Trasa od budovy úřadu městské části Praha 8 U Meteoru 6 (tzv.
bílý dům) k budově U Meteoru 8
Postavte se zády ke vchodu do budovy a jděte tři metry v úhlu 45 stupňů doprava, kde dohledejte
zeď budovy.
Upozornění – při dohledávání zdi se mohou po vaší pravé straně vyskytnout překážky v podobě
stojících jízdních kol, neboť poblíž vchodu do budovy se u zdi nachází stojan na bicykly. Tuto
případnou překážku obejděte zleva, dbejte zde velmi zvýšené opatrnosti.
Jděte podél zdi budovy, která se po dvou metrech stáčí doprava.
Tři metry za koncem oblouku je u zdi umístěna lavička, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
Dvanáct metrů od lavičky se ve zdi budovy nacházejí zapuštěné dveře, otočte se zde doleva a po dvou
a půl metrech dohledejte obrubník dolů.
Otočte se doprava a jděte dva metry podél obrubníku k počátku trávníku, který bude po Vaší levé
straně.
Jděte podél trávníku k místu, kde z něj nalevo odbočuje cesta pro pěší tvořená zámkovou dlažbou.
Odbočte na tuto cestu a přejděte na její pravou stranu.
Jděte stále podél trávníku po Vaší pravé straně, cesta se po dvanácti metrech stáčí doprava a začíná
zde stoupat do mírného kopce.
Po dalších dvanácti metrech se cesta opět stáčí doprava, jděte osmnáct metrů podél trávníku až
k místu, kde cesta končí obrubníkem dolů.
Přejděte šest metrů širokou příjezdovou silnici se zavřenou branou po pravé straně a dohledejte
pravou stranu chodníku tvořenou plotem.
Jděte podél plotu šest metrů, plot zde plynule navazuje na zeď budovy.
Otočte se zde doleva a po jednom a půl metru dohledejte před sebou druhý okraj chodníku tvořený
trávníkem.
Otočte se doprava a jděte podél trávníku dvanáct metrů až k místu, kde je chodník ukončen
obrubníkem dolů.
Sejděte na přístupovou cestu a po třech metrech dohledejte obrubník na její protější straně, ale
nevstupujte na něj.
Na tomto místě lze již aktivovat akustický orientační majáček, který se ozve po Vaší pravé straně.
Otočte se doprava a jděte podél obrubníku šest metrů až k místu, kde cesta začíná stoupat na
přístupovou rampu.

Přejděte na pravou stranu rampy ke kovovému zábradlí a jděte podél něj až k místu, kde se zábradlí
lomí doprava.
Jeden metr v přímém směru jsou před Vámi prosklené vchodové dveře do budovy Úřadu městské
části Prahy 8 U Meteoru 8.
Za vchodovými dveřmi jsou po pravé straně otevřené dveře recepce.
V budově se nachází odbor sociální, úřad práce a jsou zde také toalety pro veřejnost.

