PRŮVODCE: ODKUD K NÁM JEDETE?
Úvod - detailní popis cesty do firmy ROBEX DK, s.r.o.®
Dobrý den,
na základě mnoha požadavků jsme pro Vás připravili tohoto průvodce, který Vás navede do sídla naší
společnosti. Tento dokument slouží při cestování pomocí osobního či nákladního automobilu. Obsaženy
jsou však i instrukce při letecké dopravě, cestování vlakem i autobusem. Cestování automobilem je
popsáno intuitivně pomocí náčrtů map a textovým itinerářovým popisem cesty z jednotlivých možných
směrů.
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Ať k nám jedete na návštěvu z důvodu ukázky nových technologií, servisu Vašeho stroje či nářadí,
navštívit kamennou prodejnu s nářadím a doplňky pro čalouníky, krejčové či dekoratéry, shlédnout
řezací techniku na polystyrénové izolace CleexCut či na jednání ohledně na zakázku vyrobeného stroje,
věříme že Vám bude tento průvodce nápomocen. Při jakékoli nejasnosti nás ihned kontaktujte na naší
hot-line tel. lince +420 499 321 109. Před návštěvou prosím telefonicky kontaktujte osobu se kterou
máte sjednánu schůzku. Již nyní se na Vás těšíme a vězte že žízeň u nás mít nebudete (podáváme kávu,
čaj nebo vodu).
S úctou
Buchar Jiří
Technický & vývojový manažer, IT manažer
ROBEX DK, s.r.o.®
● vyvoj@robex-dk.cz
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Obecné informace, adresa, GPS, mapa ČR
ROBEX DK, s.r.o.®
Slovany 3051
54401 Dvůr Králové n. Lab.
IČO: 27471489
DIČ: CZ 27471489 (VAT)
KAMENNÝ PRODEJ / SHOP:
Po-Čt..7:00 - 15:00
Pá.......7:00 - 14:00
GPS: 50°26'8.29"N
15°48'35.91"E

e-mail:
info tel.:
info fax:

obchod@robex-dk.cz
+420 499 321 109
+420 499 621 124

Profil naší společnosti naleznete na našem webu: http://www.robex-dk.cz/profil.php
Úplné kontaktní informace vč. el. průvodce a navigátoru na: http://www.robex-dk.cz/contact.php
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Detail cesty ze směru Nová Paka, Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Německo
>>zobraz tuto mapu on-line na google<<
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1. Bližší volba směru:
A) přijíždíte po silnici 299 přes Nemojov
B) přijíždíte po silnici 325 přes Bílou Třemešnou
A) Od Verdeka jedete stále po hlavní silnici. Míjíte po pravé straně objekt Tiby Vorlech, větším stoupáním
se dostáváte do středu města, jedete stále po hlavní silnici. Dojedete na křižovatku, kde vidíte na
protilehlé straně kostel, a dáte se do prava z kopce dolů. Na této křižovatce je z Vašeho směru dopravní
značka STOP. Sjedete tedy z kopce jednosměrnou ulicí, kde jedete doprava, tak aby jste se nevrátili
opět na náměstí (to je do leva, do kopce). Na pravo míjíte prodejnu barev a laků. Na další křižovatce
uvidíte po levé straně pomník, rovně by jste jeli mostem přes Labe. Vy se však dáte na této křižovatce
kolem restaurace do prava. Asi po 200 m uvidíte po levé straně zelenou bránu a tudy vjedete do
průmyslového objektu bývalé Tiby. Po průjezdu branou vjedete rovnou na parkoviště, kde odstavíte
automobil. Při průjezdu branou si všimněte protější budovy, kde sídlí firma ROBEX DK, s. r. o. Vejdete do
budovy a vyjdete schodištěm do 1 patra. Zde jsme již připraveni Vás obsloužit a plně se Vám věnovat.
B) Nedaleko za počátkem města DKnL máte po levé straně benzínovou čerpací stanici, po pravé straně
pak parkoviště Zoo, pokračujete stále po hlavní silnici. Mírně z kopce projíždíte pravotočivou zatáčkou,
následuje delší rovinka, po levé straně máte nově vybudované sídliště. Pokračujete v jízdě po hlavní
silnici a projíždíte další pravotočivou zatáčku. Jedete podél Labe, po 100m máte po levé straně zastávku
BUS, za ní je po levé straně most, po kterém přejedete na druhou stranu. Ihned za mostem následuje
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křižovatka, po pravé straně je pomník. Na této křižovatce se dáte doleva. Asi po 200 m uvidíte po levé
straně zelenou bránu a tudy vjedete do průmyslového objektu bývalé Tiby. Po průjezdu branou vjedete
rovnou na parkoviště, kde odstavíte automobil. Při průjezdu branou si všimněte protější budovy, kde sídlí
firma ROBEX DK, s. r. o. Vejdete do budovy a vyjdete schodištěm do 1 patra. Zde jsme již připraveni Vás
obsloužit a plně se Vám věnovat.
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Detail cesty ze směru Hořice, Praha, Německo
>>zobraz tuto mapu on-line na google<<
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Po projetí značky obce DKnL jedete stále po hlavní silnici dolů z kopce, směrem do centra. Přijedete na
kruhový objezd, jež má odbočky do tří dalších směrů. Vy se dáte do leva, po pravé straně budete mít
řeku Labe. Po levé straně máte Vánoční ozdoby, Penny market. Jedete stále rovně po hlavní silnici, po
pravé straně je řeka Labe. Dojedete ke křižovatce, kde je po pravé straně most. Rovně je značena ZOO,
Vy se však dáte přes most doprava. Ihned za mostem následuje křižovatka, po pravé straně je pomník.
Na této křižovatce se dáte doleva. Asi po 200 m uvidíte po levé straně zelenou bránu a tudy vjedete do
průmyslového objektu bývalé Tiby. Po průjezdu branou vjedete rovnou na parkoviště, kde odstavíte
automobil. Při průjezdu branou si všimněte protější budovy, kde sídlí firma ROBEX DK, s. r. o. Vejdete do
budovy a vyjdete schodištěm do 1 patra. Zde jsme již připraveni Vás obsloužit a plně se Vám věnovat.
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Detail cesty ze směru Jaroměř, Náchod, Hradec Králové, Brno, Slovensko, Rakousko
>>zobraz tuto mapu on-line na google z Brna<< >>zobraz tuto mapu on-line na google z Náchoda<<
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Po projetí značky obce DKnL jedete stále po hlavní silnici směrem do centra. Přijedete na kruhový
objezd, jež má odbočky do tří dalších směrů. Prostřední odbočka je na náměstí, ale neumožňuje projetí
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"zákaz vjezdu!". Do prava je značen směr na Trutnov, vy se dáte doleva z mírného kopce dolů. Budete
míjet po levé straně autobusové nádraží, prodejnu Plus, čerpací stanici ARAL. Pokračujete stále rovně,
po hlavní silnici, přejedete most přes řeku Labe. Za mostem leží kruhový objezd, jež má odbočky do tří
dalších směrů. Vy se dáte doprava, po pravé straně máte řeku Labe. Jedete stále rovně po hlavní silnici,
po pravé straně řeky Labe. Dojedete ke křižovatce, kde je po pravé straně most. Rovně je značena ZOO,
Vy se však dáte přes most doprava. Ihned za mostem následuje křižovatka, po pravé straně je pomník.
Na této křižovatce se dáte doleva. Asi po 200 m uvidíte po levé straně zelenou bránu a tudy vjedete do
průmyslového objektu bývalé Tiby. Po průjezdu branou vjedete rovnou na parkoviště, kde odstavíte
automobil. Při průjezdu branou si všimněte protější budovy, kde sídlí firma ROBEX DK, s. r. o. Vejdete do
budovy a vyjdete schodištěm do 1 patra. Zde jsme již připraveni Vás obsloužit a plně se Vám věnovat.
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Detail cesty ze směru Trutnov, Wroclav, Polsko
>>zobraz tuto mapu on-line na google<<
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Od Kocbeře jedete stále po hlavní silnici z kopce. Míjíte značku obce DKnL, pokračujete po hlavní silnici
do centra města, míjíte po levé straně čerpací stanici, dále míjíte po levé straně restauraci Korsika.
Jedete stále po hlavní silnici směr centrum. Dojedete na křižovatku, kde vidíte na protilehlé straně
budovu léčebny zrakových vad. Na této křižovatce se dáte doprava. Pokračujete stále po hlavní silnici,
míjíte po levé straně městské muzeum "Kohoutův dvůr". Pokračujete po hlavní silnici až na křižovatku,
kde se nachází po levé straně kostel. Tuto křižovatku projedete rovně, následně ostře doleva po hlavní
silnici. Jedete tedy z kopce jednosměrnou ulicí, kde na následné křižovatce jedete doprava z kopce, tak
aby jste se nevrátili opět na náměstí (to je do leva, do kopce). Po pravé straně míjíte prodejnu barev a
laků. Na další křižovatce uvidíte po levé straně pomník, rovně by jste jeli mostem přes Labe. Vy se však
dáte na této křižovatce kolem restaurace doprava. Asi po 200 m uvidíte po levé straně zelenou bránu a
tudy vjedete do průmyslového objektu bývalé Tiby. Po průjezdu branou vjedete rovnou na parkoviště,
kde odstavíte automobil. Při průjezdu branou si všimněte protější budovy, kde sídlí firma ROBEX DK, s. r.
o. Vejdete do budovy a vyjdete schodištěm do 1 patra. Zde jsme již připraveni Vás obsloužit a plně se
Vám věnovat.
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Omezení pro nákladní automobily
Město Dvůr Králové nad Labem ve kterém firma ROBEX DK, s.r.o. sídlí je považováno od nepaměti za
město tranzitní. Nemalé množství dopravy způsobené zejména osobními automobily směřujícími do ZOO
Dvůr Králové nad Labem a také nákladními automobily zásobujícími nemalou obchodní síť charakterizuje
momentální dopravní situaci ve Dvoře Králové nad Labem. Sídlo společnosti se nachází v blízkosti
samého centra města, avšak s výbornou dopravní dostupností.
O případných uzavírkách a dalších informací o dopravní situaci ve městě se informujte na webu města
Dvůr Králové nad Labem: http://www.mudk.cz/
Pro nákladní dopravu doporučujeme, a to zejména pro směry od Trutnova a Hradce Králové, volit trasu
podél řeky Labe po nábřeží Eduarda Beneše, kde se nenachází žádné hmotností ani rozměrové omezení.
Ve vlastním areálu je nedostatek místa pro parkování velkých nákladních automobilů. Doporučuji tedy
neparkovat vozidlo na centrálním parkovišti před sídlem společnosti (tlustá čára a kříž), ale vůz odstavit
v zadní části areálu (tenká čára) a využít zadního vstupu do budovy. Pro lepší orientaci je volat konkrétní
kontaktní osobu, která na Vás vyčká na parkovišti a nasměruje Vás.
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Autobusová přeprava, vlaková přeprava, letecká přeprava
Do města Dvora Králové nad Labem se můžete také přepravit hned několika dalšími způsoby.
Autobusová zastávka znázorněná na mapce níže je ve vzdálenosti cca. 10 min. chůze od sídla naší firmy.
>> Zobrazení interaktivní mapy maps.google.cz zde! <<
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Vlaková zastávka není umístěna v centru města jak bývá běžné, ale je umístěna mimo městskou část. Po
příjezdu do města je tedy vhodné využít přistavěného autobusu a vystoupit na zastávce Náměstí TGM.
Od náměstí je naše firma cca. 5 min. chůze. >>Zobrazení interaktivní mapy maps.google.cz zde<<
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K dopravě do města je také možné využít Leteckou dopravu po telefonické dohodě s Letištěm Dvůr
Králové nad Labem / Žireč (viz. mapka). Pro přepravu z letiště doporučuji využít některé z níže
uvedených Taxi služeb.
>> Zobrazení interaktivní mapy s pěší trasou z letiště na maps.google.cz zde! <<
>> Zobrazení interaktivní mapy cesty Taxi na maps.google.cz zde! <<

Letiště (Aeroklub)

tel. +420 499 622 602

Taxi Keňa

mob. +420 732 532 626

Taxi Kozák

mob. +420 777 034 701

http://www.akdk.cz/

16.7.2010
ROBEX DK, s.r.o.
Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20945

strana 16 z 21
IČO 27471489, DIČ CZ 27471489
Tel.: +420 499 321 109, Fax: +420 499 621 124
www.robex-dk.cz, www.robex-dk.com

Detailní popis sídla společnosti ROBEX DK, s.r.o.
Sídlo naší společnosti se nachází v areálu bývalé TIBY Slovany ve kterém se nachází více firem. Jedná se
o jeden z největších průmyslových areálů ve městě. Firmu naleznete v 1. patře hlavní budovy, která se
nachází ihned naproti vjezdové bráně zelené barvy. Před touto budovou je k dispozici parkoviště pro
osobní vozy. Do naší firmy se dostanete projitím hlavních prosklených dveří přístupných ihned
z parkoviště a následným vystoupáním po schodišti do 1. patra. Při vstupu osob na vozíku jsme
připraveni zajistit jejich přesun do prvního patra. Schodiště je ukončeno dalšími prosklenými dveřmi,
ihned za nimi je pak napravo vstup do naší firmy. Na patře je také k dispozici veřejně přístupné WC.
Vstup do naší firmy je zabezpečen zařízením EasyDentic (http://www.easydentic.cz) pracujícím na
principu snímání otisků prstů. Volný přístup je však zajištěn od cca. 8 do 14 hod. v každý pracovní den.
V jiném čase prosím využijte zvonek na zdi vedle vstupních dveří.

(pohled na areál firmy ROBEX DK, s.r.o. – bývalá TIBA Slovany)

16.7.2010
ROBEX DK, s.r.o.
Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20945

strana 17 z 21
IČO 27471489, DIČ CZ 27471489
Tel.: +420 499 321 109, Fax: +420 499 621 124
www.robex-dk.cz, www.robex-dk.com

(pohled na hlavní budovu)

(1. patro – postupujte dle šipek)
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Pří návštěvě doporučujeme
Při návštěvě naší firmy doporučujeme navštívit také některé zajímavosti v našem městě. Tyto místa
můžete shlédnout před opuštěním města (po jednání), nebo při vyplnění volného času při čekání na
opravu vašeho nářadí našim servisním technikem. Zvažte prosím také účast Vašich blízkých na jednání.
Z běžné pracovní schůzky se pak může stát skutečný rodinný výlet.
Východočeská ZOO DKn.L.

Více informací o ZOO na stránkách: www.zoodk.cz
Ubytování - penzion "ZA VODOU"
Nově postavený, rodinný penzion se nachází v klidné části města, jen 5 minut chůze od centra, 10 minut
od ZOO a pouhých 5 minut od krásného koupaliště, 5 minut pěšky z firmy ROBEX DK, s. r. o.. Penzion
je situován v klidné části Dvora Králové, pouze několik
minut chůze od centra města, ZOO, a městského
koupaliště. Penzion byl otevřen před 3 lety. Po prvním
roce provozu bylo vybudováno v areálu penzionu zázemí,
kde je hostům k dispozici zahradní bar, pergoly, venkovní
bazén, dětský bazén, hřiště na fotbal, basketbal a dětské
hřiště. V květnu 2004 byla otevřena nová restaurace s
celoročním

provozem.

Nově

otevřená

restaurace

s

celoročním provozem, nabízí výběr ze specialit místní i
zahraniční kuchyně. Našim klientům rádi nabídneme
zázemí, kde je k dispozici vybavená školící místnost
vhodná pro uspořádání firemních školení a prezentací.
Dále je zde možnost využití salónku, který je jako stvořený
pro rodinné oslavy, svatby, srazy, atd. Hosté mohou dále
využít zahradní terasu s výhledem do zahrady.
Poděbradova 2014, 54401 Dvůr Králové nad Labem, tel: +420 499 620 904-6, fax: +420 499 620 277
e-mail: recepce@penzionzavodou.cz
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Zajímavosti ve Dvoře Králové nad Labem

Více informací na stránkách: http://www.dvurkralove.cz
nebo na oficiálním webu města: http://www.mudk.cz/

Odkud k nám jedete? Využijte službu, kterou jsme pro Vás vytvořili. Na našem webu www.robexdk.cz v části kontakty (vpravo nahoře) zadejte po otevření této stránky s kontakty do pole odkud k nám
jedete Vaší pozici. Stačí vepsat město a na maps.google se Vám zobrazí přesná trasa s itinerářem. Tuto
mapu si pak můžete vytisknout s sebou.
>> Přejděte na náš web: www.robex-dk.cz <<
>> Přejděte na kontakty: www.robex-dk.cz/contact.php <<
>> Otevřete si mapu maps.google.cz pro zadání odkud k nám jedete? <<
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Popis cesty ze směrů v anglickém jazyce / english version
Detail of map from directionail Germany, Prague, Brno
A) arrive from road no. 299, nearest country Nemojov
B) arrive from road no. 325, nearest country Bílá Třemešná
A) From Verdek motoring always after major road. Pass after genuine parties object Tiba Vorlech, bigger
rise get to the city, motoring always after major road. Arrive on crossing, where you see on opposite
parties church, and set to rightly down the hill down. Upon this crossing is from your direction stop sign.
Wear off then down the hill unidirectional up the street, where motoring transport, so to you didn't
return again in the square (it is to the left, up hill). On authenticity pass salesroom colours and varnish.
On next crossing catch sight of nearside monument, straight would you are motoring bridge over the
Elbe. You however give upon this crossing about restaurant to the rightly. Perhaps after 200 m catch
sight of nearside green harrow and this way enter industrial object wash Tiba archive. After passage
taking drive in straight on park, where put aside car. At passage taking notice opposite building, where
reside firm ROBEX DK, s. r. o. Enter indoors and go out staircase to the 1 store. Here we are already
ready for you.
B) Not far off behind infancy cities DKnL have you got nearside petrol gas station, after genuine parties
then park Zoo, go on always after major road. Gently down the hill drive through clockwise turning,
follow longer straight, nearside have you got newly constructed development. Continue in ride after
major road and drive through next clockwise turning. Go along Elbe, after 100m have you got nearside
stops BUS, behind she's nearside bridge, after which overtravel beyond. Immediately behind bridge
follow crossing, after genuine parties is monument. Upon this crossing give left. Perhaps after 200 m
catch sight of nearside green harrow and this way enter industrial object wash Tiby. After passage
taking drive in straight on park, where put aside car. At passage taking notice opposite building, where
reside firm ROBEX DK, s. r. o. Enter indoors and go out staircase to the 1 storey. Here we are already
ready for you.
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