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GPS 50°6‘10.314“N 14°27‘24.794“E LIGHTHOUSE TOWER, Jankovcova 2c, 17000 Praha 7 - Holešovice

L IGHTHOUSE

Sídlem Očního centra Praha, a.s., je moderní budova Lighthouse Tower v Praze 7 –
Holešovicích, v ulici Jankovcova 2c. Lighthouse Tower se nachází přímo u Libeňského
mostu. Oční centrum Praha, a.s., naleznete v přízemí budovy s bezbariérovým
přístupem. U budovy je k dispozici parkoviště.

Výstaviště), poté pokračujte rovně po ulici Partyzánská a cca po 800 metrech
odbočte vpravo na ulici Vrbenského (za benzínovou stanicí), dále pokračujte
rovně cca 2 km ulicí U Uranie až na kruhový objezd, zde jeďte druhým výjezdem
na ulici Jankovcova. Po 200 metrech za křižovatkou uvidíte budovu Lighthouse
Tower.

Poblíž budovy Lighthouse jsou tři stanice metra – Palmovka, Vltavská, Nádraží
Holešovice – ze kterých jedou k budově Lighthouse Tower přímé tramvajové linky.

Směr od Písku, Strakonic, Příbrami (od silnice R4): po příjezdu z rychlostní silnice
pokračujte stále rovně ulicí Strakonická cca 12 km, minete sjezd na Barrandovský
most a poté se držte vpravo. Dále pokračujte směr Smíchov až na Jiráskův most,
po odbočení na Jiráskův most jeďte rovně cca 1,5 km po ulicích Resslova a
Ječná, na konci ulice Ječná odbočte vlevo na ulici Legerova (dále viz příjezd od
Brna od tohoto bodu).

Ze stanice metra Palmovka (žlutá linka B):
Tramvaje číslo 1, 3, 12, 25 z tramvajové zastávky Palmovka přes zastávku Libeňský
most – do zastávky Maniny.

Směr od Karlových Varů (od silnice R6): na konci rychlostní silnice pojedete stále
rovně, podjedete Pražský okruh a dostanete se na Karlovarskou ulici (dále viz
příjezd od Plzně od tohoto bodu).

Ze stanice metra Nádraží Holešovice (červená linka C):
Tramvaj číslo 12 z tramvajové zastávky Nádraží Holešovice přes zastávky Ortenovo
náměstí – Dělnická do zastávky Maniny.

Směr od Kladna (od silnice R7): po příjezdu z rychlostní silnice sjeďte na exitu
28 (směr Ruzyně), po sjezdu na křižovatce jeďte směrem na Dejvice/Evropská
ulice a pokračujte po Evropské stále rovně cca 7 km až na velký kruhový objezd
Vítězné náměstí, jeďte prvním výjezdem a pokračujte cca 500 metrů na velkou
světelnou křižovatku. Na křižovatce odbočte vlevo na ulici Hradčanská a dále
pokračujte podle navigace ze směru od Plzně od tohoto bodu.

Jak se k nám dostanete?
Doprava MHD

Ze stanice metra Vltavská (červená linka C):
Tramvaje číslo 1, 3, 25 z tramvajové zastávky Vltavská přes zastávky Pražská tržnice
– Dělnická do zastávky Maniny.
Doprava automobilem
Směr od Brna (od dálnice D1): po příjezdu do Prahy jeďte stále rovně po ulici 5. Května,
dále přes Nuselský most, rovně ulicemi Legerova a Wilsonova, dále stále rovně přes
Štvanici na Hlávkův most, na konci Hlávkova mostu odbočte vpravo, dále rovně po
Bubenském nábřeží, poté odbočte vlevo na ulici Argentinská, po nájezdu na ulici
Argentinská cca po 500 metrech odbočte na světelné křižovatce vpravo do ulice
Dělnická, poté pokračujte stále rovně a cca po 800 metrech uvidíte po pravé straně
budovu Lighthouse Tower (před Libeňským mostem).
Směr od Plzně (od dálnice D5): po příjezdu do Prahy sjeďte na exitu 1 – na Pražský
okruh a ihned odbočte vlevo směr letiště Ruzyně, dále jeďte po Pražském okruhu
cca 3 km a sjeďte na exitu 48, držte se stále rovně směrem na centrum po ulicích
Karlovarská, Bělohorská až na konec Patočkovy ulice. Dále jeďte stále rovně po
Hradčanské, po levé straně minete fotbalový stadion AC Sparta Praha, po pravé
straně minete Letenskou pláň, poté na světelné křižovatce odbočte mírně vlevo na ulici
Veletržní, jeďte rovně cca 500 metrů, po levé straně minete Parkhotel Praha a na
velké světelné křižovatce u Parkhotelu zahněte vlevo do ulice Dukelských hrdinů. Dále
pokračujte rovně, za železničním viaduktem odbočte vpravo (po levé straně minete
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Směr od Teplic (od dálnice D8): po příjezdu z D8 jeďte stále rovně až na Most
Barikádníků, za mostem odbočte na prvním sjezdu doprava a na nedaleké
světelné křižovatce odbočte hned doleva na ulici Vrbenského. Dále pokračujte
rovně cca 1300 m ulicí U Uranie až na kruhový objezd, zde jeďte druhým
výjezdem na ulici Jankovcova. Po 200 metrech za křižovatkou uvidíte budovu
Lighthouse Tower.
Směr od Hradce Králové (od dálnice D11): po příjezdu z dálnice D11 sjeďte
na exitu 1 směr Počernice, pokračujte po Pražském okruhu, cca po 1 km sjeďte
na exitu 1 směr Horní Počernice, dále pokračujte rovně směrem na centrum cca
9 km (držte se po hlavní silnici a neodbočujte), projeďte ulicemi Kolbenova
a Sokolovská (na informačních ukazatelích sledujte stále směr Libeňský most,
Holešovice). Poté odbočte do ulice U Rustonky a cca po 300 metrech odbočte
vpravo na ulici Voctářova, dále na první světelné křižovatce u Kauflandu odbočte
vlevo na ulici Štorchova a vyjeďte na konci směr Libeň. Přejeďte Libeňský most a
po levé straně již uvidíte budovu Lighthouse Tower.
Směr od Mladé Boleslavi (od silnice R10): po příjezdu do Prahy po rychlostní
silnici sjeďte na exitu 1 směr Horní Počernice a dále pokračujte podle navigace
ze směru od Hradce Králové od tohoto bodu.
Oční centrum Praha, a.s., Jankovcova 2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice
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