubrovnik/Čilipi, IATA: DBV, ICAO: LDDU) je třetí největší chorvatské
letiště.  Letiště  najdeme  asi  dvacet  kilometrů  jihovýchodně  od  od  dubrovnického
Starého Města při obci Čilipi. Z letiště na hlavní autobusové nádraží v Dubrovníku
jezdí autobusy společnosti Libertas, linky č. 11, 27, 38, cena jízdenky je 28 kn 
http://libertasdubrovnik.com/lines-for-airport/  Další  možností  jsou  autobusy
společnosti Atlas (Dubrovnik Schuttle Bus), které jezdí z letiště na hlavní autobusové
nádraží v Gruží a stojí také v Ploče na zastávce poblíž stanice lanovky, na ul. Kralja
Krešimira IV., v blízkosti Starého Města. Jízdenka stojí 40 kn. Jízdní řád najdete na    
https://www.atlas-croatia.com/dubrovnik-shuttle-bus Kolem letiště prohcází dálnice D8
z  Dubrovníku  na  jih  na  hranice  s  Černou  Horou.  Stanoviště  taxi  najdete  před
příletovým terminálem (Terminál B).Web letiště: http://www.airport-dubrovnik.hr

Co musíte vidět 
aneb památky a zajímavosti v Dubrovníku
Staré Město (Grad, Stari Grad)
Městské hradby (Gradske zidine)
Souvislé  středověké  kamenné  hradby
obklopující Staré Město v délce takřka 2
km o výšce až 25 metrů.  V hradbách je
několik  bran,  nejznámnější  jsou  Pločská
brána  (Vrata  od  Ploča)  a  Pilská  brána
(Vrata od Pile) a také bašty Minčeta (Kula
Minčeta) a Bokar (Kula Bokar),  pevnost
sv. Jana (Tvrdava sveti Ivan) na východní
straně hradeb, chránící starý přístav, nyní
je  zde  Námořní  muzeum. Vně hradeb  v
sousedství pločské brány najdeme pevnost
Revelin (Tvrdava Revelin)  a další velkou
pevností vně hradeb je pevnost Lovrijenac
(Tvrdava Lovrijenac), kterou najdeme na
skalnatém  výběžku  západně  od  hradeb.
Vstupné na hradby je 150 kn.
https://www.wallsofdubrovnik.com
Stradun (Stradun, nebo také Placa)
Hlavní ulice Starého Města,  táhne se od
Pilské brány skrz celé město na východ. .
Zvonice (Gradski zvonik)
ul.  Stradun,  (na  jejim východním konci,
na  náměstí  Luža  (Luža  trg)   v  centru
města.  Původní  stavba pocházela  z  roku
1444,  poškozena  zemětřesením  v  roce
1667,  znovu postavena v roce  1929.  Na
věží  jsou  dvě  bronzové mužské  postavy
(Zelenci)  Maro  a  Baro,  kteří  na  zvon
odbíjejí každou hodinu.
Rolandův sloup (Orlandov stup)
Luža trg. Najdeme jej před zvonicí, je to
středověká  socha  rytíře  Rolanda,  před
kterou byla vyhlašována oznámení.

http://www.booking.com/city/hr/dubrovnik.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
https://www.wallsofdubrovnik.com/
http://libertasdubrovnik.com/lines-for-airport/
http://www.airport-dubrovnik.hr/
https://www.atlas-croatia.com/dubrovnik-shuttle-bus
http://libertasdubrovnik.com/


Vlak: Dubrovník nemá v současnosti železniční spojení s okolím.
Bus: Hlavní  autobusové  nádraží  v  Dubrovníku  (Autobusni  kolodvor  Dubrovnik)
najdeme ve čtvrti Gruž na ulici Obala Ivana Pavla II. 44A, asi 3,4 km severozápadně
od centra Starého Města. Web autobusového nádraží: http://kolodvor.hr
Autem: Přes  Dubrovník  prochází  dálnice  D8  (Jadranska  magistrala),  spojující
Dubrovník na severozápadě se Splitem a na jihovýchodě s Černou Horou.
Přístav: Starý přístav najdeme na východní straně Starého Města, z tohoto přístavu
odplouvají lodě na ostrov Lokrum. Všechny ostatní trajekty stojí v novém přístavu ve
čtvrti Gruž. Zastávka MHD Luka Gruž. Do Starého Města (zastávka Pile) se dostaneme
autobusy linek č. 1, 3, 8. Web přístavu: http://www.portdubrovnik.hr/
 
Tip jak ušetřit
Dubrovnik Card 
Karta která vám nabízí volný vstup do několika památek (například městské hradby) a 
muzejí (například  Námořní muzeum, Kulturně historické muzeum, Etnografické 
muzeum) a dalších atrakcí, bezplatnou MHD a slevy v restauracích, obchodech, 
wellness centrech.
Cena: jednodenní karta za 200 kn (180 kn) / třídenní karta za 250 kn (225 kn) / 
sedmidenní karta za 350 kn (315 kn) v závorce je cena při nákupu online.
http://www.dubrovnikcard.com/
Vstupné do dubrovnických muzeí
Pro návštěvu více muzeí v Dubrovníku můžete zakoupit vstupenku, která platí pro 
návštěvu více dubrovnických muzeí . Vstupenka stojí 120 kn a platí sedm dnů od 
vstupu do prvního muzea. Platí v těchto muzeích: Kulturně historické muzeum v 
Rektorském paláci, Námořní muzeum v pevnosti sv. Jana, Etnografické muzeum, 
Archeologické expozice v pevnosti Revelin, Dům Marina Držiće, Dubrovnické 
přírodovědné muzeum, Muzeum moderního umění Dubrovnik (MoMAD), Galerie 
Dulčić Masle Pulitika, Studio Pulitika
http://dumus.hr/en/plan-a-visit/entrance-tickets/

Pláže
Nejbližší možností koupání v okolí Starého Města je pláž Buža na jihu Starého města 
pod ulicí Od Margarite.Další možností je koupání u Porporely, mola starého přístavu na
východě Starého města. Pláž Danče je asi patnáct minut chůze od Starého Města 
západním směrem, pod kostelem Sveta Marija. Oblázková pláž Banje s hezkým 
výhledem na městské hradby leží asi pět set metrů severovýchodně od centra Starého 
Města pod ulicí Frana Supila. Další oblíbenou pláží na východ od Starého Města je pláž
Sveti Jakov, která má také hezký výhled na Staré Město a také na ostrov Lokrum, 
najdeme ji pod kostelem Sveti Jakov, cca 2 km od centra Starého Města pod ulicí Vlaha
Bukovca

Důležitá telefonní čísla
Tísńová linka: 112, 
První pomoc: 194, 
Policie: 192, 
Hasiči: 193,
Nouzová linka českého velvyslanectví: 
Záhřeb +385916121533, Split +385916121660, Rijeka + 385916121560

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Chorvatsku
Zájezdy do Chorvatska
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Rektorský palác (Knežev dvor)
ul.  Pred  Dvorom  3.  Goticko  renesanční
palác ve středu města, dřívější sídlo vlády
a rektorů Dubrovnické republiky. Nyní je
zde  Kulturně  historické  muzeum
(Kulturno-povijesni muzej) Vstupné 80
kn.  Společná  vstupenka  zahrnující  další
dubrovnická muzea stojí 120 kn. 
http://dumus.hr/en/cultural-history-
museum/
Palác Sponza (Palača Sponza, Divona)
Roh  náměstí  Luža  a  ul.  Sv.  Dominika.
Renesanční palác v centru Starého města.
Dříve  celní  úřad,  micovna,  zbrojnice,
banka, dnes sídlo Státního archívu.
Starý přístav
Původní  dubrovnický  přístav,  který
najdeme  na  východním  okraji   Starého
Města. Nyní odsud odplouvají lodě jen na
ostrov Lokrum.
Porporela 
Na Východním okraji Starého Města,  ve
starém  přístavu,  za  pevností  sv.  Jana.
Původně  molo  a  vlnolam  ve  starém
přístavu.  Nyní  populární  místo  k
odpočinku. 
Františkánský klášter a muzeum
(Franjevački samostan Male braće)
Placa 2, na západním konci ulice Stradun.
Františkánský  klášter  s  Františkanským
muzeem a s Muzeem farmacie, které je v
prostorách staré lékárny (Stara ljekarna),
která byla založena roku 1317 a jedna z
nejstarších v Evropě. Vstupné 30 kn.  
https://malabraca.wixsite.com/pharmacy-
museum/english
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
(Dubrovačka katedrala, Velika Gospa)
Kneza  Damjana  Jude  1,  Stojí  jižně  od
náměstí  Luža,  za  kostelem  sv.  Blažeje.
Barokní  katedrála  z  přelomu  17.  a  18.
století.  Je  zde  katedrální  pokladnice
(Riznica  Katedrale)  s  mnoha  cennými
uměleckýmy díly  a  také  Tizianův  obraz
Nanebevzetí Panny Marie.
Kostel sv. Blažeje (Cirkva sv. Vlaha)
Centrum  Starého  Města,  Trg  (náměstí)
Luža.  Barokní  kostel  ze  začátku  18.
století,  postavený  na  místě  původního
románského kostela ze 14. století.
Námořní muzeum (Pomorski muzej)
Tvrda Sv. Ivana. V pevnosti  sv.  Jana na
východě  Starého  Města.  Muzeum
představující  námořní  historii  regionu.
Vstupné 120 kn
http://dumus.hr/en/maritime-museum/
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