
Příjezdové trasy 
Škoda Tour 2016 

9.- 16.7.2016, Hotel Jezerka, Seč, Česká republika 
GPS: Loc: 49.82166, 15.65944 

 
 

 Od Prahy (varianta 1): po dálnici D11 E67 směr Hradec Králové až na sjezd „Exit 39“ (Poděbrady). Po silnici č. 38 
směr Kolín, Čáslav. Na obchvatu odbočit vlevo na silnici č. 337 přes Žleby a Třemošnici do Seče. Na náměstí odbočit 
vlevo na silnici č. 337 směr Seč-Ústupky (Chrudim). Po 400 metrech odbočte vpravo na silnici č. 343 směr Seč-Ústupky 
(Hlinsko). Přejet přehradní hráz a v lese vpravo směr Hotel Jezerka. 

 Od Prahy (varianta 2): po dálnici D1 (E50, E55, E65) směr Brno až na sjezd „Exit 90“. Po silnici č. 34 (E551) směr 
Havlíčkův Brod. Odtud po silnici č. 34 do Ždírce nad Doubravou a po silnici č. 37 do Trhové Kamenice. Odtud po silnici 
č. 343 přes Horní Bradlo a Proseč. Za obcí v lese vlevo směr Hotel Jezerka. 

 Od Brna: po dálnici D1 (E50, E55, E65) směr Praha až na sjezd „Exit 162“ – Velká Bíteš. Po silnici č. 37 směr 
Křižanov, Žďár nad Sázavou, Ždírec nad Doubravou. Odtud po silnici č. 37 do Trhové Kamenice a dále po silnici č. 343 
přes Horní Bradlo a Proseč. Za obcí v lese vlevo směr Hotel Jezerka. 
 

Odkaz na mapy.google.com - https://drive.google.com/open?id=1kSRi9BgD1iTUL782x74y4xehzUw&usp=sharing  
 

 

Na území ČR můžete v případě nouze použít následující telefonní čísla 
 112 Jednotná linka tísňového volání – použít pouze v případě ohrožení lidského zdraví či života 

 150 Tísňové volání – Hasičský záchranný sbor ČR 

 155 Tísňové volání – Záchranná služba lékařské pomoci 

 158 Tísňové volání – Policie ČR 

 

Recepce Škoda Tour a Hotelu Jezerka : 
 +420 606 615 370 Recepce Škoda Tour 

 +420 469 676 327 Recepce Hotelu Jezerka 

  

https://drive.google.com/open?id=1kSRi9BgD1iTUL782x74y4xehzUw&usp=sharing


V případě poruchy vozu  
V době od 4.7. do 24.7.2016 můžete využít VIP asistenční služby ÚAMK ČR: V případě poruchy volejte +420 261 104 345 

Bude Vám zajištěna asistenční služba od pracovníků centrálního dispečinku Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK ČR; 
www.info1234.cz), kteří Vás budou kontaktovat na Váš mobilní telefon a projednají s Vámi konkrétní pomoc.  

Ohlaste se jako účastníci Škoda Tour 2016. 

Asistenční služba (zdarma) :  
 výměna pneumatiky;  

 dovoz 5ti litrů pohonných hmot (platí se pouze pohonné hmoty);  

 oprava s cílem zprovoznění vozidla (do 30 minut zdarma) 

 nastartování vozidla 

 odtah do nejbližšího autoservisu 

 dopravní informace 
 
 
 

Ostatní : 

 Při jízdě po dálnicích je v ČR povinné mít na předním skle nalepenu dálniční známku. 
Pro vozidla do 3,5 tuny je možné zakoupit následující varianty Dálniční známky : 
 Celoroční 1 500 Kč 
 Měsíční 440 Kč 
 Desetidenní 310 Kč 

 Před a po setkání Škoda Tour je možné využít Autokemp Automotoklubu Škoda v Kosmonosích. 
 

http://www.info1234.cz/

