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 Jak se k nám dostanete :    
  

Od Prahy : Po dálnici D4 (směr Strakonice), sjet na Exitu 41   

(Příbram). Ihned po sjezdu doleva na most, za mostem na 

kruhovém objezdu (4.výjezd) doprava na vedlejší komunikaci, 

poté paralelně s dálnicí zpět na Prahu po vedlejší komunikaci 800 

m a tam doleva, do tunelu (podjezd pod dálnicí). 

 

Od Strakonic (Písku) : Po komunikaci R4, poté nová D4,  výjezd 

na Exit 42 (  Příbram), po 30 m na kruhovém objezdu (2.výjezd) 

doprava na vedlejší komunikaci směr Dlouhá Lhota, paralelně 

s dálnicí na Prahu cca 800 m a poté doleva, do tunelu (podjezd pod 

dálnicí). 

Od Příbrami : Z Příbrami po komunikaci I.třídy č.18 (směr 

Praha), po 7 km návěstí (Praha, Strakonice, Votice)  a most se 

zábradlím. Za mostem na kruhovém objezdu (4.výjezd) doprava na 

vedlejší komunikaci směr Dlouhá Lhota, paralelně s dálnicí na 

Prahu cca 800 m a poté doleva, do tunelu (podjezd pod dálnicí). 

Od Sedlčan : Po komunikaci I.třídy č.18 (směr Praha, Příbram), 2 

km za obcí Drásov na kruhovém objezdu (1.výjezd) doprava na 

vedlejší komunikaci na Dl.Lhotu, po vedlejší komunikaci 

(paralelně s dálnicí na Prahu) cca 800 m a poté doleva, do tunelu 

(podjezd pod dálnicí). 

 

Od tunelu, podjezdu pod dálnicí, se projede  kaštanovou alejí 

(150m), na jejím konci doleva k první zelené budově, k závoře. Na 

letišti je placené parkoviště za 50,- Kč / den. Zaparkuje se na 

označeném parkovišti, pro odbavení vstupte do první zelené 

budovy, vchod z parkoviště, jsou to šedé dveře s nápisem CAVOK 

01 a pak v budově podle šipek „vyhlídkové lety“  do 1.patra k 

odbavení letů. 

Druhá možnost je po projetí kaštanovou alejí neodbočit k závoře 

ale pokračovat rovně na štěrkové parkoviště, kde zanechat auto a 

pěšky dojít k zelené budově za závorou ke dveřím s nápisem 

CAVOK 01 a pak v budově podle šipek „vyhlídkové lety“  do 

1.patra k odbavení letů. 

 

 

Použití navigace:  
Do navigace zadejte „Sky Academy“  a to Vás zavede až k naší 

budově 

Další možnost je zadat adresu „LKPM“ 

Adresa Drásov-Skalka 39 u většiny navigací vás zavede do vesnice 

cc 5 km od letiště 
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