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Příjezd na letiště Hradec Králové  

Letiště Hradec Králové, pomocná adresa Jana Černého 376/5 

Souřadnice letiště: 

50.2533442N, 15.8381044E 

Příjezd na místo od centra HK 

Od křižovatky u OBI, OMV, PENNY nikde neuhýbáte a pokračujete pořád po hlavní 
silnici.  
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Foto 1 

Až se dostanete k bodu 2.FOTO, odbočíte z hlavní trasy doprava na vydlážděnou 
cestu a pokračujete rovně. 

 

Foto 2 

Kde přijedete před plot a bránu č.26 letiště. 
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Brána č.26 - oranžová šipka  

Zde zavolejte Vámi přiřazenému pilotovi a oznamte, že stojíte před bránou č.26. Pilot 
Vám poté bránu přes mobil otevře.  

Po příjezdu k bráně prozvoníte pilota a on Vám bránu otevře. Poté pojedete rovně až 
se bude cesta stáčet doprava. Pravděpodobně už na Vás bude pilot mávat. 
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Letiště je celé oplocené a je součástí Schengenského prostoru. Neměli byste se zde 
pohybovat bez doprovodu osoby s ID kartou. Váš doprovod se ale nemusí bát. Vše 
máme domluvené a nikdo jej vyhazovat nebude. Nesmíte vstupovat na pojížděcí 
dráhy a nechodit dále než je vymezený prostor vyznačený v mapě. Pokud by se přeci 
jen někdo dožadoval informace "Co tu děláte?" , stačí odpovědět: "Létáme vyhlídky 
přes Petra Beneše a jsme poučeni o pohybu na letišti." 

 

Seznamovací lety organizujeme účelem propagace letectví a hledání nových pilotů. 
Sledujte nás na Facebooku nebo navštivte naše stránky www.budupilotem.cz.  

 

Seznamovací lety  

Petr Beneš, 732 459 470, benes@okafs.cz 

Výcvik pilotů  

Ing. Tomáš Kvítek, 733 546 039, hradec@okafs.cz  
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