
Z hlavního vlakového nádraží 

Po opuštění haly přicházíte na Riegrovo náměstí, odkud pojedete linkami č. 2 a 16 na zastávku Zimní 

stadion. Linka č. 2 odjíždí ze stanoviště C,  Linka č. 16 odjíždí ze stanoviště A (viz mapka hlavní 

nádraží). Po vystoupení na zastávce Zimní stadion pokračujete pěšky dle mapky č. 4 Zimní stadion - 

škola. 

 

mapka č. 1 hlavní nádraží 

Z autobusového nádraží 

Po příjezdu na autobusové nádraží najdete stanoviště C1 (viz mapka terminál HD), odkud pojedete 

linkou č. 2 na zastávku Zimní stadion. (Spoje MHD jsou na vývěskách označeny červenou barvou). Po 

vystoupení na zastávce Zimní stadion pokračujete pěšky dle mapky č. 4 zimní stadion – škola. 

 

mapka č. 2 terminál HD 



- nebo se nechá dojít pěšky z Terminálu hromadné dopravy na Hlavní nádraží, které je vzdáleno cca 

300 m, odkud pak jezdí spoje dva. 

 

mapka č. 3 přesun z autobusového nádraží na vlakové nádraží 

Lístek na MHD se nechá koupit buď přímo u řidiče za 20 Kč (45 min bez přestupů), nebo v prodejnách 

tiskovin za 18 Kč (45 min bez přestupů) - s lístkem musíte vždy předními dveřmi, jelikož pouze tam je 

umístěn strojek na papírové jízdenky. Další variantou na zaplacení jízdného je pomocí mobilního 

telefonu a to odesláním SMS ve tvaru: HK na číslo 90230 (cena je 18 Kč na 45 min). 

Celodenní jízdenka na 24hod stojí 55 Kč, přes SMS: HK24 na tel. číslo 90230 

 

mapka č. 4 Zimní stadion - škola 

  



Cesta na ubytování DM1, DM2, DM3 a DM4 

V případě, že se chcete dostat na své ubytování, tak opět musíte jet linkami č. 2 a 16 a vystoupí na 

zastávce zimní stadion. A pokračují dál pěšky dle mapy č. 4 

 

mapka č. 5 přesun ze Zimního stadionu na domovy mládeže 

  



Ubytování v Novém Adalbertinu a v Tomkově pojedou linkou č. 16 na zastávku Adalbertinum.  

 

 

mapka č. 6 ubytování na hotelech 

NA - Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03, Hradec Králové 

T – Hotel U České koruny, Tomkova 180/11, 500 03  

Hradec Králové 

B – Boromeum residence, Špitálská 183/2,500 03 Hradec Králové 

DM1 - domov mládeže, Hradecká 868/1, Hradec Králové 

DM2 - domov mládeže, SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029/2, Hradec Králové 

DM3 - domov mládeže, VOŠ a SOŠ zdravotní, Komenského 268/7, Hradec Králové 

DM4 – domov mládeže, Hradecká 1204/5 50002, Hradec Králové 


