
Trogir, Chorvatsko, červenec 2019

Trogir je přístavní a lázeňské chorvatské město ležící ve střední Dalmácii na pobřeží
Jaderského moře naproti  ostrova  Čiovo.  Trogir  leží  vzdušnou čarou  přes  Kaštelský
záliv asi 16 km od Splitu (cca 30 km přes Solin a Kaštelu). Trogir patří do Splitsko-
dalmátské  župy  a  v  roce  2010  mělo  město  více  než  13  000  obyvatel.  Historické
centrum města,  které  se  nachází  na  ostrově  v  Trogirském zálivu  mezi  pevninou a
ostrovem Čiovo, je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Mapa centra Trogiru  Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů, apartmánů, penziónů, hostelů v Trogiru s detailním popisem, recenzemi
a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Letiště: Letiště Split (Split Airport, chorvatsky Zračna luka Split, IATA: SPU, ICAO:
LDSP) leží necelých 5 km severovýchodně od centra Trogiru. Z letiště se do Trogiru
dostaneme autobusem společnosti Promet Split, linky č. 38 (Split-Trogir), cesta trvá asi
10 minut.  Web letiště: http://www.split-airport.hr
Vlak: Nejbližším vlakovými zastávkami jsou Sadine a Labin Dalmatinski a zastávky v
Kaštele. Větším vlakovým nádražím je nádraží v Solinu (vše na trati do Splitu). Jízdní
řády vlaků, vyhledávač spojení a prodej jízdenek najdeme na http://www.hzpp.hr
Bus: Autobusové nádraží (Autobusni kolodvor Trogir) se nachází na pevnině při ulici
Kneza Trpimira asi 100 metrů východně od Trogirského mostu. Stojí zde i autobusy
FlixBus.
Autem: Kolem severního  okraje  Trogiru  probíhá  silnice  D8 (Jadranská  magistrála)
vedoucí  od  západu  ze  směru  od  Primoštenu  a  Mariny dále  na  východ směrem na
Kaštelu a Split.
Přístav: Nový trajektový přístav Trogir Soline najdeme v lokalitě Soline asi 600 m JV
od Trogirského mostu. Trajekty společnosti Jadrolinija zabezpečují lodní spojení mezi
Trogirem a ostrovy Drvenik Mali a Drvenik Veli. Lodní řády a prodej lodních lístků
najdete na https://www.jadrolinija.hr
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Co musíte vidět 
aneb památky a zajímavosti v Trogiru
Katedrála svatého Vavřince 
(Katedrala Sv. Lovre)
Trg Ivana Pavla II.,  severovýchodní část
ostrova.  Římskokatolická  trojlodní
bazilika  postavená  v  románsko-gotiském
slohu  se  známým  portálem  Mistra
Radovana z poloviny 13. století.
Pevnost Kamerlengo 
(Tvrdava Kamerlengo)
Pevnost pocházející z 15. století, stojící v
jihozápadním cípu ostrova.
Městské opevnění
Kromě pevnosti Kamerlengo se zachovaly
části hradeb, obranná věž sv. Marka (Kula
svetog  Marka),  Mořská  brána  (Morska
vrata) a Pevninská brána (Kopnena vrata).
Knížecí palác (Knežev dvor)
Bývalý  knížecí  palác  stojící  na  hlavním
náměstí vedle katedrály.
Městská loggie (Gradska loža)
Renesanční budov soudního dvora. Poblíž
katedrály a knížecího paláce. 
Městská hodinová věž
Renesanční městská hodinová věž stojící
vedle Městské lodžie.
Kostel sv. Barbory (Sveta Barbara) 
Nejstarší  trogirský  kostel,  pocházející  z
11. století, stojící za Městskou lodžií.
Palác Čipiko  (Palača Čipiko)
Naproti katedrále. Dva renesanční paláce
(Malý a Velký) rodiny Čipiko z 15. století.
Městské muzeum 
(Muzej grada Trogira)
Gradska  vrata  4.  Městské  muzeum  v
paláci Garagnin-Fanfognů.
http://muzejgradatrogira.blogspot.com
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