
Bolzano/Bozen, Itálie, duben 2022

Bolzano je město ležící  na severu Itálie v autonomním regionu Tridentsko-Horní Adiže nebo také Tridentsko-Jižní
Tyrolsko (Trentino-Alto Adige, Trentino-Südtirol)  v autonomní provincii Bolzano-Jižní Tyrolsko (Bolzano-Alto Adige,
Bozen-Südtirol).  Bolzano má více než 107 000 obyvatel a je tak největší městem Jižního Tyrolska. Německé jméno pro
město je Bozen. Bolzano leží 85 km jižně od Innsbrucku. A 50 km severo severovýchodně od Trenta

Hotely, ubytování v Bolzanu
Přehled hotelů, hostelů penziónů, apartmánů, kempů a ubytování v soukromí v Bolzanu a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepšaí cenu najdete zde
Doprava
Autem: Bolzanem prochází italská dálnice A22 (Autostrada del  Brennero/Brennerautobahn) na kterou na severu u
Brenneru navazuje rakouská dálnice A 13 do Innsbrucku a směrem na jih vede dálnice do Trenta a dále do Verony.
Vlak: Hlavní vlakové nádraží v Bolzanu (Stazione di Bolzano, Bozen Bahnhof) stojí při jihovýchodním okraji centra
města při náměstí Piazza della Stazione/Bahnhofplatz. Nádraží leží na železničním koridoru Innsbruck-Verona. Před
nádražím jsou zastávky MHD „Stazione Bolzano“. 
Vlakové  nádraží  Bolzano  Sud/Bozen  Süd  leží  při  ulici  Via  Bruno  Bouzzi  ve  čtvrti  Oltrisarco-Oberau,  3,5  km
jihozápadně od centra města. Vyhledávač vlakového spojení najdete na https://www.trenitalia.com/
Bus:  Autobusové  nádraží  (Autostazione  Bolzano/Busbahnhof  Bozen)  najdeme  v   blízkosti  vlakového  nádraží
Bolzano/Bozen na Via Renon. Autobusy Flixbus stojí u vlakového nádraží Bolzano Sud/Bozen Süd (Stazione FS) na
Via Bruno Buozzi 29/A.
Letiště:  Letiště Bolzano (Bolzano Airport,  Aeroporto di Bolzano-Dolomiti, Flughafen Bozen-Dolomiten, kód IATA
:BZO) leží na jižním okraji Bolzana, 4 km jihozápadně od centra města.
Doprava v Bolzanu
Veřejná  dopravava  v  Bolzanu  a  okolí  spadá  pod  integrovaný dopravní  systém Jižního  Tyrolska  (Südtirol  Mobil),
informace  o  jízdenkách,  vyhledávač  spojení  a  další  informace  najdete  na  https://www.suedtirolmobil.info/en/.
Autobusová jízdenka pro jednu zónu, která platí 60 minut a je přestupní stojí 1,50 EUR, při koupi předplacené karty v
hodnotě 10, 25 nebo 50 EUR výjde jízdenka na 1,20 EUR. 
Lze  koupit  síťovku Mobilcard,  kterou  lze využít  na autobusy,  regionální  vlaky a  některé  lanovky v regionu Jižní
Tyrolsko a která stojí na jeden den 15 EUR, na 3 dny 23 EUR a na 7 dnů 28 EUR. Obdobou je museummobil Card, kde
je navíc k bezplatné dopravě ještě vstup zdarma do osmdesáti muzeí a expozic po celém Jižním Tyrolsku. Tato karta
stojí na 3 dny 30 EUR a na 7 dnů 34 EUR. Bezplatná doprava je i  součástí karty Südtirol Guest Pass, respektive
Bolzano Bozen Guestcard, kterou můžete dostat zdarma při ubytování ve vybraných hotelech.
Co musíte vidět aneb památky a zajímavosti v Bolzanu
Katedrála Nanebevzetí panny Marie (Duomo di Bolzano/Bolzner Dom)
V centru města mezi Piazza della Parrochia//Pfarplatz a  Piazza Walther/Walther-Platz.  Gotická katedrála ze 13. až 15.
století  s  věží 64 metrů vysokou postavenou v 16. století. Katedrála vystavěna na místě románského kostela.  Vedle
kostela  je  Katedrální  pokladnice  (Domschatzkammer)  se  sbírkou  barokních  sakrálních  uměleckých  děl,  vzácných
liturgických rouch a a zlatnických prací ze 13. století. 
Dominikánský kostel (Chiesa dei Domenicani/Dominikanerkirche)
Piazza Domenicani//Dominikanerplatz, sto metrů západně od katedrály. Gotický kostel ze třináctého století. V kapli sv.
Jana jsou fresky ze třináctého století Giottovy školy. V přilehlém ambitu jsou fresky friedricha pachera z roku 1496.
Hrad Maretsch (schloss Maretsch//Castel Mareccio)
Via  Castel  Mareccio  14,  u  severovýchodního  okraje  Starého  Města   (Altstadt/Centro  Storico),  sedm  set  metrů
jihozápadně od katedrály. Hrad původně ze 13. století, přestavěn renesančně v 16. století. Dnes kongresové centrum, ve
vybrané dny přístupný, vstupné 5 EUR. https://www.maretsch.info/
Hrad Runkelstein (Schloss Runkelstein/Castel Roncolo)
Kaiser-Franz-Josef-Weg/Sentiero  Kaiser-Franz-Josef  1,  Klobenstein/Collalbo.  2,3  km  severně  od  centra  Bolzana.
Zastávka busu č. 12 (neděle a svátky č. 14) „Runkelstein/Castel Roncolo“. Středověký hrad ze 13. století na sklaním
ostrohu nad řekou Talfer/Talvera. Hrad je známý svými freskami ze 14. století se světskou tématikou (například Tristan
a Isolda) . Vstupné 8 EUR. https://www.runkelstein.info/
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Hrad Haselburg (Haselburg/Castel Flavon)
Via Castel Flavon/ Küepachweg 48,  rozhraní čtvrí Asiago/Haslach a Oltrisarco/Oberau, 2,5 km jiho jihozápadně od
centra Bolzana. Nejbližší zastávka autobusu „Via Castel Flavon Alta - Oberer Küepachweg“,. Středověký hrad, nyní
slouží jako restaurace. https://www.haselburg.it/
Hrad Firmian (Schloss Sigmundskron/Castel Firmiano)
Via Castel Firmiano 53, 4,3 km jihovýchodně od centra Bolzana, nejbližší zastávka autobusu „Castel Firmiano/Schloss
Sigmundskron“.  Rozsáhlá  zrekonstruovaná  zřícenina  středověkého  hradu  na  jihozápadním  okraji  Bolzana.  Je  zde
zřízeno Horské muzeum Reinholda Messnera (MMM Firmiana). Vstupné 13 EUR. 
http://www.messner-mountain-museum.it/en/firmian/museum/
Jihotyrolské archeologické muzeum (Museo Archeologico dell'Alto Adige, Südtiroler Archäologiemuseum)
Museumstraße/Via Museo 43, 400 metrů západně od náměstí Walther Platz. Domov ledového muže Ötziho, slavné
přírodní mumie. Kromě 5300 let starého těla, jeho původního oblečení a vybavení muzeum představuje nové pohledy
na život v době bronzové. Vstupné 13 EUR. https://www.iceman.it/
Přírodovědné muzeum (Naturmuseum Südtirol/Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige)
Via dei Bottai/Bindergasse 1, 400 metrů severovýchodně od Walther Platz. Muzeum představuje rozmanitost přírody
Jižního Tyrolska a Dolomit, lákadlem je velké mořské akvárium. Vstupné 7 EUR. https://www.natura.museum/de/
Museion
Piazza Piero Siena 1, cca 500 metrů západně Walther Platz. Muzeum moderního umění. Vstupné 10 EUR, každý čtvrtek
18-22 vstup zdarma. https://www.museion.it/
Obchodní muzeum (Mercantile Museum, Palazzo Mercantile/Merkantilgebäude)
Via Portici 39, Muzeum sídlí v paláci ze začátku 18. století, který sloužil jako obchodní soud. Muzeum zachycuje
hospodářskou historii Bolzana. Vstupné 4 EUR. https://www.handelskammer.bz.it/en/services/mercantile-museum
Městské muzeum (Municipal Museum/Stadtmuseum)
Via Cassa di Risparmio/Sparkassenstraße 14, naproti archeologického muzea. Městské muzeum, nejstarší muzeum v
Jižním Tyrolsku. Vstupné zdarma, v pondělí zavřeno.
Via dei Portici/Laubengasse
Pěší zóna v centru města s měšťanskými domy ze 17. a 18. století, kde najdeme spoustu restaurací, kaváren a obchodů.
Piazza Walther/Walther-Platz
Náměstí v centru města se sochou Walthera von der Vogelweide, německého básníka a minnesängra z přelomu 12. a 13.
století. 
Památník vítězství (Monumento alla Vittoria/Siegesdenkmal)
Piazza della Vittoria/Siegesplatz. Cca 800 metrů západně od náměstí Walther Platz, za řekou Talverou. Pomník ve tvaru
vítězného  oblouku  postavený v  letech   1926-1928  tehdejší  fašistickou  vládou,  jako  připomínka  připojení  Jižního
Tyrolska k Itálii. V oblouku je expozice BZ '18-'45 o událostech, které se odehrávaly za dvou diktatur v letech 1918-
1945. https://www.monumenttovictory.com/

Tip jak ušetřit
Bolzano Bozen Guestcard
Karta která nabízí zdarma veřejnou dopravu v regionu Jižní Tyrolsko a vstup zdarma do více než devadesáti muzeí v
Jižním Tyrolsku. Kartu dostanete zdarma při pobytu v některém z vybraných hotelů a platí po dobu pobytu v daném
hotelu. Seznam hotelů, kde lze kartu získat najdete na https://www.bolzano-bozen.it/en/accommodations-bolzano.htm
(ve vhledávání je třeba zaškrtnout volbu Bolzano Bozen card Plus). Další informace najdete na https://www.bolzano-
bozen.it/en/bolzano-bozen-guestcard.htm

Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 118
Policie: 133
Nouzová linka Českého velvyslanectví v Itálii : +39 335 310 450

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Itálii
Zájezdy do Itálie
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