
Pszczyna (Pština), Polsko, únor 2018

Pszczyna 
Pszczyna  (česky  Pština,  německy  Pleß)  je  město  v  jižním  Polsku,  ve  Slezském
vojvodství, historicky patřící do Horního Slezska. Pszczyna leží asi 37 km jižně od
Katowic,   18  km severně  od  Bialsko-Bialej  a  30  km severovýchodně  od  hranic  s
Českou republikou.

Mapa centra Pszczyny Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování
Přehled hotelů v Pszczyně a okolí s detailním popisem, recenzemi a možností online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava:
Autem: Pzsczynou prochází silnice č. 1 z Bialsko-Bialej do města Tychy.
Vlak:  DoPzsczyna  leží  na  železniční  trati  č.  139  Katowice  –  Zwardoń  (Skalité
Serafínov)  a  na  železniční  trati  č.  148  Pszczyna-Rybnik.  Železniční  stanice  (stacja
kolejowa, dworzec PKP) „Pszczyna“ leží asi kilometr západně od centra města (Rynek)
při ulicích Sokola a Plac Dworcowy. Od nádraží vede do centra města ulice Dworcowa.
Doprava ve městě:
Pszczyna  je  relativně  malá  a  všude  dojdete  pěšky.  Spojení  s  okolními  obcemi  a  s
většími městy zajišťuje společnost PKS Pszczyna. Jízdní řády, ceník a další informce
najdete na http://www.pks-pszczyna.pl/

Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 997
Zdravotnická záchranná služba: 999
Nouzová linka Českého velvyslanectví v Polsku : +48/608 298 988  

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Polsku
Levné letenky do Polska
Zájezdy do Polska
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Pszczyně
Zámek Pszczyna 
(Muzeum Zamkowe w Pszczynie)
ul.  Brama  Wybrańców  1,  v  sousedství
Rynku.  Zámecký  komplex  spolu  se
zámeckým parkem v anglickém stylu.  V
zámku  otevřeno  Muzeum  Zamkowe
představující  zachovalé  interiéry  včetně
apartmánů císaře Wilhelma II.
Zámek  je  uzavřen  jen  v  prosinci.  V
období  duben-říjen  je  vstup  zdarma  v
pondělí, v období listopad-březen v úterý.
Vstupné 16 PLN, zbrojnice 6 PLN
http://www.zamek-pszczyna.pl/
Kostel Všech svatých 
(Kościół Wszystkich Świętych)
Mezi ul, Piwowarska a Bednarska, 50 m
severně od Rynku Římskokatolický kostel
Evangelický kostel  (Kościół ewangelicki)
Evangelický  kostel  z  let  1743-46.  V
severovýchodním rohu Rynku.
Zubří obora  (Pokazowa Zagroda Żubrów)
ul.  Żorska  5,  Obora  se  zubry a  dalšími
zvířaty jako jeleni, daňci, mufloni, losi v
areálu Parku Pszczyńskiego, v části zvané
Park Zwierzyniec. Krmení zubrů.Vstupné
12 PLN, spolu se Skanzenem 16 PLN.
http://www.zubry.pszczyna.pl
Skanzen (Zagroda Wsi Pszczyńskiej)
ul.  Parkowa  20,  Skanzen  sdružující
budovy  dřevěné  architektury  z
pszczynského regionu.. Otevřeno po celý
rok, vstupné 9 PLN.
http://www.skansen.pszczyna.pl/

http://www.booking.com/city/pl/pszczyna.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://www.skansen.pszczyna.pl/
http://www.zubry.pszczyna.pl/
http://www.zamek-pszczyna.pl/
http://www.invia.cz/?aid=1142051
http://www.pelikan.cz/?a_aid=4a818f20
http://www.booking.com/index.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
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