Doprava na konferenci
Vlakem
Ekologicky nejšetrnější je cesta po železnici, na které je možné využít i Pendolino. V Plzni je
možné vystoupit na dvou stanicích. Při výstupu ve stanici Plzeň-hlavní nádraží je pro přepravu do
kampusu potřeba použít ještě trolejbusy (linky 11, 15, 16, 17), popř. autobusovou linku 35. Zastávka
MHD Hlavní nádraží se nachází na sever od vlakového nádraží (na souřadnice N 49°44.66790', E
13°23.24742' vás dovede podchod). V zastávce MHD U práce je potřeba ze zvoleného dopravního
prostředku přestoupit na tramvaj (linka 4) ve směru Univerzita (označení konečné).
Doporučujeme vystoupit z tramvaje č. 4 v zastávce Technická, projít kolem budovy Fakulty
aplikovaných věd, dále rovně pod můstkem spojujícím dvě univerzitní budovy a poté zabočit vpravo
k modrošedé budově Fakulty elektrotechnické (Univerzitní 26), kde je jednání první den konference.
Při výstupu ve stanici Plzeň-Jižní předměstí je pro přepravu do kampusu potřeba využít chůzi
na tramvajové zastávky Masarykovo náměstí (450 m) nebo Chodské náměstí (550 m), cestu na tramvaj
je možné si zkrátit trolejbusovou linkou č. 16 ze zastávky Jižní předměstí (N 49°44.36050', E
13°21.99807') ve směru na Sídliště Bory. Na tramvajové trati jezdí pouze linka 4 (označená konečnou
Univerzita), doporučujeme vystoupit v zastávce Technická, projít kolem budovy Fakulty aplikovaných
věd a pod můstkem spojujícím dvě univerzitní budovy a zabočit vpravo k modrošedé budově Fakulty
elektrotechnické (Univerzitní 26), kde je jednání první den konference.
Poznámka k MHD: Lístky na MHD lze koupit přímo v dopravních prostředcích, a to jen na
platebním terminálu u druhých dveřích daného prostředku. Platí se bezkontaktní platební kartou.
Jízdenka na 30 minut, která stačí k přepravě mezi nádražími a kampusem, stojí 18 Kč.

Autobusem
Cestu autobusem do Plzně lze provést především za využití zelených (FlixBus) nebo žlutých
(RegioJet) autobusů. Dálkovou přepravu cestujících v Plzni obsluhují zejména tři zastávky, a to Divadlo
Alfa, Železniční a CAN. Je možné vystoupit na zastávce Divadlo Alfa, kde je možné bez přecházení
přestoupit na spoje plzeňské MHD, zejména pak trolejbusové linky č. 11 a 15, které vás odvezou
k zastávce MHD U práce. Tam přestoupíte na tramvaj (linka č. 4) ve směru Univerzita.
S některými spoji je možné jet do zastávky Železniční, která se nachází v blízkosti vlakové
stanice Plzeň-hlavní nádraží. V případě využití této zastávky se můžete dále řídit instrukcemi
vztaženými k vlakovému hlavnímu nádraží výše.
Dále je možné vystoupit až na centrálním autobusovém nádraží (CAN). Spojení mezi CAN a
kampusem je zajištěno tramvajemi – linkou 2 ze zastávky CAN Skvrňanská do zastávky Sady
Pětatřicátníků, kde se přestoupí na linku 4 ve směru Univerzita. Z CAN je případně možné pěšky dojít
na Klatovskou třídu, kde jezdí tramvajová linka č. 4; nejbližší zastávka je U práce.

Autem
Univerzitní kampus se nachází na okraji města, tudíž je cesta autem orientačně jednoduchá.
Pakliže pojede po dálnici D5 ve směru od Prahy, je možné sjet na exitu 80 na silnici I/27 ve směru
Bory/Most (na sever). Pozor, týž sjezd umožňuje cestu i na silnici I/27 v opačném směru, tj. na Přeštice
a Klatovy (na jih). Ze silnice I/27, po níž je ve většině její délky povolená rychlost 110 km/h, odbočíte za
vjezdem do Plzně u věznice Bory. Na silnici uvidíte dopravní značení upozorňující na univerzitu.
Ze sjezdu zamiřte doprava směrem ke kampusu, cestou k parkovišti minete čerpací stanici, jiné
(oplocené) parkoviště a hned za autobusovou zastávkou odbočte vpravo na souřadnice N
49°43.39127', E 13°20.98188', na parkoviště před šedomodrou budovou Fakulty elektrotechnické
(Univerzitní 26). Pokud by nebylo volné místo v části parkoviště před závorou, je možné pro účastníky
konference požádat vrátnici o vjezd do uzavřené části.

