
 

 

 

Jak se k nám dostanete… 
 

Učebna a kanceláře společnosti ECS Eurofinance, s.r.o. sídlí v prostorách mateřské společnosti 

EVERESTA , která se nachází ve 2. patře (respektive ve 3. podlaží) budovy Techmash Export na adrese 

Stránského 28, Brno – Žabovřesky. 

GPS: 49°12'45.97"N, 16°34'5.197"E 

V případě potíží kontaktujte recepci EVERESTY - 516 116 535 

 

 

 

1) Doprava MHD: 
Budova leží přímo u zastávky tramvaje č. 1 „Stránského“, která jede od Hlavního nádraží cca 18 minut 

a leží ve stejné zóně č. 100 jako Hlavní nádraží. Od zastávky Rosického náměstí (tramvaje č. 3 a 11, 

které jedou ze zastávky Česká cca 10 minut) je třeba jít asi 40 m směrem k centru a pak zabočit 

doprava do ulice Stránského a sejít po ní dolů, cesta od zastávky trvá cca 5 minut.  

Stejná cesta jako v předchozím případě je ze zastávky autobusu č. 44 a trolejbusu č. 30 Rosického 

náměstí.  

Asi 300 m od zastávky Rosického náměstí je zastávka autobusů 44 a 67 a trolejbusů 29, 30 a 36, které 

zajišťují spojení z Mendlova náměstí, Výstaviště či ÚAN Zvonařka; linky 29, 44 a 67 staví také na 

zastávce Vozovna Komín, odkud lze jet tramvají č. 1 jednu stanici (směr Řečkovice) na Stránského. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Legenda:   1: naše prostory                                  2: zastávka Stránského 

3: zastávky Sochorova a Rosického náměstí                        4: zastávka Vozovna Komín 

 

 

2) Dostupnost kanceláře od vlaku a autobusu: 
Staré autobusové nádraží u hotelu Grand, kde staví např. autobusy Student Agency nebo Eurolines: po 

chodníku vedoucího kolem nádraží se vydáte směrem doleva, cca po 250 m dojdete na tramvajovou 

zastávku Hlavní nádraží. Zde nastoupíte na tramvaj č. 1, směr Bystrc (jde o nástupiště nejvíce vpravo, 

tj. nejdále od Hlavního nádraží ČD). Tramvaj jede 18 minut a obě zastávky jsou v zóně 100.  

 

 



 

 

 

 

Hlavní vlakové nádraží ČD:  

Přímo proti východu z nádraží je tramvajová zastávka Hlavní nádraží, odkud pojedete z 

nejvzdálenějšího nástupiště tramvají č. 1 směr Bystrc. Tramvaj jede 18 minut a obě zastávky jsou v 

zóně 100.  

ÚAN Zvonařka:  

Pěšky po lávce přes Vaňkovku a kolem Tesca nebo tramvajemi 12 a 9 se dostanete na hlavní nádraží 

ČD, resp. MHD a odtud budete pokračovat  jako je popsáno v předchozím případě. Ze zastávky 

Zvonařka můžete jet také autobusem č. 67 na zastávku Vozovna Komín (cesta trvá 26 minut a zahrnuje 

zóny 100 a 101). Odtud lze pokračovat jednu zastávku tramvají č. 1 (tentokrát směr Řečkovice) na 

Stránského, popř. dojít pěšky. 

 

3) Cesta autem:  
Při příjezdu do Brna po dálnici od Prahy, Břeclavi i od Olomouce je nejjednodušší sjet z dálnice D1 na 

190 Km (Brno Západ) a jet po R 23 směr Pisárky a pak stále rovně po Žabovřeské (směr Královo Pole, 

Svitavy). Z ní krátce po mimoúrovňovém křížení s tramvajovou tratí zahněte vpravo na ulici Bráfovu, 

ze které po 50 metrech zahnete vlevo na ulici Fanderlíkovu, po níž pojedete stále rovně (za 

křižovatkou pokračuje jako Haasova). Po vyústění do ulice Stránského zahnete vlevo. 

Při cestě od Svitav, Blanska či Kuřimi je optimální sjet z R 43 na exitu 2 (Královo Pole) a jet cca 2 Km 

po Hradecké ulici. Na velké světelné křižovatce (po levé straně je čerpací stanice OMV) zahněte 

doprava na Královopolskou, po které pokračujte stále rovně – ústí přímo do Stránského. 

 

Možnosti parkování:  
Přímo na ulici Stránského i v okolních ulicích lze parkovat zdarma a obvykle je možné parkovací místo 

najít relativně bez problémů. V případě pozdějšího příjezdu na větší akci bude možná třeba nechat 

automobil v některé z vedlejších ulic a 100 – 200 m dojít pěšky.  

4) Cesta letadlem 
Od letiště se autobusem č. 76 dostane na zastávku Hlavní nádraží, stačí projít podchodem na 

stanoviště tramvaje č. 1.  

5) Cesta lodí 
Pokud pojedete parníkem od Veverské Bítýšky, pak z přístaviště se tramvají  č. 1 dostanete na 

zastávku Stránského nebo tramvají č. 3 a 11 na zastávku Sochorova (viz popis cesty od MHD). 


