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Jak se k nám dostanete? 

Ze směru od Přerova: 

Na kruhovém objezdu před Olomoucí jeďte rovně. Projedete městskou částí Holice stále 
po hlavní cestě. Silnice pokračuje mírným stoupáním přes železniční nadjezd a dále přibližně 
300 metrů. Poté odbočte na první křižovatce doprava a cca po 500 metrech se po pravé 
straně nachází areál PřF UP, jeďte však dál. Fialová navigační cedule po cca 100 metrech 
Vás poté nasměruje doprava do průmyslové zóny a přivede až na naši recepci.  

Ze směru od Ostravy, Brna, Prostějova: 

Směr Olomouc-Holice - sjezd z dálnice exit č. 276, dále silnice č.55. Na kruhovém objezdu 
jeďte rovně směr Holice, projeďte Holicí stále po hlavní cestě. Silnice pokračuje mírným 
stoupáním přes železniční nadjezd a dále přibližně 300 metrů. Poté odbočte na první 
křižovatce doprava a cca po 500 metrech se po pravé straně nachází areál PřF UP, jeďte však 
dál. Fialová navigační cedule po cca 100 metrech Vás poté nasměruje doprava do 
průmyslové zóny a přivede až na naši recepci. 

Ze směru od Hradce Králové 

Na kruhovém objezdu před Olomoucí jeďte rovně a poté stále rovně po ulicí Velkomoravská 
směr Ostrava, Hranice, Přerov. Z obchvatu sjeďte na sjezdu Centrum, Baumax. Po levé straně 
budete mít čerpací stanici AGIP. Na kruhovém objezdu se dejte se vpravo, projedete kolem 
Baumaxu, přes železniční přejezd pokračujte rovně a na další křižovatce odbočte doprava 
(po levé straně budete mít nábytek Jena). Po cca 200 metrech minete čerpací stanici 
a po dalších 100 metrech  Vás fialová navigační cedule VTP UP nasměruje doleva a přivede 
až na naši recepci. 

Autobusem: 

Z centra Olomouce (Tržnice, náměstí Hrdinů) jezdí na ul. Šlechtitelů pravidelná autobusová 

linka č. 22. Od hlavního nádraží ČD jezdí na ul. Šlechtitelů pravidelná autobusová linka 

č. 13. Zastávka Šlechtitelů stojí naproti areálu PřF UP. U vstupu do areálu je orientační tabule 

s vyznačením budovy VTP UP. Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor je po vstupu 

do areálu po levé straně za vysokou zelenou budovou. Stačí sledovat orientační cedule. 
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