
Gdyně, Polsko, červen 2018

Gdyně (polsky Gdynia), je město s velkým námořním přístavem v severním Polsku na
pobřeží Baltského moře v Pomořském vojvodství. Gdyně leží asi 22 km severně od
centra  Gdaňska,  a  je  spolu  s  ním  a  se  Sopoty  součástí  aglomerace  Trojměstí
(Trójmiasto). 

Mapa centra Gdyně Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování
Přehled  hotelů  v  Gdyni  a  okolí  s  detailním popisem,  recenzemi  a  možností  online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava:
Autem: Přes Gdyni prochází silnice č.6 (Droga krajowa nr 6), která z Gdyně směrem
na jih pokračuje jako expresní silnice S6 (Droga ekspresowa S6), která se na jih od
města Pruszcz Gdaňski napojuje na dálnici A1 (Autostrada A1).
Vlak:  Hlavní železniční stanice (Dworzec PKP) v Gdyni „Gdynia Główna“ leží na
západním okraji  centra města  (Śródmieście)  při  ulici  Dworcowa.  Na tomto nádraží
končí většina vlaků přijíždějících z vnitrozemí do Trojměstí (také vlaky Eurocity z ČR)
a začínají zde například vlaky do Helu. Stojí zde také příměstské vlaky SKM.
Bus: Hlavní autobusové nádraží v Gdyni (Dworzec PKS Gdynia) najdeme u náměstí
plac Konstytucji, vedle vlakového nádraží  Gdynia Główna. Stojí zde autobusy FlixBus
i Leo Express.
Loď: Do  Gdyně  plují  lodě  z  Helu,  tzv.  „Tramvaj  Wodny“,  přístaviště  těchto  lodí
(Przystań Tramwaju Wodnego) je na molu u Aleje Jana Pavla II., asi 1,7 km východně
od vlakového nádraží. https://komunikacja.trojmiasto.pl/tramwaj_wodny/#g-h
Přístaviště trajektů Stena Line je na ulici Eugeniusza Kwiatkowskiego 60, necelé 4 km
severozápadně od vlakového nádraží  Gdynia Główna, na toto nádraží se dostaneme
například autobusy linky F. https://www.stenaline.pl/trasy/gdynia-karlskrona/port
Letiště: Nejbližším letištěm je letiště Gdaňsk (Port  Lotniczy Gdaňsk),  vzdálené od
centra  Gdyně  asi  22  km,  ze  kterého  se  na  vlakové  nádraží  v  Gdyni  dostaneme
nejrychleji vlaky SKM, linka č. S10 jede 24 minut, lístek stojí 6,50 PLN, linka S6 jede
47 minut, cena je 8,50 PLN, ostatní možnosti jsou s přestupem, nejčastěji na nádraží
Gdańsk Wresszcz. Web letiště: http://www.airport.gdansk.pl

Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Gdyni
Gdyňské akvárium  (Akwarium Gdyńskie)
Al.  Jana  Pawła  II  1,  na  jižním  mole,
centrum  města.  Akvarium  představuje
mořskou faunu i floru v desítkách akvárií
a  to  zejména  čtyř  biotopů,  kterými  jsou
korálové  útesy,  oceánské  hlubiny,  tropy
Amazonie a Baltské moře.Vstupné květen
až srpen 28 PLN, září až duben 25 PLN
https://akwarium.gdynia.pl
Dar Pomorza - Żaglowiec Muzeum
Al.  Jana  Pawła  II  1,  na  jižním  mole,
centrum  města.  Školní  plachetnice
přeměněna v muzeum. Vstupné 8 PLN.
http://www.nmm.pl/dar-pomorza
Muzeum motorismu 
(Gdyńskie Muzeum Motoryzacji)
ul.  Żwirowa  2C,  Gdynia-Chylonia.  Ve
čtvrti Chytonia, asi 6 km severovýchodně
od  centra  města,  asi  600  metrů  od
železniční  zastávky  Gdynia  Chytonia.
Muzeum  motorismu  s  desítkami
historických aut a motocyklů. 
Vstupné  7  PLN,  v  neděli  zavřeno.
http://gmm.gdynia.pl
Muzeum emigrace  (Muzeum Emigracji)
ul.  Polska  1,  budová  bývalého  Dworca
Morskiego. Muzeum věnující se emigraci
Poláků do zahraničí. Vstupné 10 PLN, v
pondělí zavřeno, ve středu vstup zdarma.
http://www.polska1.pl
Dworzec morski
Historická  modernistická  budova  z
dvacátých  let  20.  století,  která  sloužila
jako  centrum  pasažerského  ruchu
gdyňského přístavu. 
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Doprava ve městě:
MHD v Gdyni a okolí provozuje společnost Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM)
http://zkmgdynia.pl.  Doprava  je  zajišťována  trolejbusy  a  autobusy,  v  provozu  jsou
mimo  standardní  linky  také  expresní  a  noční  linky.  Jednorázová  jízdenka  pro
standardní lnky stojí 3,20 PLN. Časová jízdenka hodinová stojí 3,80 zł na standardní
linky a 4,20 zł na standardní, noční a expresní linky. 24 hodinová jízdenka na všechny
linky  stojí  13  zł.  Více  informací,  schéma  linek  a  jízdní  řády  najdete  na
http://zkmgdynia.pl
24 hodinová jízdenka platná v sítí ZKM Gdynia, ZTM Gdaňk a MZK Wejherowo stojí
15 PLN, 72 hodinová jízdenka platná ve stejných sítích stojí 30 PLN.
24 hodinová jízdenka platná u všech společností patřící do integrovaného dopravního
systému Metropolitalny Związek  Komunikacyjny Zatoki  Gdańskiej  (MHD,  SKM, i
vlaky) stojí 23 PLN, 72 hodinová jízdenka platná ve stejných sítích stojí 46 PLN. Více
informací, schéma linek a jízdní řády najdete na  http://www.mzkzg.org
Významnou součástí dopravy v Trojměstí a okolí jsou příměstské vlaky SKM (Szybka
Kolej Miejska). Jízdné je buď kilometrové (1-6 km za 3,20 zł, 7-12 km za 4,20 zł, 13-
18 km za 5,50 zł  atd.  nebo jednorázové,  např.  pro Gdańsk a Sopoty (jednorazowy
strefowy Miejski na Gdynię i Sopot) za 3,80 zł. Jízdenka „jednorazowy Trójmiejski
przez Sopot“, kterou můžeme použít pro cestu z Gdyně do Gdaňska stojí 6,50 PLN.
Více informací, schéma linek a jízdní řády najdete na http://www.skm.pkp.pl.
Spojení MHD v Trojměstí vyhledáte na https://jakdojade.pl/trojmiasto/trasa/

Mapa východní části centra Gdyně, jižního mola a okolí Městské pláže Zdroj: „Mapy.cz“

Pláže
Městská pláž (Plaża Miejska) se nachází na východní straně centra Gdyně, vedle 
přístavu jachet (Gdynia Marina) a promenády Bulwar Nadmorski.. Jde o širokou 
písčitou pláž.
Pláž v Orlowie (Plaża Orłowska) se nachází v gdyňské čtvrti Orlowo, na jih od centra
Gdyně, poblíž orlowského mola. Zastávka SKM Gdynia Orlowo, pak 800 metrů 
východně po ulici Orlowska.

Nabrzeże Francuskie
Je zde  jak  Dworzec  morski,  tak  budova
gdyňského  kapitanátu,  je  zde  možnost
sledovat  í  více  než  tři  sta  metrů  dlouhé
výletní lodě.
Muzeum vojenského námořnictva
(Muzeum Marynarki Wojennej)
ul.  Zawiszy  Czarnego  1b,  v  sousedství
Městské  pláže.  Muzeum  vojenského
námořnictva. Z důvodu rekonstrukce stálé
výstavy jsou uzavřeny vnitřní expozice. K
dispozici  je  venkovní  výstava  zbraní.
Vstupné 4 PLN, v pondělí vstup zdarma.
http://www.muzeummw.pl
ORP Błyskawica - Okręt Muzeum
Al.  Jana  Pawła  II  1,  muzejní  loď
přikotvená na začátku jižního mola., před
plachetnicí  dar  Pomorza.  Polský
torpedoborec  bojující  ve  2.  sv.  válce.
Vstupné  10  PLN,  spolu  s  venkovní
expozicí  Muzea  vojenského námořnictva
12 PLN. http://www.muzeummw.pl
Skanzen mořského rybolovu
(Skansen Rybołówstwa Morskiego)
ul.  Orłowska  6  u  Domku  Żeromskiego,
asi 150 metrů severně od mola v Orlowie.
Malé muzeum pod širým nebem ukazující
život rybářů..
Molo v Orlowie  (Molo v Orlowie)
180 metrů dlouhé dřevěné molo ve čtvrti
Orlowo
Snílek (Marzyciel - dyrygent fal)
Dvoumetrová  bronzová  socha  chlapce  v
moři asi 40 metrů od jižního mola.
Bulwar Nadmorski
Více  než  1,5  km  dlouhá  promenáda  po
mořském  břehu.  Začíná  u  náměstí
(Skwer) Tadeusza Kościuszki.
Aleja Statków Pasażerskich
Soubor  pamětních  desek  s  vyobrazením
největších a nejznámnějších lodí kotvících
v  Gdyňském přístavu,  který najdeme na
konci jižního mola 

Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 997
Zdravotnická záchranná služba: 999
Nouzová linka Českého velvyslanectví v 
Polsku : 608 298 988  
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Polsku
Zájezdy do Polska
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