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ENR 1.4  KLASIFIKÁCIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU ATS 

1.4.1  Klasifikácia vzdušného priestoru 

Vo FIR BRATISLAVA je vzdušný priestor rozdelený do troch tried vzdušného priestoru: C, D a G. 

Triedy vzdušného priestoru A, B, E a F sa vo FIR BRATISLAVA neuplatňujú. 

Priestory ATS vo FIR BRATISLAVA sú klasifikované a označené nasledovne: 

 Trieda C: Povolené sú lety IFR a VFR. Všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, 

pričom rozstupy sa zaisťujú medzi letmi IFR navzájom a medzi letmi IFR a letmi VFR. Letom VFR sa 

zaisťujú rozstupy od letov IFR a poskytujú sa im informácie o prevádzke ostatných letov VFR a na 

žiadosť aj rady na vyhnutie.Pri všetkých letoch sa vyžaduje nepretržité hlasové spojenie lietadlo-zem. 

Pri letoch VFR pod 10 000 ft AMSL sa uplatňuje obmedzenie indikovanej rýchlosti letu IAS 250 kt s 

výnimkou prípadov, ktoré schváli príslušný orgán pri typoch lietadiel, ktoré z technických alebo 

bezpečnostných dôvodov nemôžu udržiavať túto rýchlosť. Všetky lety sú predmetom letového 

povolenia. 

 Trieda D: Povolené sú lety IFR a VFR a všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky. 

Rozstupy sa zaisťujú medzi letmi IFR navzájom, pričom letom IFR sa poskytujú informácie o 

prevádzke letov VFR a na žiadosť aj rady na vyhnutie. Letom VFR sa poskytujú informácie o 

prevádzke všetkých ostatných letov a na žiadosť aj rady na vyhnutie.  

Pri všetkých letoch sa vyžaduje nepretržité hlasové spojenie lietadlo-zem. 

Pri všetkých letoch pod 10 000 ft AMSL sa uplatňuje obmedzenie indikovanej rýchlosti letu IAS 250 kt 

s výnimkou prípadov, ktoré schváli príslušný orgán pri typoch lietadiel, ktoré z technických alebo 

bezpečnostných dôvodov nemôžu udržiavať túto rýchlosť. Všetky lety sú predmetom letového 

povolenia. 

 Trieda G: Povolené sú lety IFR a VFR. Všetky lety IFR musia byť schopné nadviazať hlasové spojenie 

lietadlo-zem.  Pri všetkých letoch pod 10 000 ft AMSL sa uplatňuje obmedzenie rýchlosti letu IAS 250 

kt s výnimkou prípadov, ktoré schváli príslušný orgán pri typoch lietadiel, ktoré z technických alebo 

bezpečnostných dôvodov nemôžu udržiavať túto rýchlosť. Letové povolenie sa nevyžaduje. 

 


