
 

 
 

 

 

ORGANIZA ČNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOD LETIŠT Ě NÁMĚŠŤ 
___________________________________________________________________________ 

 
Adresa 
Vojenský útvar 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 
675 71 Náměšť nad Oslavou 
 
Parkování a vstup na letiště 
 
Parkovné činí 50,- Kč 
 
Parkování vozidel bude zabezpečeno v areálu letiště – vstup 2 a vstup 3 Sedlec.  
 
Po zaparkování vozidel a zaplacení parkovného obdrží návštěvník spolu s potvrzením plánek 
letiště a program. Kyvadlová doprava bude zabezpečena organizátorem akce z hromadného 
parkoviště u stojánky „S“ (Sedlec) do prostoru ukázek (před starým hangárem). 
 
Cyklisté budou mít možnost uložit si svá jízdní kola v připravených stojanech s kapacitou cca 
150 míst v prostoru parkoviště. Pohyb v diváckém prostoru je pouze pěší. 
 
Pro osoby se sníženou pohyblivostí je vyhrazeno parkoviště v  blízkosti diváckého prostoru. 
 
Do areálu letiště je zabezpečen vstup a vjezd třemi branami pro vozidla a pěší: 
 
VSTUP 1 – HLAVNÍ VCHOD LETIŠTĚ - přednostně pro příjezd VIP hostů, vjezd autobusů, 
pro příjezd návštěvníků se sníženou pohyblivostí a akreditovaných novinářů 
 
VSTUP 2 – příjezd návštěvníků ze směru od dálnice D1, silnice 1/23 (Jihlava, Třebíč, 
Náměšť) 
 
VSTUP 3 – příjezd návštěvníků ze směru od Znojma, Hrotovic, Dukovan (silnice 3/39217 
Kramolín-Sedlec) 
 
Vstupenky 
 
Vstupné je zdarma. 
 
Jak se dostat do Náměště nad Oslavou a na 22. základnu vrtulníkového letectva 
 
Autobusem:  www.jizdnirady.cz/autobusy 
 
Vlakem:  www.jizdnirady.cz/vlaky 
 
Organizátor akce nebude zajišťovat kyvadlovou přepravu z Náměště nad Oslavou na letiště. 



 
Autem: 
Ze směru Praha – Brno – Bratislava (E50, E65, D1) 

• dálnice D1 na trase Praha – Brno/ Brno – Praha, exit 162 a dále pokračovat po silnici 
399 směr Náměšť n/O 

• z Náměště n/O pokračovat směr Třebíč (silnice 23), první odbočka doleva směr 
Vícenice u Náměště a Sedlec (silnice 399) 

 
neplacený úsek ze směru od Brna 

• Brno – Rosice – Náměšť n/O – Třebíč (silnice 23), první odbočka doleva směr 
Vícenice u Náměště a Sedlec (silnice 399) 

•  
 

Ze směru Jihlava – Znojmo – Vídeň (E59, 38) 
• Jihlava – Markvartice kasárna – Třebíč - Náměšť 
• Znojmo – Moravské Budějovice – Jaroměřice n/R – Hrotovice – Slavětice – Kramolín 

– Sedlec 
 
Dopraní omezení 
Vložit odkaz na stránky města Náměšť, odkaz na dopravníinfo.cz a ŘSD 
 
Doprava v místech vjezdu a výjezdu do/z areálu letiště je řízena smíšenou hlídkou Policie 
České republiky a Vojenské policie. Pohyb v areálu je řízen regulační službou. 
 
Bezpečnostní opatření 
 
Ve spolupráci se zdravotnickým zařízením AČR a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje 
Vysočina je po celou dobu konání akce pro návštěvníky zajištěno zdravotnické zabezpečení. 
Jsou vyčleněny 3 sanitní vozy, 2 lékaři a příslušný zdravotnický personál. V prostoru 
statických ukázek je umístěno stanoviště se zdravotnickou službou. 
 
Bezpečnost a plynulost silničního provozu v bezprostředním okolí letiště i na přístupových 
komunikacích zajišťuje Policie České republiky ve spolupráci s Vojenskou policií.  
 
Požární bezpečnost je zajištěna vlastními silami a prostředky Vojenské hasičské jednotky 
letiště Náměšť ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina. 
 
Pro rodiče malých neposedů, kteří se během akce zatoulají, je připraveno stanoviště, kde si 
svá dítka mohou vyzvednout. 
 
Chceme upozornit na zvýšenou hlukovou zátěž během programu Dne otevřených dveří letiště 
Náměšť. Z tohoto důvodu doporučujeme citlivějším osobám, rodičům s dětmi a starším 
občanům, aby zvážili možný vliv na zdraví, případně se vybavili ochrannými prostředky proti 
hluku (např. špunty do uší, sluchátka apod.).  
 
Kontakty 
Pro veřejnost a média 
por. Bc. Monika Sochová 
Ing. Štěpánka Tříletá 
Tiskové středisko 22. základny vrtulníkového letectva 



 
Telefon:  + 420 973 438 207 
   + 420 973 438 208 
Fax:   + 420 973 438 230 
Mobil:   + 420 702 011 510, 602 152 933 
Email:   22.zl@army.cz 
Webové stránky: www.lznamest.army.cz 

 
 

Informace pro VIP hosty  

Při příjezdu k hlavnímu vstupu na letiště po předložení zvacího dopisu obdržíte identifikační 
kartu do vozidla a budete vpuštěni do areálu. Podle pokynů regulační služby dojedete 
vozidlem na určené parkoviště, kde se Vás ujme pořadatel. V prostoru pro pozvané hosty 
budete zaregistrováni a vybaveni osobní identifikační kartičkou.  

  

 
  

 


