
Nabídka 

BILLBOARDŮ 
ve východních Čechách

Reklamní a eventová agentura
REKLAMA, PRODUKCE, GRAFIKA, BEZPEČNOST



Heřmanův Městec

2520112
:

CHRUDIM:

Pardubický:

křižovatka:

I/17 výjezd Pardubice

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Hrobice

2531113
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37:

tah Hradec Králové-Pardubice, sm ěr

50,1116150:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7885579:WGS84 eo

 224:WGS84 v



Hrobice

2531115
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37:

tah Hradec

50,1111701:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7882038:WGS84 eo

 223:WGS84 v



Hrobice

2531114
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37, směr dálnice Praha:

tah Pardubice-Hradec Králové, sm ěr

50,1111314:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7881899:WGS84 eo

 224:WGS84 v



Chrudim

2546205
:

Chrudim:

Pardubický:

Čs.Armády, nádraží ČSAD:

prostor nádraží p říjezd/odjezd

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Chrudim

2530602
:

Chrudim:

Pardubický:

I/37,ul.Pardubická:

příjezd centrum, okružní k řižovatka

49,5713244:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,4725753:WGS84 eo



Lázně Bohdane č

2520117
:

Pardubický:

Pardubice:

I/36, Masarykovo n.,centrum:

směr dálnice Praha

50,0764790:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,6789330:WGS84 eo

 214:WGS84 v



Lázně Bohdane č

2520116
:

Pardubice:

Pardubický:

Masarykovo n.,centrum:

I/36 směr dálnice Praha

50,0764790:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,6789330:WGS84 eo

 214:WGS84 v



Mikulovice

2530438
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37 ,tah Chrudim-Pardubice,sm.PA:

Restaurace Na Net řebě

49,9912219:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7739274:WGS84 eo

 246:WGS84 v



Mikulovice

2530439
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37, restaurace Na Net řebě:

tah Pardubice-Chrudim,sm ěr Chrudim

49,9906469:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7739674:WGS84 eo

 245:WGS84 v



Pardubice

2520113
:

Pardubice:

Pardubický:

J. Potůčka,sm ěr výjezd HK ,dálnice:

autobazar AAA,sidlišt ě

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Pardubice

2530427
:

Pardubice:

Pardubický:

Devotyho/Benešovo nám.:

sm.Jana Palacha,dc

50,0254554:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7727873:WGS84 eo

 225:WGS84 v



Pardubice

2530435
:

Pardubice:

Pardubický:

I/2, Pražská,sm.centrum:

příjezd od Phy, ČS LUKOIL, Auto Kelly

50,0205814:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7288214:WGS84 eo

 223:WGS84 v



Pardubice

2531003
:

Pardubice:

Pardubický:

I/2, Pražská,sm.Kolín,Praha:

směr Auto Esa,Plochá dráha 150 m

50,0208641:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7285499:WGS84 eo

 223:WGS84 v



Pardubice

2530434
:

Pardubice:

Pardubický:

I/2, Pražská,sm.letišt ě 150m:

příjezd od Phy, ČS LUKOIL, Auto

50,0206522:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7288319:WGS84 eo

 223:WGS84 v



Pardubice

2530432
:

Pardubice:

Pardubický:

I/2, Pražská,výjezd  Kolín,Praha:

směr  Auto ESA,Plochá dráha

50,0205584:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7288471:WGS84 eo

 223:WGS84 v



Pardubice

2520110
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37 Na Drážce/J.Janá čka:

vjezd sídlišt ě Dubina, Penny Market

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Pardubice

2520104
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37,U Trojice,OC Albert,Obi:

křižovatka,výjezd Hradec Králové, OC

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Pardubice

2520105
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37,U Trojice,OC Albert,Obi, Čs,.Phm:

výjezd  Hradec Kr.,dálnice Praha

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Pardubice

2520115
:

Pardubice:

Pardubický:

J. Potůčka,autobazar AAA:

sm.Kaufland, OBI, nádraží

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Pardubice

2520114
:

Pardubice:

Pardubický:

J.Potůčka,,sm.OC Globus,výjjezd:

Autobazar AAA, Mbyt, K+K koberce

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Pardubice

2502760
:

Pardubice:

Pardubický:

Jana Zajíce, čs.Slovnaft,MHD:

průjezd sídlišt ě směr Penny Marke

50,0426125:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,8033288:WGS84 eo

 217:WGS84 v



Pardubice

2530853
:

Pardubice:

Pardubický:

Jana Zajíce, čs.Slovnaft, MHD:

průjezd sídlišt ě Dubina

50,0426949:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,8034104:WGS84 eo

 217:WGS84 v



Pardubice

2530436
:

Pardubice:

Pardubický:

Jiráskova/U Sokolovny:

centrum, sm.Jáhnova, Aquacentrum

50,0356850:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7811910:WGS84 eo

 211:WGS84 v



Pardubice

2530430
:

Pardubice:

Pardubický:

Jiřího Pot ůčka, sm ěr HK,dálnice:

Autobazar AAA, sportovní h řišt ě

50,0496196:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7529668:WGS84 eo

 200:WGS84 v



Pardubice

2530686
:

Pardubice:

Pardubický:

K Ciheln ě,sídlišt ě ,VŠ koleje:

Univerzita ekon.správní, parkovišt ě

50,0491735:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7702940:WGS84 eo

 211:WGS84 v



Pardubice

2520118
:

Pardubice:

Pardubický:

Kpt. Bartoše,MHD,sidlišt ě,ZŠ:

zastávka MHD,ZŠ,OC,sm ěr HK

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Pardubice

2530437
:

Pardubice:

Pardubický:

Kpt.Bartoše/Lidická:

sm.Bělehradská,,Hradec Králové

50,0427497:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7539582:WGS84 eo

 211:WGS84 v



Pardubice

2552001
:

Pardubice:

Pardubický:

ul. Hradecká,sm.Hradec Králové:

Peugeot,Toyota, Audi,H-centrum

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

240x340Rozměr



Pardubice-Dražkovice

2531334
:

Pardubice:

Pardubický:

I/37,Chrudimská, čs.BENZINA,Renault,:

výjezd sm.Chrudim,H.Brod

50,0081800:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,7729061:WGS84 eo

 232:WGS84 v



Přelouč

2530454
:

Pardubice:

Pardubický:

I/2, Pardubická:

tah Praha-Pardubice,sm.Pce

50,0349287:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,5790392:WGS84 eo

 233:WGS84 v



Přelouč

2530455
:

Pardubice:

Pardubický:

I/2, Pardubická:

tah Pardubice-Praha,sm.Praha

50,0349351:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,5788559:WGS84 eo

 233:WGS84 v



Přelouč

2530456
:

Pardubice:

Pardubický:

I/2, Pardubická,:

tah Praha-Pardubice,sm.Pce

50,0349590:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,5786439:WGS84 eo

 233:WGS84 v



Rouš ťány u Havl.Brodu

2530819
:

Havlíčkův Brod:

Vysočina:

I/34,směr Havlí čkův Brod:

křižovatka, sm ěr HB

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr



Sezemice

2530594
:

Pardubice:

Pardubický:

průjezd, II/298:

tah Pardubice-Holice,sm.Holice

50,0599804:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

15,8489197:WGS84 eo

 220:WGS84 v



Staré Čívice

2531116
:

Pardubice:

Pardubický:

Přeloučská:

silnice I/2, sm ěr Pardubice

**,*******:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umíst ění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

**,*******:WGS84 eo
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