
Konference se koná v Kulturním centru Babylon (Kounicova 20, GPS 49.2032342N, 16.6005008E) 

 

- Cesta autobusem. 

Autobusem můžete přijet na autobusové nádraží Zvonařka nebo na AN Grand. Z obou 

stanovišť se potřebujete dostat k Hlavnímu vlakovému nádraží. Ze Zvonařky 

nejjednodušeji dostanete k nádraží pěšky (cca 800 metrů) skrz nákupní Galerii Vaňkovka 

k vlakovému nádraží, před kterým se nachází stanoviště tramvají. 

Pokud chcete zvolit raději autobus, hledejte stanoviště linek 40, 50 nebo 63.  

 

Cesta ze Zvonařky na zastávku autobusů (viz mapka č.1) 

 
Mapa č. 1: 

 
 
Pokud vystoupíte na AN Grand v dohledu je hlavního nádraží, cca 250 metrů, jděte k němu. Od 

hlavního nádraží pokračujte tram.č.12 (viz popis níže) 

 

- Cesta vlakem:  

Je v současné době mírně komplikovaná kvůli systému výluk na hlavním nádraží. Dálkové 

vlaky jezdí (až na výjimky) do stanic  

      Brno - dolní nádraží,    Brno-Královo Pole  nebo   Brno-Židenice.  

Přijedete-li do stanice Brno, dolní nádraží (nejvýhodnější varianta), sedněte na bus č. 61, (směr 

Univerzitní kampus), který jezdí od nádražní budovy a jeďte na zastávku Hlavní nádraží, kde 

vystoupíte přímo na stanovišti tramvaje č. 12, kterou budete pokračovat (popis viz dále).  

Přijedete-li do stanice  

Brno-Královo Pole, nasedněte před nádražím na tramvaj č. 6 (směr Starý Lískovec). Jet můžete 

na zastávku Pionýrská, zde přesednout na trolejbus č. 25 nebo 26 (směr Osová nebo Kamenný 

vrch) a popojet jednu zastávku na Konečného náměstí. Odtud je KC Babylon cca 550 metrů. 

(Cesta Konečného nám. – KC Babylon viz mapka č. 2.)  



Mapa č. 2: 

 
 
Jet můžete také na zastávku Antonínská (o jednu dále za Pionýrskou) a pak jít pěšky okolo 

budovy BJB Brno  až do KC Babylon, délka cca 660 metrů. 

     (Cesta zastávka Antonínská – KC Babylon viz mapka č. 3.) 
Mapa č. 3: 

 
 



Pokud přijedete do stanice Brno-Židenice (nejkomplikovanější), můžete počkat na vlakový 

pendl mezi stanicemi Brno-Židenice a Brno, hlavní nádraží (jezdí cca co 20 minut), případně 

přejet autobusem č. 55, 58 nebo 202 na zastávku Lazaretní, odtud pěšky přes opravovaný most 

na zastávku Francouzská a odtud tramvajemi č. 3 nebo 11 (směr Rakovecká) na zastávku 

Grohova. Odtud je to pěšky do KC Babylon cca 300 metrů.  

 

(Cesta zastávka Grohova – KC Babylon viz mapka č. 4.) 
 

Mapa č. 4: 

 
 

 

- cesta MHD od hlavního nádraží 

Od hlavního vlakového nádraží pojedete tramvají č. 12 (směr Technologický park) na zastávku 

Grohova, cesta popsána viz výše.  

 

Na všechny popsané trasy vám stačí přestupní jízdenka v hodnotě 25,- Kč (platí 60 minut od 

označení), k zakoupení v jízdenkových automatech na téměř všech zastávkách. Lze zakoupit i 

SMS jízdenku: dpmb.cz/cs/sms-navod-uzivani.   

 

- Cesta autem 

V okolí Kounicovy ulice je 2. zóna rezidentního parkování. Parkování je zpoplatněno jen 

v pátek, v sobotu a v neděli je zdarma. Nicméně najít místo k parkování může být obtížné, ale je 

možné ve všech okolních ulicích. Více info viz web www.parkovanivbrne.cz. 

 

 

 

https://dpmb.cz/cs/sms-navod-uzivani
http://www.parkovanivbrne.cz/

