
 
 NAVIGACE Z PRAHY DO CENTRA ARTMILL   

ArtMill se nachází mezi vesnicemi Miřenice a Hradešice v Plzeňském kraji. Nejbližší město jsou 
Horažd’ovice. Nejbližším ‚velkým‘ městem je Plzeň. Adresa je ArtMill/Červený mlýn, Miřenice 

36, 341 01 Horažd'ovice, Česká republika. Z Prahy autem dorazíte za cca 1,5-2 hod. Přímý 
autobus jede z Prahy, Na Knížecí a do Horažďovic jede cca 2 hodiny. Vlakem můžete jet přes 

Plzeň do Horažďovic předměstí za cca 3 hodiny. 

Na mapě nás najdete zde: http://www.mapy.cz/
#x=13.569508&y=49.319641&z=15&d=addr_10988696_1&t=s  

AUTEM: Z Prahy jeďte přes R4 jihozápadně směrem na Strakonice. Ze Strakonic odbočte vpravo na 22, 
směr Klatovy nebo Horažďovice. Pokračujte 28 kilometrů, přes Horaždovice do vesnice Hradešice. 
Odbočte doleva z hlavní silnice (školní dům je po vaší pravé straně). Okamžitě odbočte vpravo v obci 
Hradešice a po klikaté silnici se držte vlevo. Jakmile uvidíte velké fotbalové hřiště před sebou, zahněte 
doprava a minete malý rybník vlevo. Dvacet metrů a odbočte vpravo po dlouhé (jeden kilometr) silnici s 
monokulturními bramborovými poli vlevo. Po jednom kilometru uvidíte Červený Rybník, a ihned naproti na 
louce uvidíte parkování pro festival. Zaparkujte a pokračujte 200m po silnici pěšky, ArtMill bude po Vaší 
levé straně. 

VLAKEM NEBO AUTOBUSEM: 
Autobusem: Autobusové nádraží Praha Na Knížecí (Pražské autobusové nádraží 'Na Knížecí') do 
Horažd'ovice Železniční stanice, spojení najdete na https://idos.idnes.cz/autobusy/spojeni/ 
Doporučujeme využít přímý autobus z Prahy do Horažd’ovic. * Autobusy z Prahy do Horažd’ovic odjíždějí z 
Na Knížecí, malého autobusového nádraží na Smíchově, v pěší vzdálenosti od stanice metra Anděl na žluté 
nebo „B“ lince. Autobusy do Horažd'ovic NEJEZDÍ z hlavního pražského autobusového nádraží (Florenc). 

Vlakem z Prahy do Horažd’ovic (přibližně jízdné: 222 Kč, přibližně 3 hodiny): Praha Hlavní Nádraží (Hlavní 
nádraží v Praze) do Horažd'ovice předměstí (Nádraží Horažd'ovice předměstí). 
*Neexistují žádné přímé vlaky z Prahy do Horažďovic. Vlaky obvykle procházejí městem Plzeň, kde musíte 
přestoupit. 

Vezměte prosím na vědomí, že v Horažďovicích jsou 2 vlaková nádraží: Horažd'ovice Železniční stanice 
(BUS) a Horažďovice předměstí (VLAK). 

Z Horažd’ovic do ArtMillu je to 15 minut autem nebo asi hodinu pěšky. Místní autobusy jezdí z Horažd’ovic 
do vesnic Hradešice a Nalžovské Hory, ale jen občasně. Časy autobusů najdete na https://idos.idnes.cz/
autobusy/spojeni/.
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