
Porto MMXVII s.r.o., Osvětová 829, 149 00 Praha 4 - 
Šeberov 

 
 
Orientační přiblížení pojedete-li autem: 

A) z Jižní spojky pojedete směr Brno 

• sjedete EXIT 2 směr Šeberov 

• na kruhovém objezdu pojedete 3. výjezdem po hlavní po silnici K Hrnčířům a pojedete po ní 
cca 2,2 km  

• na kruhovém objezdu pojedete  2. výjezdem po silnici III. třídy K Šeberovu  (cca 768 m) 

• odbočíte vpravo do ulice Osvětová (odbočka před autobusovou zastávkou linek 327 a 328) 

• po ulici Osvětová budete pokračovat cca 200 m 
 

B) z D1 (od Brna) sjezd z dálnice na Šeberov – Exit A2 a dále po ulici Chilská (cca 300 m) 

• z kruhového objezdu vyjedete 2. výjezdem směr Šeberov, ulice k Hrnčířům 

• dále pokračujete stále po ulici K Hrnčířům (cca 2,2 km) 

• na kruhovém objezdu pojedete 2. výjezdem na silnici III. třídy K Šeberovu (cca 800) 

• odbočíte vpravo do ulice Osvětová (odbočka před autobusovou zastávkou linek 327 a 328) 

• po ulici Osvětová budete pokračovat cca 200 m  
 
 
Pojedete-li MHD po příjezdu do Prahy vlakem nebo autobusem: 
 
Pokud přijedete na: 

• Florenc (autobus) 

• Hlavní nádraží (vlak) 

• Knížecí (autobus)   
 

Florenc (autobus) 
 
Pokračujte:   

1. metrem C na stanici Opatov (směr Háje)  

2. následně přestupte na Opatově*  na autobus č. 326 nebo 327 
3. vystupte na zastávce Hrnčíře 
4. jděte ulicí Osvětová (za autobusovou zastávkou odbočíte vlevo do ulice Osvětová)  
5. projdete kolem obchodu Můj obchod a restaurace El Asador a asi po 150 m dojdete  
    k rodinnému domu - Osvětová 829 

     
Hlavní nádraží (vlak) 

 
Pokračujete:  

1. metrem C na stanici Opatov (směr Háje)  

2. následně přestupte na Opatově*  na autobus č. 326 nebo 327 
3. vystupte na zastávce Hrnčíře 
4. jděte ulicí Osvětová (za autobusovou zastávkou odbočíte vlevo do ulice Osvětová)  
5. projdete kolem obchodu Můj obchod a restaurace El Asador a asi po 150 m dojdete  
    k rodinnému domu - Osvětová 829 
 

Knížecí (autobus)   
 

Pokračujete:  
1. metrem B ze stanice Anděl do stanice Florenc (směr Černý Most) – jedete 5 stanic 
2. ve stanici Florenc přestupte na metro C a jeďte do stanice Opatov (směr Háje)  

3. následně přestupte na Opatově*  na autobus č. 326 nebo 327 
4. vystupte na zastávce Hrnčíře 
5. jděte ulicí Osvětová (za autobusovou zastávkou odbočíte vlevo do ulice Osvětová)  
6. projdete kolem obchodu Můj obchod a restaurace El Asador a asi po 150 m dojdete  
    k rodinnému domu - Osvětová 829 



 
 
 
* Jak se dostanete z metra C (Opatov) na BUS č. 326 a 327:  
1. ve stanici Opatov vystoupíte směrem na Šeberov/Průhonice 

 

 

 
 
 

Linkové spojení (MHD) je možné vyhledat na webových stránkách 
http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/ 

 
 

http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/

