
Doprava na HaP JP nebo penziony Dukát a Motýlek
(sepsala Hana Kučáková)

Tady je několik způsobů, jak se dostat na HaP JP pomocí MHD a pak pěšky (v rozmezí 10-25 
minut normální chůzí).

S předpokladem, že přijedete na vlakové nádraží Ostrava-Svinov, nejlepší je:

Bus MHD č. 46 – z Polanky směr na Krásné Pole - Družební ul., který má zastávku před 
budovou vlakového nádraží Svinov, nebo o kousek dál pak pod Svinovskými mosty.
Vystoupíte na zastávce U Zahrádek. Trasa cesty od zastávky je zaznačena v mapce - kousek 
se jde po silnici a pak podél lesa po lesní cestě.

Jelikož bus č. 46 nejezdí moc často, další možnost je jet z horní zastávky na Svinovských 
mostech - směr na Porubu - bus č. 39. Vystoupí se na konečné stanici Otakara Jeremiáše, 
projde se okolo paneláků a pak se dostanete na Krásnopolskou ulici. Část cesty je shodná 
s cestou od busu č. 46.

Bus č. 37 jezdí také z horní zastávky na Svinovských mostech (ta samá jako pro 39), 
zastavuje pak i před vlakovým nádražím Svinov. Pojedete na konečnou - buď na zastávku 
Studentská, nebo někdy jede bus i dále - až ke Studentským kolejím.

Další možnost je tramvaj (směr do Poruby, musí mít napsáno konečnou stanici Vřesinská), 
vystoupí se před VŠB na zastávce Rektorát VŠB (dříve se zastávka nazývala 17. listopadu), 
jde se areálem VŠB a následně trasou jako od busu 37.

Pozn.: Z horní zastávky na Svinovských mostech je možnost dopravit se autobusy (č. 36 a 49) 
na konečnou stanici Opavská a odtud pěšky na HaP JP, ale tato trasa není moc vhodná –
jednak se musí přejít cesta vedoucí na Opavu (hustý dopravní provoz a není tam poblíž 
přechod) a část cesty vede přes pole, které může být těžko průchozí bez holínek :o)

K penzionům je nejlepší jet ze Svinova tramvají až na konečnou (Vřesinská) a přesednout na 
tramvaj č. 5. na zastávku Nová Plzeň ve Vřesině (zastavuje prakticky před penzionem Dukát, 
penzion Motýlek je pak nedaleko – okolo 350 m - 5 minut chůze).

Jinak pokud přijedete na jiné místo než na nádraží Ostrava-Svinov a budete chtít poradit, 
neváhejte a zeptejte se.



Tady je rekapitulace možností a zastávek pro dohledání na http://odis.idos.cz/spojeni/ podle 
vašeho příjezdu:

K HaP JP:
* Bus č. 46
Svinov nádraží (Svinov mosty d.z.) - U Zahrádek (10 minut; pak chůzí 10 minut)

* Bus č. 39
Svinov mosty h.z. - Otakara Jeremiáše  (12 minut; pak chůzí 20 minut)

* Bus č. 37
Svinov mosty h.z. (Svinov nádraží) - Studentská (Studentské koleje)  (15 minut; pak chůzí 15-
20 minut)

* Tramvaj 7, 8, 9, nebo 17
Svinov mosty h.z. - Rektorát VŠB (10 minut; pak chůzí 25 minut)

K penzionům - jeden přestup:
* Tramvaj 7, 8, 9, nebo 17 + Tramvaj 5 (13 + 7 minut; Dukát je přímo u zastávky, Motýlek 
5 minut chůzí)
Svinov mosty h.z. - Vřesinská + Vřesinská - Nová Plzeň

Jízdenky: koupit dopředu např. v trafice nebo v automatu, doplňkový prodej u řidiče je se 
zvýšenou cenou. http://dpo.cz/jizdne/kratkodobe.htm

http://dpo.cz/jizdne/kratkodobe.htm

