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Svinov nádraží - Rock and Roll Garage 

● Piechotą do przystanku Svinov mosty horní zastávka (trasa z dworca patrz 
mapka) 
→ cca 5 minut 

 

  

 

 

 

  



● Peron „TRAM – PORUBA“ (patrz zdjęcie) 

 

 
 

● Tramwaj nr 4, kierunek Martinov do pętli Martinov → cca 11 minut 

● Rock and Roll Garage jest widoczny zaraz po wyjściu z tramwaju 

Hlavní nádraží - Rock and Roll Garage 

● Piechotą do przystanku tramwajowego Hlavní nádraží (widoczny zaraz po wyjściu 

z budynku dworca) 

● Tramwaj nr 1, kierunek Dubina do przystanku Karolina  

→ cca 10 minut  

● Przesiadka (na tym samym przystanku) do tramwaju nr 4, kierunek Martinov  

→ cca 26 minut 

● Rock and Roll Garage jest widoczny zaraz po wyjściu z tramwaju 

Martinov 

→ cca 26 minut 

● Rock and Roll Garage jest widoczny zaraz po wyjściu z tramwaju 

 

 

 

  



Rock and Roll Garage – ZUŠ Valčíka  

● Piechotą do przystanku tramwajowego Martinov (trasa z Garage patrz mapka)  

→ cca 5 minut 

 

 

● Autobus nr 58, kierunek Poruba U nemocnice do przystanku Pustkovec  

→ cca 7 minut 

● Z przystanku cca 5 minut piechotą do ZUŠ Valčíka (Podstawowa Szkoła Artystyczna 

im. Valčíka), trasa patrz mapka 

 



 

  



Rock and Roll Garage – Kostel sv. Ducha 

● Piechotą do przystanku tramwajowego Martinov 

● Tramwaj nr 4, kierunek Nová Huť jížní brána do przystanku Svinov mosty horní 

zastávka  

→ cca 11 minut 

● Przesiadka (z tego samego przystanku) do tramwaju nr 7, kierunek Výškovice do 

przystanku Kino Luna  

→ cca 17 minut 

● Trasa do kościoła patrz mapka 

 

 

Rock and Roll Garage – DKMO (Dům kultury města Ostravy) 

● Piechotą do przystanku tramwajowego Martinov 
● Tramwaj nr 4, kierunek Nová Huť jížní brána do przystanku Krajský úřad  

→ cca 22 minut 
● Dom Kultury widoczny jest zaraz po wyjściu z tramwaju  



Rock and Roll Garage – JKO (Janáčkova konzervatoř Ostrava), 

Konserwatorium Janáčka w Ostrawie 

● Piechotą do przystanku tramwajowego Martinov 

● Tramwaj nr 4, kierunek Nová Huť jížní brána do przystanku Náměstí Republiky  

→ cca 23 minut 

● Przesiadka (z tego samego przystanku) do tramwaju nr 11 w kierunku Plynárny do 

przystanku Stodolní  

→ 4 minuty 

● Z przystanku cca 4 minuty do konserwatorium (JKO), trasa patrz mapka 

●  

  



Bilety 

Możliwość zakupu w kioskach lub automatach biletowych: 
Dalsze informacje 

 

 
 

Zakup przez komórkę: 

Dalsze informacje 

 

Zakup za pomocą karty płatniczej: (w trmawaju lub autobusie)  
 
 
Dalsze informacje 

http://www.dpo.cz/jizdne/prodejny.html
http://www.dpo.cz/jizdne/sms-jizdenka.html
http://www.dpo.cz/jizdne/platebni-karta.html

