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Svinov nádraží – Rock and Roll Garage 
● Pěšky na zastávku Svinov mosty horní zastávka (trasa z nádraží viz mapka) 

 cca 5 minut→  
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●  nástupiště “TRAM - PORUBA” (viz fotka) 
 

 
 

● Tramvaj č. 4, směr Martinov na konečnou zastávku Martinov 
 cca 11 minut→  

● Rock and Roll Garage je vidět hned po výstupu z tramvaje 

Hlavní nádraží – Rock and Roll Garage 
● Pěšky na tramvajovou zastávku Hlavní nádraží (je vidět hned po východu z budovy 

nádraží) 
● Tramvaj č. 1, směr Dubina na zastávku Karolina 

cca 10 minut→  
● Přestup (ze stejné zastávky) na tramvaj č.4, směr Martinov na zastávku Martinov 

 cca 26 minut→  
● Rock and Roll Garage je vidět hned po výstupu z tramvaje 
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Rock and Roll Garage – ZUŠ Valčíka 
● Pěšky na  autobusovou zastávku Martinov (trasa z Garage viz mapka) 

 cca 5 minut→  

 
● Autobus č. 58, směr Poruba U Nemocnice na zastávku Pustkovec 

 cca 7 minut→  
● Ze zastávky cca 5 min pěšky do ZUŠ (trasa viz mapka) 
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Rock and Roll Garage – Kostel sv. Ducha 
● Pěšky na tramvajovou zastávku Martinov 
● Tramvaj č. 4, směr Nová huť již. brána na zastávku Svinov mosty h.z. 

  cca 11 minut→  
● Přestup (ze stejné zastávky) na tramvaj č. 7 směr Výškovice na zastávku 

Kino Luna 
 cca 17 minut→  

● Trasa ze zastávky do Kostela viz mapka 

 

Rock and Roll Garage – DKMO (Dům kultury města Ostravy) 
● Pěšky na tramvajovou zastávku Martinov 
● Tramvaj č. 4, směr Nová huť již. brána na zastávku Krajský úřad 

 cca 22 minut→  
● Dům kultury je vidět hned po výstupu z tramvaje 
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Rock and Roll Garage – JKO (Janáčkova konzervatoř Ostrava) 
● Pěšky na tramvajovou zastávku Martinov 
● Tramvaj č. 4, směr Nová huť již. brána na zastávku Náměstí republiky 

 cca 23 minut→  
● Přestup (ze stejné zastávky) na tramvaj č. 11 směr Plynárny na zastávku Stodolní 

 cca 4 minuty→  
● Ze zastávky cca 4 min pěšky do JKO (trasa viz mapka) 
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Jízdné 
Nákup na prodejnách jízdenek, v automatech: 
Více informací 
 

 
 
Nákup přes mobil: 
Více informací 

 
Nákup platební kartou: (až ve voze tramvaje nebo autobusu) 
Více informací 
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http://www.dpo.cz/jizdne/prodejny.html
http://www.dpo.cz/jizdne/platebni-karta.html
http://www.dpo.cz/jizdne/sms-jizdenka.html

