
First Car Diagnostics

Diagnostic Con - navigace, příjezd, hotely 
Abychom Vám usnadnili příjezd a navigaci na Diagnostic Con, připravili jsme pro Vás 
následující přehled. 

Do O2 UNIVERSUM je vstup pouze od hlavní silnice Českomoravská, viz. foto níže. 

V místě je jak skvělá dostupnost garážových parkovacích stání za rozumné ceny, tak i 
blízkost stanice metra Českomoravská a vlakového stanoviště Praha Libeň. 

Zdokumentovali jsme pro Vás proto i seznam příměstských parkovišť s přístupem k 
hromadné dopravě a dokonce připravili i speciální navigační Google mapu.  

Parkování v místě konání

Obchodní centrum Galerie Harfa - první 4 hodiny zdarma a poté 50 Kč / hod 
(Pozor, jen v patře A, dle podmínek zde jsou ceny v patrech B a C vyšší). 

Parkovací dům Parking Arena - od 7 do 18 hod 400 Kč a poté 50 Kč / hod 
(Provozní řád se všemi podmínkami) 

Parkování na příměstských parkovištích (P+R): 

Parkoviště P+R jsou zdarma či za 20 Kč / den, až na Kongresové centrum za 90 Kč. 
Z parkovišť pak ideálně pokračujte metrem, jak informujeme na další straně. 
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First Car Diagnostics

Pro větší přehlednost jsme všechny P+R zakreslili do již zmíněné Google mapy. 
Při kliknutí na některé z bodů se Vám zobrazí další informace, jako adresa, orientační 
cena, odkaz na stránky apod. V levém horním rohu mapky, můžete navíc i skrýt body, 
které Vás nezajímají. Pro lepší přehlednost otevřete mapku přes celou obrazovku.  

Příjezd metrem:

O2 universum doslova sousedí se stanicí metra Českomoravská na Trase B. 
K hlavnímu vchodu O2 UNIVERSUM, však počítejte i tak s 8-10 min. chůze. 

Přijedete-li z Trasy A, přestupte do B na stanici Můstek (směr Černý Most) 

Přijedete-li z Trasy C, přestupte na B na stanici Florenc (směr Černý Most) 

Příjezd vlakem:

Hlavní nádraží: Nachází se na lince metra C (viz. instrukce výše). 

Praha Libeň: Nachází se cca 10 min. pěšky od O2 universum. 

Příjezd autobusem: 

Florenc: Nachází se na lince metra trasa B na zastávku Českomoravská 

Černý most a Zličín: Nachází se na lince metra B – Výstup Českomoravská -> Dále 
pěšky (cca 8-10 min.) až do O2 universum. 

Blízké hotely: 

Pro bližší informace prosím navštivte následující stránky hotelů seřazeny od komfortnější 
a dražší varianty až po méně pohodlnou, ale za to nejlevnější variantu 

 
Hotel Carol (možnost parkování) - https://www.hotelcarol.cz/ 

Hotel Arena (možnost parkování) - http://www.hotel-arena.cz/ 

Hotel Intur Prag (bez parkoviště) - https://hotelinturprag.com/ 

 

Těšíme se na setkání na Diagnostic Conu. Jeďte opatrně!
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