Rybnik, Polsko, srpen 2016
Rybnik
Rybnik je město v jižním Polsku, ve Slezském vojvodství, historicky patřící do
Horního Slezska. Rybnik leží asi 40 km jihozápadně od Katowic a asi 20 kilometrů
severovýchodně od hranic s Českou republikou.

Co musíte vidět

Mapa centra Rybniku

Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
V Rybniku a okolí najdeme mnoho různých možností ubytování, stačí si jen vybrat
podle vašeho vkusu a potřeb. Přehled hotelů v Rybniku a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete na Booking.com.

Doprava:
Autem: Několik kilometrů východně od centra města probíhá dálnice A1, která
navazuje na česko-polských hranicích na českou dálnici D1, sjezd z dálnice u obce
Swierklany, případně u obce Rowien. Z Bohumína to je do centra Rybniku po dálnici
zhruba 34 km. Dále vede od českých hranic do Rybnika silnice č. 78 přes Chalupki a
Wodzislaw Slaski, po této silnici je to z Bohumína do centra Rybniku cca 29 km.
Vlak: Rybnik leží na trati spojující pohraniční Chalupki s Katowicemi. Jedou přes něj i
přímé vlaky z Bohumína a Ostravy. Hlavním nádražím je železniční stanice „Rybnik“
(50°5'21.358"N, 18°32'49.814"E) leží v blízkosti centra města, asi 800 metrů od
Rynku. Dále je ve městě dalších pět stanic a zastávek.
Bus: Autobusové nádraží (Dworzec autobusowy, 50°5'17.715"N, 18°32'38.999"E),
najdeme u náměstí Plac Armii Krajowej necelých 300 metrů od vlakového nádraží,
Rynek (náměstí v centru města) je asi 700 metrů po ulici 3. Maja.

Doprava ve městě:
Městská doprava je v Rybniku zajišťována autobusy. V provozu je více než 40 linek.
Jízdní řády a další informace najdete na http://www.ztz.rybnik.pl/
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Bazilika sv.Antonína Padovského
(Bazylika św. Antoniego Padewskiego )
Plac Jana Pawla II.
GPS:50°5'52.702"N, 18°32'57.963"E
Novogotická cihlová stavba ze začátku
20. století. Díky dvěma 95 metrů
vysokým věžím je dominantou města.
Před bazilikou je pomník Jana Pavla II.
Kostel Na Nebevzetí Panny Marie
(Kościół akademicki Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny )
Park imienia sw. Jana Sarkandra
GPS:50°5'58.376"N, 18°32'41.510"E
Nejstarší kostel ve městě. Z původního
kostela z 15.století se zachoval gotický
presbytář.
Stará radnice a Městské muzeum
Rynek
GPS:50°5'45.276"N, 18°32'29.961"E
Klasicistní budova bývalé radnice, nyní v
ní najdeme mimo jné Městské muzeum
http://www.muzeum.rybnik.pl/
Kostel Matky Boží Bolestné (Kościół
Matki Bożej Bolesnej)
Plac Kościelny
GPS:50°5'50.640"N, 18°32'30.965"E
Barokně-klasicistní stavba z přelomu 18.
a 19. století. Označuje se jako „Starý
kostel“, před stavbou nynější baziliky byl
hlavním rybnickým kostelem.

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Polsku
Levné letenky do Polska
Zájezdy do Polska

