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Dopravní a organizační informace
Prostory školicího centra ICT Pro s.r.o. jsou umístěny v budově firmy COMGUARD v klidné části města
Brna, na rozhraní městských částí Žabovřesky a Komín s vynikající dostupností jak z hlediska individuální
automobilové dopravy, tak i MHD.
Přesná adresa je Sochorova 38, 616 00 Brno.
Prostory ICT Pro se nachází v 1. patře budovy.
GPS: 49°12'45"N, 16°33'58"E
Doprava z centra Brna městskou hromadnou dopravou:
Z hl. nádraží tramvaj č. 1 - zast. Stránského (16 min.), z centra (ul. Česká) tramvaj č. 3 a 11 - zast. Rosického
nám. (11 min), dále pak Trolejbus č. 29 (zast. Vozovna Komín), Autobusy 44, 67 a 84 (zast. Rosického nám. /
Vozovna Komín)
Doprava autem:
Při cestě z Prahy, Ostravy či jiných měst po D1 je třeba sjet na exitu 190, dále po E461 (městský okruh bez
semaforů), asi po 6 km odbočíte doprava na Žabovřesky, dále viz podrobná mapa, celkem asi 10 minut jízdy.
Při cestě od Svitav (ze severu Brna přes Královo Pole) odbočíte z E461(městský okruh) na Žabovřesky - ulice
Královopolská, dále viz podrobná mapa.
Pro parkování hostů či studentů nejsou vyhrazena žádná konkrétní parkovací místa, ale poblíž budovy či
v přilehlých ulicích se nachází dostatek parkovacích míst, kde by neměl být problém zaparkovat.
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Stravování:
Bohaté občerstvení pro všechny účastníky školení je vždy k dispozici přímo na učebnách. Najdete zde sladké i
neslazené minerálky, chlazenou vodu, čaj, kávu, sladké i slané sušenky apod.
Oběd, který je zpravidla v ceně školení, je realizován v blízké restauraci.
Ubytování:
V blízkosti našeho školicího centra se nachází několik penzionů či hotelů, ve kterých se můžete pohodlně
ubytovat. Na požádání vám ubytování rádi doporučíme či přímo zarezervujeme.
Kontakty na pracovníky ICT Pro:
Tel.: 517 546 191

skoleni@ictpro.cz

web: www.ictpro.cz

www.skoleni-ict.cz

Ing. Petr Slavík
jednatel společnosti
gsm: 775 860 777
petr.slavik@ictpro.cz

Mgr. Radek Havelka
ředitel školicího centra
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radek.havelka@ictpro.cz

Ing. Libor Šrom. Ph.D.
vedoucí koordinátor školení
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Bc. Světlana Drdlová
koordinátor školení
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