
Cesty po Praze: 

Přijedete do Prahy vlakem na Hlavní nádraží? 

Přímo v nádražní hale je nástupiště trasy metra C, půjdete na stranu směr Háje, pojedete 
jednu stanici a na stanici Muzeum přestoupíte na trasu A, nastoupíte do vlaku směr Depo 
Hostivař. Vystoupíte na druhé stanici: Náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Budete chtít vyzvednout na nádraží? Dejte nám vědět, kterým vlakem přijedete. 

Přijedete do Prahy autobusem na autobusové nádraží Florenc? 

Před areálem autobusového nádraží je vstup do stanice metra Florenc na trase C, pojedete 
vlakem směr Háje, druhou stanici vystoupíte na Muzeu a přestoupíte na trasu A, nastoupíte 
do vlaku směr Depo Hostivař. Vystoupíte na druhé stanici: Náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Budete chtít vyzvednout na autobusovém nádraží? Dejte nám vědět, kterým autobusem 
přijedete. 

  

Jízdenky MHD 
 DRUH JÍZDENKY  Dospělý Dítě  Junior Student  Senior  

 

Základní90 min. 32 Kč 16 Kč 32 Kč 32 Kč 16 Kč 

Krátkodobá30 min. 24 Kč 12 Kč 24 Kč 24 Kč 12 Kč 

1 den24 hod. 110 Kč 55 Kč 110 Kč 110 Kč 55 Kč 

3 dny72 hod. 310 Kč • 310 Kč 310 Kč • 

Doplňkový prodej – řidič90 
min. 

40 Kč 20 Kč 40 Kč 40 Kč 20 Kč 

 

Jízdenky lze zakoupit v automatech při vstupech do metra i ve většině trafik.  

Trasy metra: viz přiložený plánek 

Přijedete do Prahy autem? 

Je nám líto, ale není možné vám zajistit parkování. V okolí sboru je tzv. modrá zóna, to 
znamená stání pouze pro rezidenty. Pro návštěvníky jsou vyhrazeny oranžové a zelené zóny, 
kterých je na Praze 3 málo, a jsou časově omezené. Viz přiložená mapka parkovacích zón. 
Praha 10, sousedící s Prahou 3, zóny nemá. Možnost parkování by byla tam, ale nejbližší 
ulice k Praze 3 jsou vždy plné zaparkovaných aut. 



Můžeme vám doporučit parkování na záchytných parkovištích na okrajích Prahy, tzv. 
Parkoviště P+R u stanic metra (viz plánek metra), provozovaná pouze v hodinách provozu 
metra. 

Provozní doba: denně od 4.00 hodin ráno do 1.00 hodin ráno. Cena 20,-Kč na celou dobu 
stání + 100 Kč poplatek za parkování přes noc. 
 

Možnost parkování po celou dobu konference: Parking Florenc – Dolní nádraží 
http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=florencdol&lan=cz 

(zobrazí se po stisknutí CTRL + kliknutí myši) 

-------------------------- 

Cesta od sboru k místu ubytování  a stravování: 

Jak se dostanete pěšky (17 minut chůze) ze sboru BJB (Vinohradská 68) na Náměstí míru, 
do Domova mládeže, kde je ubytování a stravování: 

http://www.mapy.cz/s/gfQU (zobrazí se po stisknutí CTRL + kliknutí myši) 

Nebo metrem 1 stanici z Jiřího z Poděbrad na Náměstí míru. 

Nebo tramvají  10 nebo 16 ze zastávky Vinohradská vodárna (v ulici Korunní) na Náměstí 
míru.  Jsou to 2 zastávky. Viz mapka. 

http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=florencdol&lan=cz
http://www.mapy.cz/s/gfQU

