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jak se k nám nejlépe dostanete...
ze směru Brno (D1)

•
•
•
•
•

po necelých 4 km odbočte za čerpací stanicí OMV doprava na Braník a pak hned doleva pod Jižní spojku

•

jeďte po hlavní a po cca 500 m po levé straně dorazíte k nám - na křižovatku ulic Na Lysinách Nad Hájem

dálnice D1 přechází na nultém kilometru plynule v ulici "5. května"
použijte sjezd Spořilov, který Vás zavede doprava dolů pod most na Jižní spojku
po 500 m přijedete na světelnou křižovatku, řaďte se do levého odbočovacího pruhu
přejedete první světelnou křižovatku a na další křižovatce před lávkou pro pěší se řaďte do levého
odbočovacího – jeďte vlevo (ulice V mokřinách)

ze směru Plzeň (D5)

•

na exitu č. 1 "Třebonice" sjeďte doleva pod most na "Pražský okruh" (směr Zličín, Řepy) – na Barrandovský
most vjíždějte v pravém jízdním pruhu

•
•

po přejetí Barrandovského mostu odbočte doprava - směr Modřany
na světelné křižovatce odbočte doleva směr Modřany, přejedete první světelnou křižovatku a na další
křižovatce před lávkou pro pěší se řaďte do levého odbočovacího – jeďte vlevo (ulice V mokřinách)

•

jeďte po hlavní a po cca 500 m po levé straně dorazíte k nám - na křižovatku ulic Na Lysinách Nad Hájem

ze směru Teplice (D8)

•
•

teplická dálnice D8 přechází plynule do ulice "Cínovecká" - z D8 odbočte doleva směr Brno, Plzeň

•
•
•

odbočte doprava směr Modřany

•

jeďte po hlavní a po cca 500 m po levé straně dorazíte k nám - na křižovatku ulic Na Lysinách Nad Hájem

po najetí na Jižní spojku (stále se držte směru Brno, Plzeň) pojedete cca 8 km až k čerpací stanici OMV a
výjezdu Modřany
po 500 m přijedete na světelnou křižovatku, řaďte se do levého odbočovacího pruhu – dejte se doleva
přejedete první světelnou křižovatku a na další křižovatce před lávkou pro pěší se řaďte do levého
odbočovacího – jeďte vlevo (ulice V mokřinách)

HEBERGER CZ s.r.o.
Průmyslová 5
108 00 Praha 10
IČO: 61508926
DIČ: CZ61508926

