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Jak se k nám dostanete 

 

Budova Horská (diskuse o studiu, prezentace různých oborů, Dopravní sál) 

 

Spojení hledejte do zastávky Albertov. 

Podle linky a směru můžete přijet na 3 různá místa, která se všechna jmenují Albertov.  

Ze všech bude cesta na fakultu značena. 

 

Důležitým orientačním bodem je světelně řízená křižovatka uprostřed mezi všemi zastávkami, 

kterou je nutno projít až k zastávce Albertov – směr do centra. Tam, kde končí její nástupní 

ostrůvek, skoro naproti pekařství, odbočuje úzká jednosměrná ulice Horská, která vás dovede 

až k fakultě. 

 

Pro uživatele navigačních přístrojů či aplikací: 

adresa: Horská 3, Praha 2 

GPS souřadnice vchodu:      50°4'1.607"N, 14°25'26.196"E       (50.0671131N, 14.4239433E)  
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Jak se k nám dostanete 

 

Budova Florenc (otevřena laboratoř experimentální mechaniky) 

dostupná metrem B a C (stanice Florenc) 

při příjezdu linkou B doporučujeme „přestoupit“ na nástupiště linky C 

 

z nástupiště linky C pokračujte výstupem po pevných schodech (ne po eskalátorech),  

dále sledujte navigační systém směr ulice Na Florenci a Florentinum 

 

po vystoupání na povrch (kontrola: jste přímo u nástupní zastávky autobusu 135)  

pokračujte rovně po chodníku pod estakádou magistrály a dále přes ulici Na Florenci po 

přechodu pro chodce, hned u něj je vstup do budovy 

 

Pokud jste sem přijeli jinak (např. tramvají z budovy Horská) nebo odtud na Horskou teprve 

pojedete, poslouží vám následující plánek: 

 

Pro uživatele navigačních přístrojů či aplikací: 

adresa: Na Florenci 25, Praha 1 

GPS souřadnice vchodu:      50°5'21.701"N, 14°26'13.228"E        (50.0893614N, 14.4370078E)  
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Jak se k nám dostanete 

 

Cesta mezi budovami Florenc a Horská a naopak 

Využijte přímých tramvají 14 nebo 24.  

V obou cílových lokacích se zorientujete pomocí plánků na straně 1 a 2. 

 

Cesta z hlavního nádraží 

na Florenc: metrem C, odvážnější mohou zkusit pěšky  

na Horskou: z nejnižšího patra haly hlavního nádraží vyjděte přímo rovně, přejděte kolmo přes 

park a Opletalovu ulici a pokračujte ulicí Jeruzalémskou, dojdete tak na zastávku Jindřišská 

k tramvajím 14 a 24 jedoucím přímo na Albertov 
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Jak se k nám dostanete 

 

Cesta metrem na Horskou 

Pokud se budete z okraje Prahy přibližovat metrem k Horské, bude vám nalezeno spojení přes 

Karlovo náměstí a dále tramvajemi 14, 18 nebo 24 ze zastávky Moráň. Jak na přestup?  

Zde je pomůcka. 

Z nástupiště jděte směrem Karlovo náměstí: 

  

 

Po vyjetí po dlouhých eskalátorech a projití 

skleněnými dveřmi se dejte hned ostře vpravo: 

 

Po výstupu eskalátorem (na pravém obrázku) stačí pokračovat ve směru jízdy eskalátoru podél 

silnice a po 70 metrech ji přejít přímo na zastávku Moráň. Na Albertov jsou to 2 zastávky. 


