
 

 

Dopravní spojení (Olomouc, Jiřího z Poděbrad 936/13): 

 

Obecný popis: 

Učebny se nacházejí v nové budově Slovanského gymnázia, které se nachází na ulici Jiřího z 
Poděbrad 936/13 v centru města nedaleko Žižkova náměstí. Poblíž se nachází Pedagogické 
fakulta UP nebo městské lázně. 
 

Spojení městskou hromadnou dopravou: 

Z vlakové stanice Olomouc hlavní nádraží: tramvají č. 2, 4, 6 , vystoupit na zastávce Žižkovo 
nám. (2. zastávka). Odtud pokračovat ve směru jízdy cca 50 m ke křižovatce a odbočit doleva 
na ulici Jiřího z Poděbrad. Po cca 150 m budete mít po levé straně budovu Slovanského 
gymnázia. Můžete použít u autobus č. 13 s výstupní stanicí Třída 17. listopadu (1. zastávka). 
Odtud pokračovat ve směru jízdy cca 50 m ke křižovatce a odbočit doprava na ulici U Reálky. 
Po cca 150 m budete mít po levé straně budovu Slovanského gymnázia. 
 

Příjezd automobilem: 

 

Směr od Brna (R46): 

Příjezd po ulici Brněnská EXIT Slavonín; dále ve směru na centrum po ulici Velkomoravská, po 
cca 300m odbočit na světelné křižovatce doleva (orientační bod supermarket LIDL). Odtud 
pokračovat po ulici Schweitzerova po cca 300m odbočit doprava na ulici Polská. Pokračovat v 
jízdě, přejedete železniční přejezd. Za ním na světelné křižovatce odbočit doprava (17. 
listopadu), na další světelné křižovatce odbočit doleva. Po cca 700 m odbočit doleva na ulici 
U Reálky a po dalších 150 m máte po levé straně budou Slovanského gymnázia. 
 

Směr od Ostravy (R35): 

Příjezd po ulici Brněnská EXIT Slavonín; dále ve směru na centrum po ulici Velkomoravská, po 
cca 300m odbočit na světelné křižovatce doleva (orientační bod supermarket LIDL). Odtud 
pokračovat po ulici Schweitzerova po cca 300m odbočit doprava na ulici Polská. Pokračovat v 
jízdě, přejedete železniční přejezd. Za ním na světelné křižovatce odbočit doprava (17. 
listopadu), na další světelné křižovatce odbočit doleva. Po cca 700 m odbočit doleva na ulici 
U Reálky a po dalších 150 m máte po levé straně budou Slovanského gymnázia. 
 

Směr od Mohelnice (R35): 

 

Příjezd po ulici Pražská (EXIT Křelov), odbočit doleva na ulici Třídu Míru, po cca 400m 
pokračovat rovně po ulici Litovelská, odbočit mírně vlevo na ulici Palackého. Na Náměstí 
národních Hrdinů (světelná křižovatka) odbočit doprava a pokračovat po tř. Svobody. Za 
řekou na odbočit doleva (světelná křižovatka). Po cca 700 m odbočit doleva na ulici U Reálky 
a po dalších 150 m máte po levé straně budou Slovanského gymnázia. 
 


