
Jak se k nám dostanete? 

Prostora Oáza  

Nedvězská 1832/3, Praha 10, Strašnice 

Oáza se nachází u pupku Prahy,  

v dostupnosti stanic metra, tramvaje, autobusu a vlaku.  

Parkování lze využít pohodlněji o víkendu, kdy neplatí příslušné parkovací zóny. 

 

Energie prostory začíná být tak úžasná, že se ji často nedaří najít na obyčejných 

mapách v navigacích, proto: 

!!! Důležité upozornění!!!  
Do navigací, prosím, zadávejte raději ulice 

Nučická, např. Nučická 1914/42,  

 

což je adresa mateřské školky Nučická,  

která se nachází přímo u prostoru Oáza. 

 

CESTA MHD – úvodní shrnutí 

Pro cestu MHD doporučujeme tramvaj – blízko Oázy se nachází zastávky 
tramvají 22 a 26, což jsou páteřní linky v Praze.  

Nejbližší zastávka autobusu je zastávka  
Na Padesátem – autobusy č. 138, 188, 175, 177, 154, 101, 195. 

Metro – lze vystoupit ve stanici metra Strašnická 
(a dojít pěšky nebo jet tramvají č. 26), 

a nebo ve stanici Skalka a k Oáze dojít. 

Vlak – blízko Oázy je zastávka Praha – Zahradní Město.  
Z ní lze dojít pěšky nebo jet zastávku tramvají.  

Bližší informace k cestě MHD,  
včetně mapek – mrkni na další stránky  

  



TRAMVAJ A AUTOBUS – DOPORUČUJEME TRAMVAJ (páteřní linky Prahy) 

Nejbližší zastávky tramvaje jsou Radošovická a Dubečská – tramvaje linky č. 22 a 

26. Jsou to páteřní linky v Praze a tyto zastávky MHD jsou od Oázy nejblíže. 

 

Nejbližší zastávka autobusu je zastávka Na Padesátem – autobusy č. 138, 188, 175, 

177, 154, 101, 195.  

U tramvají a autobusů doporučujeme sledovat, zda nejsou krátkodobé výluky a 

autobusy a tramvaje nemají jiné objízdné trasy. 

 

  



METRO 

Lze vystoupit ve stanicích metra A (zelené) Strašnická nebo Skalka – docházková 

vzdálenost je cca 10 min.  

 

 

  



CESTA VLAKEM 

Nově byla otevřena železniční zastávka Praha - Zahradní město.  

Je z ní možné dojít i pěšky.  

 

 

CESTA AUTEM 

Adresa pro navigace: Nedvězská 1832/3.  

Oáza se nachází na začátku ulice Nedvězská, která je v tomto úseku jednosměrná. 

Proto navigace někdy navádějí nesprávně – v tom případě doporučujeme do 

navigace zadat adresu ulice Nučická, např. Nučická 1914/42, což je adresa mateřské 

školky Nučická, která se nachází přímo u prostoru Oáza. 

 

Přejeme šťastnou cestu a těšíme se na viděnou v Oáze. 

Veru Vykusová a Libor Vykusa  

(tvůrci Oázy a spoluorganizátoři akcí pořádaných v Oáze) 


