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Banská Bystrica
Banská Bystrica je metropole středního Slovenska a krajské město Banskobystrického 
kraje. Je pátým nejlidnatějším městem slovenska. Leží na řece Hron ve Slovenském 
Rudohoří, patří do tradičního regionu Horehronie.

Mapa centra Banské Bystrice  Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů v Banské Bystrici s detailním popisem, recenzemi a možností online 
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Vlak: Vlakové nádraží (železničná stanica Banská Bystrica) leží na trati č. 170 Vrútky-
Zvolen a najdeme jej asi 1,5 km východně od centra města při ulici Stavebná. Před 
nádražím je zastávka MHD „Železničná stanica“. Železniční zastávka Banská Bystrica-
mesto leží také na trati Vrútky-Zvolen a nachází se necelých 500 metrů od centra města 
(námestie  SNP) při  ulici  Pod Urpínom. Nejblížší  zastávkou MHD je „Národná“ za 
řekou Hron na Štefanikově nábřeží. Jízdní řády najdeme na http://cp.sk
Bus: Autobusové  nádraží  (autobusová  stanica  Banská  Bystrica,  také  Terminal 
Shopping Center, v jízzních řádech Banská Bystrica AS) najdeme při ulici Stavebná v 
těsné blízkosti vlakového nádraží.
Autem: Banskou Bystricí  prochází  silnice E77 (z Ružomberoku jako silnice I/66 a 
pokračuje do Zvolena jako rychlostní silnice R1)
Doprava ve městě:
MHD v Banské Bystrici  je zajišťována trolejbusy (Dopravný podnik města Banská 
Bystrica) a autobusy (SAD Zvolen). Jízdenka se kupuje u řidiče a stojí 0,70 EUR a je 
nepřestupná. Další možností je SMS jízdenka, která stojí také 0,70 EUR, platí hodinu 
od doručení a je přestupní. Pro SMS jízdenku se pošle prázdná smska na číslo 1133 pro 
celodenní jízdenku za 3,20 EUR se pošle sms s textem DEN nebo 24 na číslo 1133. 
Další informace, plán linek a jízdní řády  najdete na http://www.dpmbb.eu/
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 155 Policie: 158 Integrovaný záchranný systém: 112
Nouzová linka Českého velvyslanectví: +421903287003, +421903747006
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování na Slovensku
Levné letenky na Slovensko
Zájezdy na Slovensko
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Banské 
Bystrici
Městský hrad 
Nám Š.Moysesa.  Městský hrad v centru 
města  na  vyvýšenině  nad  hlavním 
náměstím,  hlavní  pevnostní  částí  je 
Barbakan s dominantní  Petermannovou 
věží. Součástí areálu Městského hradu je 
původně pozdně gotický kostel sv. Kříže 
(Slovenský  kostol)  a  s  ním  spojena 
Pisárska  bašta.  Do  areálu  patří  také 
budova  staré  radnice  (Pretórium),  a 
farní  kostel  Nanebevzetí  Panny  Marie 
(Nemecký  kostol,  s  oltářem  od  Mistra 
Pavla z Levoče), jenž je další dominantou 
areálu  hradu  a  pozdně  gotický  Matejov 
dom (dnes  expozice  Stredoslovenského 
múzea o  historii  města,  vstupné  2,50 
EUR) a  sousední Banícka bašta.
Námestíe SNP
Hlavní náměstí s měšťanskými domy, 
budovou radnice. Dále je zde Čierny 
obelisk (památník vojákům Rudé a 
Rumunské armády). Kamenná fontána, 
Hodinová veža (také Zelená nebo šikmá 
veža) z poloviny 16. století.
Katedrála sv. Františka Xaverského
Roh  Náměsti  SNP  a  Kapitulské  ul. 
Dvojvěžová katedrála z 18. století.
Památník SNP (Pamätnik SNP)
Kapitulská  23.  Najdeme  zde  „Múzeum 
SNP“  a  „Skanzen  ťažkej  bojovej 
techniky“   Vstupné  EUR 2  EUR.  První 
neděli  v  měsící  zdarma. 
http://www.muzeumsnp.sk/
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