XXIII. sympozium klinikcé farmacie René Macha
MÍSTO KONÁNÍ: Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové
Adresa: Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové, GPS 50.1978608N, 15.8306553E
Popis: Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (kampus) se nachází v ulici Zborovská
(na budově je velký nápis UNIVERZITA KARLOVA). Do samotné budovy se vstupuje hlavní vchodem
(Obr. 1), za kterým se nachází recepce. V tomto prostoru bude dále umístěn rozcestník s informacemi
pro účastníky sympozia.

Autobusová doprava
•
•

Zastávka MHD Fakultní nemocnice B – linka č. 9, 16, 23, 24.
Zastávka MHD Heyrovského – linka č. 1 a 8 (poté cca 250 m pěšky).

Obr. 1 Hlavní vstup do budovy kampusu

Parkování pro účastníky sympozia (zeleně neplacené, červeně placené – Obr. 2)
1) U Fakultní nemocnice Hradec Králové – omezený počet parkovacích míst (GPS: 50.1985519N,
15.8309589E).
2) Parkování u záchranky (GPS: 50.1983872N, 15.8330389E).
3) Parkoviště Hradecká (GPS: 50.1971381N, 15.8344539E).
4) Parkoviště Moravské Předměstí II (GPS: 50.1982164N, 15.8388442E).
5) Parkoviště u Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany (GPS: 50.1982164N, 15.8388442E)
– parkování možné od pátku 26. listopadu od 10:00. Na tomto parkovišti se prosíme, řiďte se
následujícími pokyny:
•

počet parkovacích míst je omezen na 30–40,
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•
•
•
•
•

vjezdová závora bude zvednutá, výjezdová brána se zvedne automaticky příjezdem vozidla,
v případě dotazů k parkování nebo nouze, lze použit interkom na ostrahu objektu na
vjezdovém sloupku,
parkování je možné i přes noc (z 26. na 27. listopadu),
nutná zvýšená opatrnost kolem ohrazeného prostoru stavby,
neparkovat u mobilního oplocení.

Parkovací
domy
v Hradci
Králové
(https://www.isphk.cz/parkovaci-domy.php).
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Obr. 2 Možnosti parkování
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SPOLEČENSKÝ VEČER – PETROF Gallery
Adresa: Na Brně 2136/4, 500 06 Hradec Králové, GPS: 50.1922531N, 15.8519164E.

Parkování: Několik parkovacích míst před budovou. Další možnost parkování na parkovišti Petrof
několik metrů za budovou (Označeno značkou Petrof Gallery parkoviště).
Doprava: MHD – autobusová zastávka Na Brně – linka č. 4, 2 nebo 1.

Obr. 3 Petrof Gallery parkoviště
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