
Pula, Chorvatsko, červenec 2019

Pula (italsky Pola, slovinsky Pulj), je chorvatské město ležící na západě země, na jihu
Istrijského poloostrova na pobřeží Jaderského moře. Pula leží asi 70 km jihozápadně od
Rijeky a cca 85 km jižně od italského Terstu. Pula je největším městem Istrijské župy
(hlavním městem je však Pazin). V roce 2019 měla Pula více než 2019 obyvatel a byla
tím sedmým největším chorvatským městem co do počtu obyvatel.

Mapa centra Puly  Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů, apartmánů, penziónů, hostelů v Pule s detailním popisem, recenzemi a
možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava ve městě
Veřejná doprava v Pule je zajišťována autobusy společnosti Pulapromet. Platí zónový
systém Město samotné patří do první zóny, letiště je v druhé zóně. Jízdenky koupíte u
řidiče, nebo přes dopředu koupenou magnetickou kartu (levnější, avšak třeba vyřídit
kartu za 30 kn). Jízdenka pro jednu zónu a jednu jízdu stojí u řidiče 11 kn, na dvě zóny
15 kn. Schéma linek a jízdní řády najdete na http://pulapromet.com/en/naslovna-eng
Doprava
Letiště:  Letiště Pula (Pula Airport, chorvatsky Zračna luka Pula, IATA: PUY, ICAO:
LDPL)  leží  asi  6  km severovýchodně  od  centra  Puly.  Z  letiště  se  do  centra  Puly
dostaneme  kyvadlovou  autobusovou  dopravou  (shuttle  bus),  jízdenky  (30  kn)  lze
koupit u řidiče. Zastávka v Pule je v blízkosti přístaviště trajektů u ulice 119. brigady
Jízdní řády najdete na https://airport-pula.hr/en/passenger-info/shuttle-bus/ 
Web letiště: https://airport-pula.hr
Vlak:  Vlakové  nádraží  v  Pule  (Željeznički  kolodvor  Pula)  najdeme  při  ulici
Kolodvorska, asi 1,2 km severně od centra města a asi 400 metrů severně od přístaviště
trajektů.  Jízdní  řády  vlaků,  vyhledávač  spojení  a  prodej  jízdenek  najdeme  na
http://www.hzpp.hr
Bus: Autobusové  nádraží  (Autobusni  kolodvor  Pula)  se  nachází  u  náměstí  Trg  1.
Istarske Brigade, asi 600 metrů východně od přístaviště trajektů a 1,2 km SV od centra.
Autem: Cca 5 km severovýchodně od centra Puly začíná dálnice A9, která vede na
hranice  Chorvatska  se  Slovinskem,  u  obce  Kanfanar  se  lze  napojit  na  dálnici  A8
vedoucí  do Rijeky.  
Přístav: Přístaviště trajektů (Trajektna luka Pula) se nachází asi 1 km SV od centra
města.  Spojení  Puly s  Benátkami zajišťuje  společnost  Venezia  Lines.  Lodní  řády a
prodej lodních lístků  najdete na https://venezialines.com
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Co musíte vidět 
aneb památky a zajímavosti v Pule
Amfiteátr (Pulska Arena)
ul.  Flavijevska.  Římský  amfiteátr
dostavěný  v  roce  68.  Jeden  ze  tří
nejzachovalejších  římských  amfiteátrů.
Vstupné 50 kn. Odehrává se zde filmový
festival Pula Film Festival.
Forum
Římské (středověké i  současné)  centrum
města postavené v 1. století př. n.l.
Triumfální oblouk Sergiů
Portarata.  Triumfální  oblouk  římské
rodiny Sergiů. Dříve býval součástí Zlaté
brány (Porta Aurea, zbořena v 19. století.
Chrám Augusta a Romy 
Forum.  Římský  chrám  postavený  na
přelomu letopočtu na Fóru. Zničen v roce
1944,  v  1947 obnoven.  Dnes lapidárium
antických soch. Vstupné 10 kn.
Dvojitá brána (Podvojna vrata)
ul.  Carrarina.  Městská  brána  a  zbytky
hradeb z 2.-3. stol. 
Herkulova brána (Herkulova vrata)
ul. Carrarina. Jedna z římských městských
bran, pochází z 1.století př.n.l.
Zerostrasse
ul.  Carrarina,  u  Dvojité  brány.  Komplex
podzemních chodeb. Vstupné 15 kn.
Malé římské divadlo (Malo rimsko kazalište
Na  svahu  kopce  za  Archeologickým
muzeem. Zbytky římského divadla.
Kaple Santa Maria Formosa
Maksimijanova ul. 14. Kaple ze 6. století.
Katedrála
Trg Svetog Tome, centrum města, asi 250
m  od  Fora  směrem  k  Amfiteátru.
Katedrála z 15. století. Uvnitř pozůstatky
římských sloupů a sarkofágu. 
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