Most św. Jana Nepomucena na Łynie (znany również jako Most św. Jana oraz Most Jana, dawn.
niem. Johannesbrücke – Most św. Jana) jest najstarszym i najsłynniejszym mostem w Olsztynie.
Znajduje się on w południowej części Starego Miasta, w historycznej dzielnicy "Dolnego
Przedmieścia" (niem. Unterstadt), nieopodal dawnej Bramy Dolnej, po której nie ma dziś już śladów.
Tuż przy moście zlokalizowane jest skrzyżowanie części ślepej al. Warszawskiej, ul. Prostej, ul.
Mochnackiego i ul. Grunwaldzkiej.
Od roku 1907 do roku 1965 przez most jeździły tramwaje olsztyńskie linii 1, która przez pewien okres
przy moście miała swoją pętlę, a później przystanek.
W przeszłości w pobliżu mostu stała kapliczka z czerwonej cegły. W 1869 roku w miejsce
likwidowanej kapliczki na samym moście umieszczono kamienną figurę św. Jana Nepomucena
autorstwa Wilhelma Jansena z Kolonii. W niewyjaśnionych do końca okolicznościach została ona
skradziona w wyniku rubieży tuż po drugiej wojnie światowej. W 1996 wraz z remontem samego
mostu ufundowano kopię historycznej kapliczki, tym razem spiżową i większych rozmiarów, oraz
staraniem Towarzystwa Przyjaźni Polsko‐Niemieckiej – odtworzono kopię zaginionego pomnika
Patronem mostu jest św. Jan Nepomucen – patron szczęśliwych przepraw przez rzeki.
Wg legendy Jan Nepomucen po odmówieniu ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii królowi
czeskiemu Wacławowi (król podejrzewał żonę o niewierność), został poddany ciężkim torturom i w
konsekwencji wrzucony do Wełtawy.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie, birecie. W ręku
palma męczeńska; niekiedy trzyma palec na ustach (symbol zachowanej tajemnicy).
Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most (z którego został
zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd (w środku napis TACUI ‐ "milczałem"), woda, zamek.
Most Zamkowy na Łynie (dawn. niem. Steinbrücke – Most Kamienia) znajduje się w ciągu ul.
Zamkowej, pomiędzy Parkiem Zamkowym a Zamkiem Kapituły Warmińskiej
Most św. Jakuba na Łynie (dawn. niem. Wilhelmbrücke – Most Wilhelma) znajduje się na pograniczu
Śródmieścia – na północ i os. Podgrodzie – na południe, w ciągu ulicy Pieniężnego w i ulicy Szrajbera.
Nieopodal mostu znajduje się Park Zamkowy.
Od 1880 roku most posiada konstrukcję trwałą. Obecnie posiada on po dwa pasy w każdym kierunku,
a wzdłuż niego, po obu jego stronach biegną chodniki.
Swoją obecną nazwę most zawdzięcza św. Jakubowi, patronowi miasta Olsztyna oraz pobliskiej
Bazyliki Konkatedralnej. Dawna nazwa mostu (z czasów Prus Wschodnich) to Wilhelmbrücke (Most
Wilhelma – Wilhelm I Hohenzollern – króla Prus w latach 1861‐1888, od 1871 cesarza niemieckiego).
Bezpośrednio nazwa mostu była konsekwencją dawnej nazwy ulicy Pieniężnego – Wilhelm‐Straße
Most Młyński na Łynie (dawn. niem. Wassermühlbrücke – Most Młyna Wodnego) znajduje się na
północy Starego Miasta w Parku Zamkowym, w ciągu ulicy Nowowiejskiego. Most znajdujący się
nieopodal Zamku, Muzeum Warmii i Mazur oraz szlaków turystycznych

Most Mariacki na Łynie (dawn. niem. Marienbrücke – Most Mariacki) został wzniesiony jako most
pojedynczy w 1867 roku na pograniczu osiedla Podgrodzia – na północny zachód i os. Kościuszki – na
południowy wschód. Znajduje się on w ciągu Alei Niepodległości, pomiędzy ulicą Mariacką a ulicami
Kościuszki i Grzegorzewskiej.
W roku 1978 z okazji centralnych obchodów dożynek i przyjazdu I Sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka, wraz z przebudowaną i gruntownym remontem al. Niepodległości (m.in. poszerzono al.
Niepodległości oraz przesunięto nurt rzeki Łyny), zamiast jednego – wybudowano dwa mosty, każdy
dla osobnej jezdni. W związku z koniecznością wybudowania mostu przed dożynkami, stary, stalowy
most został wbudowany w nasyp i spoczywa tam do dnia dzisiejszego.Obecnie most Mariacki składa
się z dwóch mostów, każdy ma po dwa pasy w każdym kierunku oraz chodnik. Stan nawierzchni
jezdni na moście wymaga przeprowadzenia stosownego remontu.
Nazwa mostu pochodzi od Maryi, patronki ulicy (Mariackiej), przydrożnej kapliczki maryjnej oraz
pobliskiego dawnego Szpitala Mariackiego, dzisiejszego Miejskiego, która krzyżuje się z Aleją
Niepodległości nieopodal mostu Mariackiego.

