
Rijeka, Chorvatsko, červenec 2019

Rijeka (italsky Fiume, slovinsky Reka),  je  chorvatské město ležící  na severozápadě
Chorvatska na severním pobřeží Rijecké zátoky, která je součástí Kvarnerského zálivu
Jaderského moře. Rijeka leží asi 130 km jihozápadně od Záhřebu. Rijeka je hlavním
městem Přímořsko-gorskokotarské župy a je třetím největším chorvatským městem co
do  počtu  obyvatel  (v  roce  2011  mělo  město  více  než  128  000  obyvatel)  a  také
největším chorvatským přístavem.

Mapa centra Rijeky  Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů, apartmánů, penziónů, hostelů v Rijece s detailním popisem, recenzemi
a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava ve městě
Veřejná doprava v Rijece je zajišťována autobusy. Město samotné patří do první zóny.
Jízdenky koupíte v kioscích. Jízdenka pro jednu zónu stojí 15,50 kn, denní jízdenka
pro první zónu stojí 20 kn, pro první až čtvrtou zónu stojí 32 kn a týdenní jízdenka pro
první zónu stojí 80 kn. Schéma linek a jízdní řády najdete na https://www.autotrolej.hr
Doprava
Letiště:  Letiště Rijeka (Rijeka Airport,  chorvatsky Zračna luka Rijeka, IATA: RJK,
ICAO: LDRI) leží na ostrově Krk u města Omišalj asi 15 km jihovýchodně od centra
Rijeky (vzdušnou čarou, cca 26 km po silnici přes Bakar. ZZ letiště se do centra Rijeky
dostaneme busem společnosti Olivari, jízdenky (50 kn) lze koupit u řidiče nebo online
https://www.rijekamarketplace.com/transportation 
Web letiště: http://rijeka-airport.hr
Vlak: Vlakové nádraží v Rijece (Željeznički kolodvor Rijeka) najdeme při náměstí Trg
kralja Tomislava, které leží u křižovatky ulic Krešmirova, Zvonimirova a Nikole Tesle,
asi  1 km SZ od centra města.  U nádraží  je zastávka MHD „Željeznički kolodvor“.
Jízdní řády vlaků, vyhledávač spojení a prodej jízdenek najdeme na http://www.hzpp.hr
Bus: Hlavní autobusové nádraží (Autobusni kolodvor Rijeka) se nachází mezi centrem
města a vlakovým nádražím na ulici Žabica 1, u kapucínského kostela.
Autem: Severním  okrajem  Rijeky  prochází  od  západu  (od  slovinsko-chorvatské
hranice) na východ dálnice A7 (Autocesta A7) na kterou se u obce Orehovica napojuje
dálnice A6, po níž se dostaneme na dálnicí A1 a po ní do Záhřebu.
Přístav: Lodní terminál společnosti Jadrolinija, která zabezpečuje lodní spojení mezi
Rijekou a blízkými ostrovy (Cres, Rab, Pag, Unije, Susak, Ilovik, Lošinj) najdeme na
začátku mola poblíž centra města (Riječki lukobran). Lodní řády a prodej lodních lístků
najdete na https://www.jadrolinija.hr
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Co musíte vidět 
aneb památky a zajímavosti v Rijece
Korzo
Promenáda  v  centru  města  s  mnoha
kavárnami a restauracemi.
Městská věž (Gradski Toranj)
Symbol  Rijeky.  Věž  s  hodinami  v
centrální části Korza.
Katedrála sv. Víta (Katedrala Svetog Vida)
ul. Gornja Vrata, necelých 200 m SV od
centra  Korza.  Barokní  římskokatolická
katedrála  postavená  na  kruhovém
půdorysu.
Městská tržnice-Placa 
Mezi  ulicemi  trninina  a  Vatroslava
Lisinskog.  Dvě  kryté  budovy  tržnice  z
konce 19. století.
Hrad Trsat (Gradina Trsat)
Historická pevnost na kopci ve výšce 138
metrů  nad  mořem.  Asi  1,2  km  SV  od
centra Rijeky.
Svatyně Panny Marie z Trsatu 
(Svetište Majke Božje Trsatske)
Největší  poutní  centrum  v  západním
Chorvatsku.  Nachází  se  na  kopci  Trsat
spolu  s  františkánským  klášterem.
Zastávka MHD „Trsat crkva“.
Trsatské schody (Stube Petra Kružića)
Schodiště  vedoucí  od  východního  břehu
řeky Rječjna až ke kostelu Panny Marie.
Vlnolam (Lukobran) 
Vlnolam  v  přístavu  známý  jako  “molo
longo” s délkou 1707 m. Je využíván jako
terminál pro cestující a promenáda.
Pláže
V Rijece najdeme mnoho hezkých pláží.
Ocenění Modrá vlajka vlastní pláže  Ploče
a Kostanj.
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