
Doprava do/z muzea 
 

 
Poloha Technického muzea v Brně, Purkyňova 105 

 

A/ tramvají č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické muzeum 

B/ autem – po ulici Hradecká, směrem na Svitavy, sjez na Královo Pole (za benzinkou Shell), a hned na 

světelné křižovatce uhnout doprava (na odbočku k centru) a vjet do brány k muzeu. Za bránou je 

parkoviště pro návštěvníky muzea.  

C/ autem – po ulici Purkyňova (směr k Technologickému parku), projet okolo muzea (není zde možné 

odbočit přes tramvajový pás, zvýšené nástupiště) a dojet až na dohled ke konečné zastávce tramvají 

(točně), zde se opatrně otočit do protisměru a dojet zpět k Technickému muzeu, vjet do brány a 

zaparkovat v areálu muzea.  

C/ trolejbus č. 32, na konečnou zastávku Srbská. Zde vystoupit a projít okolo nákupního domu Billa 

k panelovému sídlišti u velkého fotbalového hřiště a projít okolo panelových domů a dojít až na ulici 

Purkyňova. Tato trasa je poměrně náročná na orientaci.    
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Nádraží v Brně 
 

 
 

A/ Hlavní nádraží (vlak)  

B/ Dolní nádraží (vlak) 

C/ Autobusové nádraží Zvonařka 

D/ Autobusové nádraží U hotelu Grand 

E/ Vlakové nádraží Brno-Židenice  

 

Přesun od vlakového nádraží Hlavní nádraží do muzea:  

Před vlakovou stanicí je velké tramvajové nástupiště. Zde nasednete na tramvaj č. 12, která pojede 

směrem do Technologického parku (na konečnou zastávku Technologický park). Vystoupíte na 

zastávce s názvem Technické muzeum. Odhadovaný čas dopravy: 25 min. Doporučujeme zakoupit 

pro jízdu jízdní doklad (lístek MHD) v hodnotě 25 Kč., který platí na 60 min od okamžiku otištění 

razítka v označovacím strojku umístěném ve voze.   
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Přesun z autobusového nádraží u hotelu Grand, Benešova třída či tzv. Staré nádraží, do muzea: 

Pěšky přejdete podchodem nebo po chodníku na protilehlé straně silnice na tramvajovou zastávku u 

budovy Hlavního nádraží – cca 5 min. Zde využijete postup uvedený výše.   

Odhadovaný celkový čas dopravy: 30 min. Doporučujeme zakoupit pro jízdu jízdní doklad (lístek 

MHD) v hodnotě 25 Kč., který platí na 60 min od okamžiku otištění razítka v označovacím strojku 

umístěném ve voze.   

 

Přesun od autobusového nádraží Zvonařka do muzea:  

U nádraží zastavuje autobus č. 63, který vás dopraví na zastávku Hlavní nádraží. Případně můžete 

pěšky projít přes nákupní centrum Vaňkovka až na tramvajovou zastávku Hlavní nádraží (což zabere 

přibližně 10-15 min – doporučujeme dále využít nadchod přístupný z 1. patra NC přes bývalé Tesco).  

U budovy Hlavního nádraží přesednete na tramvaj č. 12, která pojede směrem do Technologického 

parku (na konečnou zastávku Technologický park). Vystoupíte na zastávce s názvem Technické 

muzeum. Odhadovaný čas dopravy: 30-45 min. Doporučujeme zakoupit pro jízdu jízdní doklad (lístek 

MHD) v hodnotě 25 Kč., který platí na 60 min od okamžiku otištění razítka v označovacím strojku 

umístěném ve voze.   

 

Přesun z vlakového nádraží Dolní nádraží do muzea:  

U vlakového nádraží zastavuje autobus č. 61, který vás dopraví na zastávku Hlavní nádraží. Zde 

přesednete na tramvaj č. 12, která pojede směrem do Technologického parku (na konečnou zastávku 

Technologický park). Vystoupíte na zastávce s názvem Technické muzeum. Odhadovaný čas dopravy: 

30 min. Doporučujeme zakoupit pro jízdu jízdní doklad (lístek MHD) v hodnotě 25 Kč., který platí na 

60 min od okamžiku otištění razítka v označovacím strojku umístěném ve voze.   

 

 

Zpáteční cesta od muzea ve středu 5. června 

Upozorňujeme, že pro zpáteční cestu z muzea po ukončení konference je objednána společná 

přeprava autobusem k Moravskému zemskému muzeu (zast. Šilingrovo náměstí.) na prohlídku 

výstav. Od Moravského zemského muzea lze pohodlně dojít pěšky k Hlavnímu nádraží (cca 10 min), 

na zastávku Hlavní nádraží či až k autobusovému nádraží u hotelu Grand. Pokud potřebujete dojet až 

na nádraží Dolní nádraží či Zvonařka – můžete dále zakoupit již jen jízdní doklad na autobus č. 61 

nebo 63 v hodnotě 20 Kč, který platí 15 min.  

 

Prosíme, ověřte si dopředu ideální možnost pro příjezd do muzea a pro přesun mezi muzeem a 

vašimi ubytovacími kapacitami na www stránce idos.cz, kde jsou využívány i jízdní řády MHD Brno. 

Přesnou polohu muzea a vašeho ubytovacího zařízení i s vyznačenou zastávkou dopravního 

prostředku MHD (tramvaje, autobusu, trolejbusu) naleznete na běžném vyhledávači, např. 

https://mapy.cz. Podrobné informace k dopravní situaci v Brně najdete na stránkách: www.dpmb.cz, 

www.doprava-brno.cz, www.bkom.cz a www.kopemeabrno.cz. Včasné vyhledání potřebných údajů 

vám ušetří čas a umožní klidné prožití konference.  

 

V případě pochybností nebo nenadálé dopravní situace nám neváhejte zavolat nebo poslat SMS 

zprávu na tel. 732 264 594 (pí. Mertová).  


