
PŘÍJEZDOVÉ INFORMACE/ ARRIVAL INFORMATION 

Z důvodu opravy mostu na D4 u křižovatky Skalka (nedaleko letiště Příbram – Dlouhá Lhota) je od 6.3.2017 
do září 2017 uzavřena komunikace III/00412. Pro příjez na letiště použijte prosím následující trasu: 


Due to bridge construction on highway D4 close to airfield is temporary closed road III/00412. For smooth 
arrival please use reccomended routes:


Od Prahy:  
Směrem z Prahy sjeďte na Exitu 32, podjeďte dálnici, odbočte doprava a pokračujte stále rovně přes obce 
Obořiště a Dlouhá Lhota až přijedete k podjezdu pod dálnicí.  

From Prague by D4: 
Use EXIT 32, undergo highway and turn right direction Obořiště. Continue to Dlouhá Lhota and follow the 
road until you reach  highway underpass. Then turn right direction airfield/ letiště.


Od Strakonic:  
Směrem od Strakonic sjeďte na Exitu 41, na kruhovém objezdu vyjeďte prvním výjezdem a následujte 
značenou objížďku do Dlouhé Lhoty. Z Dlouhé Lhoty pokračujte rovně okolo dálnice až k podjezdu pod 
Dálnicí. 


From Strakonice by D4: 
Use EXIT 41, on roundabout take 1st exit and follow the marked detour direction to Dlouhá Lhota.

From Dlouhá Lhota continue along the highway until you reach  underpass. Then turn right direction airfield/ 
letiště.


Od Příbrami:  
Jeďte přes obec Občov, a dále přes Suchodol. 300 metrů za Suchodolem odbočte vpravo a jeďte do obce 
Dlouhá Lhota. Po přejetí dálničního nadjezdu jeďte vpravo a pokračujte asi 1 km k podjezdu pod dálnicí. 


From Příbram: 
Direction Občov, then Suchodol. After passing Suchodol app 300 m turn right direction Dlouhá Lhota. Just 
after crossing highway turn right and follow the road until you reach  underpass. Then turn right direction 
airfield/ letiště.


Pro všechny směry:  
Projeďte podjezdem a pokračujte stále rovně kaštanovou alejí asi 200 metrů.  
U billboardu “letiště Příbram” zahněte doleva a dojeďte k parkovací závoře. Odtud nám prosím zavolejte a 
my Vám závoru otevřeme - tel.: 602 508 248 (vjezd zdarma). 

V případě, že jedete s přívěsem pokračujte přímo a dále po letišti dle pokynů organizátorů. 


For all direction: 
Use underpass and continue about 200 m straight. By passing billboard of “Letiště Příbram” turn left 
direction to gate and then please call Klára +420 602 508 248  for opening the gate or further instructions. 

With trailer or caravan please continue straight and follow instruction of staff or call Klara.
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