
ného atrium s moderní budovou postavenou podle projektu Tomasze 
Koniara. Nachází se zde mimo jiné: koncertní sál, knihovna a restau-
race.

20   Hřbitov na ulici Francuska – jeden z nejdůležitějších hřbitovů ve 
městě. Je rozdělen na evangelickou a katolickou část. Pozornost si za-
slouží mnohé historické hrobky. Jsou zde pochovány takové osobnosti, 
jako například: Wojciech Korfanty, Jerzy Ziętek a Konstanty Wolny.

21   Slezská knihovna – vojvodská veřejná knihovna s vědeckým sta-
tutem, pružné kulturní středisko. Od roku 1999 přiznává cenu Slezský 
literární vavřín za nejlepší knihu roku.

22   Budova Slezského parlamentu – postavená v letech 1925 – 1929 
jako sídlo mocenských orgánů autonomního Slezského vojvodství. Jeho 
monumentální tvar, zdobený národními motivy, měl symbolizovat 
velkou moc obrozené Republiky. V roce 2012 byla budova zapsána na 
seznam Pomníků historie – v Katovicích jako druhý objekt, po sídlišti 
Nikiszowiec. Před budovou je na pomníku umístěn Wojciech Korfanty.

23   Vila „Korfantówka“ (1909), která je ukrytá v zahradě. Bydlel zde 
Wojciech Korfanty, vůdce III. Slezského povstání, poslanec Sejmu, vy-
nikající slezský politik.

24   Katedrála Krista Krále, stavěná v letech 1927 – 55. Navštívil ji 
mimo jiné i Jan Pavel II. (1983) a kardinál Joseph Ratzinger (1980), 
který byl fundátorem mozaiky v kapli Nejsvětější svátosti. V Kapli sv. 
Barbory se nachází oltář z kusu uhlí a památeční tabule.

25   Modernistický činžovní dům z roku 1939, který projektoval Sta-
nisław Gruszka, se nachází na ulici PCK 10 a je skutečnou perlou mezi-
válečné architektury. Katovice si díky takovým stavbám získaly v mezi-
válečném období přídomek „polské Chicago“.

26   „Mrakodrap“ - Budova finančního úřadu na ulici Żwirki i Wigury 
15/17 – první polský 14-podlažní mrakodrap, který projektovali Tadeusz 
Kozłowski a Stefan Bryła. Ve své době to byl jeden z nejvyšších objektů 
v polské architektuře. Objekt se nachází na katovické Trase Moderny. 

27   Palác mládeže - středisko mimoškolní výchovy, monumentální 
budova pocházející z roku 1951. Po generální rekonstrukci. Nachází se 
zde bazén, divadelní sál pro 450 diváků a nádvoří s vodotryskem.

28   Posádkový kostel – první modernistická sakrální stavba v Polsku. 
V interiéru – originální vybavení ve stylu art deco. Vedle, na náměstí 
„Plac Andrzeja“ – Pomník katyňským obětem.   

STŘED MĚSTA

Katovice jsou městem dynamických změn. Zajímavé 
a v celostátním měřítku výjimečné hudební akce jsou 
pouze částí bohaté nabídky města, které je administ-
račním, akademickým a kulturním srdcem Slezského 
vojvodství. Zveme Vás na procházku po středu města 
Katovice.

1   Rynek - Turistické informační centrum. Na místě obchodního 
domu „Zenit“ stál kdysi Hotel Welt, kde koncertoval J. Strauss.  

2   Činžovní dům v novobarokním stylu na rohu ulic: Pocztowa 5 a 
Młyńska 2. Postaven na půdorysu trojúhelníku v roce 1898. Z tohoto 
místa zaznívá každý den ve 12.00 hodin městská znělka Katovic.

3   Budova pošty je palác postavený v roce 1893 v novorenesanč-
ním stylu. V meziválečném období pak po přestavbě získal neokla-
sicistické prvky.

4   Palác Goldsteinů – byl postaven pro bratry Goldsteiny v roce 1875. 
V roce 1983 byl zapsán na seznam historických památek. V současné 
době, po rekonstrukci, je sídlem matričního úřadu a celý palác, který se 
nachází na náměstí Plac Wolności, je reprezentační budovou Katovic.

5   Slezská filharmonie – první koncertní sál v Katovicích. Hostila 
mnoho vynikajících virtuózů. V roce 1901 zde měl jediný katovický 
recitál Ignacy Jan Paderewski. Po generální rekonstrukci objekt získal 
mimo jiné: patio pod oblohou, „zónu melomanů“ a seminární sál s 
kavárnou. 

6   Bývalé městské lázně postavené v roce 1911 v eklektickém stylu. 
Na budově se nachází poprsí Richarda Holtzeho, jednoho ze zakla-
datelů města.

7   Sportovní a kulturní hala „Spodek – postavená v roce 1971, 
dodnes je díky své architektuře všeobecně rozpoznatelná v celé zemi, 
jedná se o jedno z nejvíce charakteristických míst v Katovicích. Díky 
nedávné hluboké modernizaci stále udivuje svou moderností. Probí-
hají zde největší sportovní akce, výstavy a koncerty.  

8   Kulturní zóna „Strefa Kultury“ – na území po dřívějším uhel-
ném dolu „Katowice“ vznikly tři nově postavené objekty: sídlo Ná-
rodního symfonického orchestru Polského rádia (Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia – NOSPR), Mezinárodní kongresové 
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centrum (Międzynarodowe Centrum Kongresowe - MCK) a Slezské 
muzeum (Muzeum Śląskie) s muzejními expozicemi více jak deset či 
několik desítek metrů pod zemí.

9   CINiBA – společná knihovna dvou katovických vysokých škol: 
Ekonomické univerzity (Uniwersytet Ekonomiczny) a Slezské uni-
verzity (Uniwersytet Śląski). Jedná se o jedinou takovou instituci v 
Polsku.

10   Pomník Slezských povstalců připomíná tři povstání slezských 
obyvatel v letech 1919 – 1921.

11   Slezské muzeum v budově bývalého Grand Hotelu z roku 1898. 
Je dobré navštívit Galerii polského malířství (Galeria Malarstwa Pol-
skiego), kde jsou vystaveny obrazy polských autorů, jako jsou Jan 
Matejka, Jacek Malczewski a Józef Mehoffer.

12   Slezské divadlo Stanisława Wyspiańského – neoklasicistní 
budova z roku 1909 (proj. Carl Moritz). Největší činoherní scéna v 
Horním Slezsku. Hráli zde mimo jiné i G. Holoubek nebo T. Łomnicki.

13   Novorománský evangelicko-augsburský kostel z roku 1858. 
První zděný kostel v Katovicích.

14   Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Mariacki)  po-
stavený v novogotickém stylu je nejstarší zděnou katolickou svaty-
ní v Katovicích. Olejomalby zde maloval Józef Unierzyski – zeť Jana 
Matejky.

15   Ulice Mariacka - pěší zóna, která je centrem kulturního života 
a zábavy Katovic. Oblíbené místo setkávání mládeže.

16   Hotel Monopol, nachází se ve vynikajícím způsobem rekon-
struované budově z roku 1902. Navštívili jej mimo jiné: Woody Allen, 
Artur Rubinstein, Karol Szymanowski, Charles de Gaulle, Tadeusz 
Boy-Żeleński. Zde se také uskutečnila svatební hostina Jana Kiepury.

17   „Rialto” první kino-divadlo ve Slezsku, které postavil v roce 
1912 Martin Tichauer. V současné době studiové kino. 

18   Muzeum Historie Katovic – ul. Ks. J. Szafranka 9. V muzeum 
jsou stále expozice: „Měšťanské interiéry“ a „Historie města“.

19   Hudební akademie – nejstarší vysoká škola v Horním Slezsku. 
Ukázkový příklad komplexu, který spojuje historickou a současnou 
architekturu. Novogotická stavba byla propojena pomocí prostor-
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i Audioprůvodce 

Městská doprava

40-098 Katowice, Rynek 13
tel.: +48 32 259 38 08 
E-mail: it@katowice.eu
pondělí - pátek  900 - 1800

sobota  900 - 1600

www.katowice.eu
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Katowice - Nikiszowiec, Rymarska 4
Tel.: +48 32 255 14 80
E-mail: nikisz@katowice.eu
úterý - pátek                               1000 - 1800 

sobota, neděle                            1100 - 1500 

Informační turistická místa
Existuje možnost bezplatného vypůjčení 
audioprůvodců v následujících jazykových verzích:
• Informační turistické centrum (Rynek 13):
– němčina, angličtina, polština 
• Informační centrum v městské části Nikiszowiec:
– polština  


