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Dopravní spojení

Jihlava 18. dubna 2009

Setkání složek České astronomické společnosti proběhne v kongresovém sále Krajského 
úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Vchod od objektu 
Vzhledem k tomu, že bude setkání probíhat v sobotu, bude hlavní vchod do budovy (z ulice 
Žižkova) uzavřený. K dispozici bude vedlejší vchod z ulice Na Skalce (průjezd a průchod na 
nádvoří sídla kraje). U vchodu bude obsluha, která bude příchozí směrovat. Od vrátnice 
bude cesta přes nádvoří až ke kongresovému sálu značena orientačními tabulemi. 
Orientační schéma v příloze.

Autem
V ulici Na Skalce (bezprostředně sousedící s budovou Krajského úřadu kraje Vysočina) je 
možnost šikmého parkování. Další možnosti parkování jsou v přilehlých ulicích.

Z dálnice D1:
Pojedete-li autem z dálnice D1, sjeďte na exitu "112 - Jihlava" a pokračujte po přivaděči 
směrem na Jihlavu (po sjezdu z dálnice doprava). Po dálničním přivaděči rovně pokračujte 
skrz město.  Poté, co projedete jihlavský tunel, z dálničního přivaděče sjeďte a po příjezdu 
na "T" křižovatku pokračujte vlevo (směrem na Jihlavu). Poté, co přijedete do Jihlavy (po 
pravé straně je hřbitov), pokračujte na světelné křižovatce rovně. Poté odbočte na třetí 
odbočce vpravo a zaparkujte po pravé straně. Jste u bočního vchodu do budovy Krajského 
úřadu kraje Vysočina - v ulici Na Skalce.

Od Havlíčkova Brodu:
Do Jihlavy přijíždíte pod dálničním přivaděči (dálnici D1 podjíždíte). Po dálničním přivaděči 
rovně pokračujte skrz město.  Poté, co projedete jihlavský tunel, z dálničního přivaděče 
sjeďte a po příjezdu na "T" křižovatku pokračujte vlevo (směrem na Jihlavu). Poté, co 
přijedete do Jihlavy (po pravé straně je hřbitov), pokračujte na světelné křižovatce rovně. 
Poté odbočte na třetí odbočce vpravo a zaparkujte po pravé straně. Jste u bočního vchodu 
do budovy Krajského úřadu kraje Vysočina - v ulici Na Skalce.

Od Pelhřimova:
Přijíždíte-li do Jihlavy, pokračujte stále rovně. U hřbitova (po pravé straně) na světelné 
křižovatce pokračujte rovně. Poté odbočte na třetí odbočce vpravo a zaparkujte po pravé 
straně. Jste u bočního vchodu do budovy Krajského úřadu kraje Vysočina - v ulici Na Skalce.

Od Znojma:
Při příjezdu před Jihlavu najíždíte na dálniční přivaděč, pokračujte rovně. Na prvním sjezdu z 
přivaděče sjeďte a pokračujte směrem na Jihlavu (vpravo).  Poté, co přijedete do Jihlavy (po 
pravé straně je hřbitov), pokračujte na světelné křižovatce rovně. Poté odbočte na třetí 
odbočce vpravo a zaparkujte po pravé straně. Jste u bočního vchodu do budovy Krajského 
úřadu kraje Vysočina - v ulici Na Skalce.
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Od Třebíče:
Po příjezdu do Jihlavy pokračujte rovně. Na první světelné křižovatky u City Parku (po pravé 
straně) pokračujte vlevo na ulici Hradební - držte se v levém pruhu. Na další světelné 
křižovatce odbočte vlevo na ulici Žižkova. Na čtvrté odbočce odbočte vlevo (pozor, první 
odbočka je v do zákazu odbočení a třetí odbočka je jen nenápadná příjezdová ulička) a 
zaparkujete na pravé straně. Jste u bočního vchodu do budovy Krajského úřadu kraje 
Vysočina - v ulici Na Skalce.

Od Velkého Meziříčí (po "staré silnici"):
Po příjezdu do Jihlavy pokračujte rovně. Po projetí druhé světelné křižovatky se v ulici 
Hradební držte v levém pruhu. Na další světelné křižovatce odbočte vlevo na ulici Žižkova. 
Na čtvrté odbočce odbočte vlevo (pozor, první odbočka je v do zákazu odbočení a třetí 
odbočka je jen nenápadná příjezdová ulička) a zaparkujte na pravé straně. Jste u bočního 
vchodu do budovy Krajského úřadu kraje Vysočina - v ulici Na Skalce.

Autobus
Z autobusového nádraží je ke Krajskému úřadu kraje Vysočina nejkratší a nejjednodušší 
cesta pěšky. Z autobusového nádraží vyjděte přes čekací halu. Poté přejděte přes ulici 
(Jiráskova) a pokračujte po ulici 17. listopadu, která přímo před Vámi (do mírného kopečka). 
Přijdete na Štefánikovo náměstí, odkud pokračujte stále rovně (do jednosměrky - po pravé 
straně je malý park). Vyjdete na ulici Žižkova, přičemž budova Krajského úřadu kraje 
Vysočina je přímo proti Vám. Přejděte přes ulici a jděte doprava podél budovy kraje. Na jejím 
konce odbočte do leva. Po levé straně je po několika desítkách metrů boční vchod do 
budovy. 

Vlak
V Jihlavě vystupte na Hlavním vlakovém nádraží. Přímo od nádraží odjíždí několik linek 
MHD, které vedou přímo před budovu Krajského úřadu kraje Vysočina. 

Trolejbusová linka "B" (cesta cca. 25 min) - vystupte na zastávce "Ke Skalce". Přejděte ulici 
na druhou stranu a pokračujte několik desítek metrů v protisměru jízdy trolejbusu. Po pravé 
straně je vchod do budovy Krajského úřadu kraje Vysočina.

Trolejbusová linka "BI" (cesta cca. 15 min) - vystupte na zastávce "Ke Skalce". Ze zastávky 
pokračujte ve směru jízdy trolejbusu. Po cca 20m zabočte vpravo (stejně jako trolejbus) a 
pokračujte cca. 100m. Po pravé straně je vchod do budovy Krajského úřadu kraje Vysočina.

Pokud pojedete do Jihlavy vlakem přes Havlíčkův Brod, počítejte, že mezi uvedenými 
stanicemi bude probíhat výluka traťové koleje. Vlaky tedy budou nahrazeny autobusy, 
které budou v Havlíčkově Brodě odjíždět od nádražní budovy. Pro cestu do Jihlavy 
použijte autobus, který bude označen „Jihlava – přímá linka“, jinak vás čeká okružní 
jízda krajem Vysočina. Přímá linka zajíždí přímo k jihlavskému nádraží, kde je možný 
přestup na trolejbusy směr Krajský úřad. 
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