
Opole (Opolí), Polsko, říjen 2017

Opole
Opole (česky Opolí, německy Oppeln) je město na řece Odře v jihozápadním Polsku 
asi 80 km severozápadně od Wroclawi a cca 55 km od česko-polské hranice. Opole je 
správním centrem Opolského vojvodství a historickou metropolí Horního Slezska. 

Mapa centra města Opole Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů, hostelů a penziónů v Opolí a okolí s detailním popisem, recenzemi a 
možností online rezervace za nejlepší cenu najdete  zde.
Doprava:
Autem: Necelých patnáct kilometrů jižně od centra města Opole prochází silnice E40 
(dálnice/autostrada A4).
Vlak:  Největším  železničním  nádražím  pro  osobní  dopravu  je  nádraží  (Dworzec 
kolejowy) „Opole Główne“  ležící při ulici Armii Krajowej, asi 1 km jižně od centra 
města (od Rynku). 
Bus: Autobusové nádraží (Dworzec autobusowy),  najdeme při ulici 1. Maja, cca 150 
od  hlavního vlakového nádraží „Opole Główne“.
Doprava ve městě
Městská doprava je v Opolí zajišťována autobusy společnosti MZK Opole. Jízdní řády 
a další informace najdete na http://www.mzkopole.pl/

Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 997
Zdravotnická záchranná služba: 999
Při volání z mobilu je třeba zadat místní předvolbu (mimo volání na 112
Nouzová linka českého velvyslanectví: +48/608 298 988  

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

Průvodce do kapsy – Opole, říjen 2017 © PruvodceDoKapsy.cz

Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Opolí
Katedrála Povýšení svatého Kříže
(Kościół katedralny Świętego Krzyża)
Plac Katedralny, cca 160 metrů od Rynku. 
Nejvyšší budova ve městě. Nachází se zde 
známý obraz Matky Boží Opolské.
Kostel svaté Trojice  
(Kościół Świętej Trójcy)
Mezi  ulicemi  Zamkowa  a  Minoritów  v 
těsné blízkosti Rynku. Kostel ue 14. stol, 
přestavěn barokně v 18. století 
Muzeum Opolska 
(Muzeum Śląska Opolskiego)
Maly Rynek 7, vchod z ul Muzealna
Regionální muzeum Opolského Slezska.
Vstupné  6  PLN,  v  sobotu  zdarma  do 
všech objektů. http://muzeum.opole.pl
Piastovská věž (Wieża Piastowska)
ul.  Piastowska,  na  ostrově  Pasieka, 
naproti Starému městu. Volně stojící věž, 
pozůstatek Piastovského hradu.  
Radnice (Ratusz)
Rynek.  Neorenesanční  budova postavená 
podle florentského paláce Vecchio.
Skanzen (Muzeum Wsi Opolskiej) 
Wroclawska 174, Opole-Bierkowice. Bus 
č.5  a  9,  z  vlakového  nádraží  „Opole 
Glówne“zastávka „Wroclawska-Skansen“
Vstupné 10 PLN,  mimo sezónu 3 PLN, 
každé pondělí vstup zdarma.
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/
ZOO Opole (Ogród zoologiczny)
ul. Spacerowa 10, Wyspa (ostrov) Bolko, 
bus  č  8a  12,nejbližší  zastávka  busu  je 
Piastowska-Korfantego.Hlavní  atrakcí 
jsou gorily nížinné a lachtani kalifornští
Vstupné 18 PLN. http://zoo.opole.pl
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