
 

 

 

Jak se k nám dostanete… 
 

Učebny a kanceláře společnosti ECS Eurofinance, s.r.o. se nachází v prostorách mateřské poslečnosti 
EVERESTA v areálu Českého metrologického institutu na adrese Hvožďanská 2053/3, Praha 4 – 
Chodov. 

V případě potíží kontaktujte recepci EVERESTY - 284 820 478 

 

Pěšky od metra C – stanice Roztyly 
Cesta trvá asi sedm minut pěšky, je ovšem do kopce. Za turnikety metra se vydejte doprava a hned za 
skleněnými dveřmi doleva a po schodech nahoru. Projděte tunýlkem pro pěší a pokračujte po 
chodníku směrem nahoru do kopce ulicí Komárkovou. Na jejím konci se na rozcestí ve tvaru „T“ dejte 
doleva Kloboukovou a hned po čtyřiceti metrech doprava Babákovou ulicí. V ní, jakmile to půjde, 
projděte mezerou mezi paneláky po Vaší levé ruce k plotu, který ohraničuje areál metrologického 
institutu. Hlavní vchod je obklopen keři a měl by být po Vaší pravé ruce. Projdete-li vrátnicí, na dvoře 
se obraťte vpravo a na sloupech uvidíte navigační cedule společnosti EVERESTA. 

 

Pěšky od metra C – stanice Chodov 
Cesta trvá asi osm minut pěšky. Z metra použijte východu směrem k autobusům na Opatov a Hostivař. 
Na konci autobusové zastávky (136, 177, 197) je ve výšce asi tří metrů cedule EVERESTA s šipkou. 
Vydejte se po chodníku podél silnice, podejděte přemostění obchodního Centra Chodov tak, abyste 
měli garáže (i s vjezdy a závorami) po pravé ruce. Až je přejdete, stezka pro pěší Vás navede na lávku, 
směr mírně vpravo je znovu označen cedulí s šipkou. Lávka je z Vašeho pohledu vpravo od velkého 
kruhového objezdu. Přejděte lávku a pokračujte stále rovně, míjíte parkoviště a místní oddělení 
policie. Projděte ulicí U Pojišťovny až na její konec, na křižovatce ve tvaru „T“ se dejte doprava 
Kloknerovou ulicí. Před sídlem Federal Cars Peugeot odbočte doleva na chodník, který už Vás vede k 
hlavnímu vstupu do areálu metrologického institutu. Hlavní vchod je obklopen keři a je po Vaší pravé 
ruce. Projdete-li vrátnicí, na dvoře se obraťte vpravo a na sloupech uvidíte navigační cedule 
společnosti EVERESTA.  

 

Metrem C – stanice Chodov a autobusem 
Z metra použijte východu směrem k autobusům na Opatov a Hostivař. Nastupte do autobusu č. 136 
(konečná Vozovna Kobylisy) a jeďte pouze jednu stanici – zastávka Dědinova. Když vstoupíte z 
autobusu sejděte po schodech tak, abyste měli před sebou sídliště a v zádech podchod. Vydejte se 
rovně Blatenskou ulicí. Po pravé straně minete modro-bílou budovu mateřské školky. Jděte stále rovně 
až na konec ulice, tam začíná ulice Babákova (uvidíte malé potraviny). Projděte mezerou mezi 
paneláky, lehce vlevo, a před Vámi se objeví areál, v němž sídlí i EVERESTA. Vejděte vchodem, nad 
nímž je napsáno „Český metrologický institut“, projděte vrátnicí a na dvoře zabočte doprava, kde na 
sloupech uvidíte navigační cedule společnosti EVERESTA. 

 



 

 

 

 

Automobilem 
Pokud jedete autem, můžete zaparkovat přímo v ulici Kloknerova nebo objeďte budovu Peugeot 
Federal Cars, jeďte asi 200 metrů, zaparkujte a do areálu projděte tzv. zadní vrátnicí (zelená železná 
vrata, obvykle dokořán otevřená). V areálu se již zorientujete pomocí navigačních cedulí společnosti 
EVERESTA. 

 

 

 

 


