Bezpečnostní informace pro návštěvníky letiště Jičín - příjezd
Příjezd na veřejné vnitrostátní letiště Jičín:
-po průjezdu vstupní branou letiště Jičín pokračovat rovně po asfaltové příjezdové komunikaci až k vyznačenému parkovišti pro veřejnost – viz
informační mapka níže
-následně po zaparkování vozidla na parkovišti pro veřejnost je možno pokračovat dále pěšky k budově Aeroklubu Jičín
-v budově Aeroklubu Jičín jsou poskytovány potřebné informace pro návštěvníky letiště Jičín
Veřejný a neveřejný prostor letiště Jičín:
-rozdělení veřejného a neveřejného prostoru je vyznačeno na níže uvedené informační mapě (červená dělící čára)
-na letišti Jičín je rozdělení veřejného a neveřejného prostoru viditelně označeno červeno-bílým řetězem a informační tabulkou s nápisem
„VYHRAZENÝ PROSTOR LETIŠTĚ, PROVOZ LETADEL, VSTUP ZAKÁZÁN“
-mapa veřejného prostoru s vyznačením příjezdové komunikace a veřejného parkoviště je umístěna na vstupní bráně letiště Jičín
-samostatný pohyb návštěvníků je možný pouze ve veřejné části letiště Jičín
-do neveřejné části letiště Jičín je návštěvníkům umožněn vstup pouze v doprovodu pověřené osoby Aeroklubem Jičín

Security information for visitors Jičín airport - arrival
Arrival at the airport Jičín:
- after passing through the entrance gate of Jičín airport, continue straight along the asphalt access road (green area) to the marked parking for
the visitors (blue area) - see the information map below
- after parking the vehicle in the visitor parking (blue area), it is possible to continue on foot to the Jičín Aeroclub building (yellow area)
- the necessary information for visitors to Jičín airport is provided in the Jičín Aeroclub building (yellow area)
Restricted and non-restricted area of Jičín airport:
- the division of restricted and non-restricted area is marked on the information map below (red dividing line)
- at Jičín airport, the division of restricted and non-restricted area is visibly marked with a red-white chain and an information board with the
inscription " RESTRICTED AIRPORT AREA, AIRCRAFT OPERATIONS, NO ENTRY "
-information map about non-restricted area with markings of the access road (green area) and the visitor parking (blue area) is located at the
entrance gate of Jičín Airport
- independent movement of visitors is possible only in the non-restricted area of Jičín airport (green, blue, yellow area)
-visitors are only allowed to enter the restricted area of the Jičín airport accompanied by a person authorized by the Jičín Aeroclub

Informační mapa příjezdového prostoru letiště Jičín
Information map of the arrival area of Jičín airport

