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AMI penzion se nachází v městské části Brno-střed a je velmi dobře dostupný při cestě 

autem z dálnice i městského okruhu. Dostupnost hromadnou dopravou je nadstandartní a zajišťuje 
snadné a rychlé cestování do všech městských částí včetně nočních linek.

      Více informací o veřejné dopravě v Brně na www.dpmb.cz

☺Tip pro Vás: Využijte našich služeb a my Vám zajistíme dopravu vozem. Více na našich 
stránkách v sekci Transfery. Přesnou cenu Vám sdělíme předem. 
Př. Autobusové nádraží Zvonařka-AMI penzion fixní cena 100,- Kč (max. 4 osoby)

Příjezd z autobusového nádraží Zvonařka:
Máte 2 možnosti, jak se k nám dostat MHD:

1) Můžete projít Galerií Vaňkovka okolo OD Tesco a tzv. Myší dírou, tj podchodem pod 
Hlavním vlakovým nádražím a vyjděte za pomocí ukazatelů k tramvajové zastávce tr.č. 1 (směr 
Výstaviště, Pisárky)-je to ta nejvzdálenější od vchodu do Hl.vlak.nádraží a nastupte do tramvaje 
č.1, směr Bystrc-Ečerova, cesta trvá dle jízdního řádu 13 min. Jízdenku si můžete zakoupit přímo 
u řidiče s přirážkou nebo v automatu na zastávce - zde máte možnost většího výběru z různých 
druhů jízdenek. Další možnost je zakoupit si jízdenku v zastávce Pisárky, kde je prodej jízdních 
dokladů v sídle dopravního podniku (zde naleznete kompletní sortiment). Vystupte v zastávce 
Pisárky - vystoupíte v podchodu pod mimoúrovňovou křižovatkou. Vyjděte vpravo po schodech na 
straně, kde jste vystoupili z tramvaje - vracejte se směrem, kterým jste přijeli tramvají. Po levé ruce 
uvidíte budovu Základní školy Hroznová 1, podél které půjdete do kopce.

Na první křižovatce jděte rovně stále do kopce a zanedlouho uvidíte před sebou zeď s cedulí 
ulice Neumannova. Odbočte vlevo a jděte okolo parku stále po ulici Hroznová a na příští křižovatce 
u sousedního penzionu Balada, Hroznová 37, (nejedná se o náš penzion) jděte rovně, resp. vlevo do 
slepé ulice - jdete dolů z kopce a na konci ulice najdete budovu AMI penzionu, Hroznová 67. 

2) Podle mapky se vydejte k zastávce autobusu č. 84 Autobusové nádraží. Nastupte do 
autobusu č. 84., směr jízdy Mendlovo náměstí. Cesta trvá dle jízdního řádu 13 min. Jízdenku si 
můžete zakoupit přímo u řidiče s přirážkou nebo v automatu na zastávce - zde máte možnost většího 
výběru z různých druhů jízdenek. Další možnost je zakoupit si jízdenku v zastávce Pisárky, kde je 
prodej jízdních dokladů v sídle dopravního podniku (zde naleznete kompletní sortiment). Vystupte v 
zastávce Pisárky – projdete přes točnu tramvají okolo prodejny jízdních dokladů DPMB k zastávce 
trolejbusů a autobusů poblíž přechodu. Přejděte přes přechod pro chodce směrem k Základní škole 
Hroznová 1, podél které půjdete do kopce.

http://www.dpmb.cz/


Na první křižovatce jděte rovně stále do kopce a zanedlouho uvidíte před sebou zeď s cedulí 
ulice Neumannova. Odbočte vlevo a jděte okolo parku stále po ulici Hroznová a na příští křižovatce 
u sousedního penzionu Balada, Hroznová 37, (nejedná se o náš penzion) jděte rovně, resp. vlevo do 
slepé ulice - jdete dolů z kopce a na konci ulice najdete budovu AMI penzionu, Hroznová 67. 

Cesta na Hl.vlak. nádraží nebo na zastávku autobusu č. 84.

V případě jakéhokoliv problému s dopravou volejte naši recepci.

Věříme, že budete s ubytováním spokojeni. 

☺Tip pro milovníky architektury: To, že jste právě prošli okolo druhé nejvýznamější vily po vile 
Tugendhat v objektu na Hroznové 14 dokládá, že se náš penzion nachází v příjemné lokalitě. Pokud 
Vám budeme moci Váš pobyt jakkoli ještě více zpříjemnit, zastavte se kdykoliv u nás na recepci ☺ 
Jsme zde nonstop.
 



Cesta od zastávky Pisárky k AMI penzionu.


