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AD  1.4   ČLENĚNÍ LETIŠ Ť/HELIPORTŮ

Kriteria používaná v ČR pro členění letišť/heliportů do skupin pro 
obstarání informací v AIP jsou následující:

1) Základní/hlavní mezinárodní letiště/heliporty − veřejná(é)

Letiště/heliporty určené pro mezinárodní a vnitrostátní letecký 
provoz, na kterých jsou prováděny všechny formality týkající se 
celních, imigračních, karanténních a podobných procedur a kde jsou 
k dispozici letecké provozní služby na předepsané úrovni. 

2) Ostatní mezinárodní letiště/heliporty − veřejná(é)

Ostatní letiště/heliporty určené pro mezinárodní a vnitrostátní letecký 
provoz, na kterých jsou formality týkající se celních, imigračních, 
karanténních a podobných procedur a letecké provozní služby k 
dispozici pouze v omezeném rozsahu a pouze pro lety předem 
odsouhlasené provozovatelem letiště.

3) Mezinárodní letiště/heliporty − neveřejná(é)

Letiště/heliporty určené pro mezinárodní a vnitrostátní letecký provoz 
u nichž okruh jejich uživatelů byl předem stanoven. Tato letiště jsou 
v přehledu letišť vyznačena písmenem “P”. Povolení k jejich použití 
lze získat prostřednictvím provozovatele letiště.

4) Vnitrostátní letiště/heliporty

a) Vnitrostátní letiště/heliporty − veřejná(é) 
Letiště/heliporty určené pro vnitrostátní letecký provoz nebo 
provoz mezi smluvními státy Schengenské dohody přijímající 
všechna letadla.

b) Vnitrostátní letiště/heliporty − neveřejná(é) 
Letiště/heliporty určené pro vnitrostátní letecký provoz nebo 
provoz mezi smluvními státy Schengenské dohody, u nichž 
okruh jejich uživatelů byl předem stanoven. Povolení k jejich 
použití lze získat prostřednictvím provozovatele letiště. Tato 
letiště jsou v přehledu letišť vyznačena písmenem P.

AD  1.4   GROUPING OF AERODROMES/HELIPORTS

The criteria applied by the Czech Republic in grouping aerodromes/
heliports for the provision of information in this AIP are as follows:

1) Primary/major international aerodromes/heliports − public

Aerodromes/heliports of entry and departure for international and 
domestic air traffic, where all formalities concerning customs, 
immigrations, health, animal and plant quarantine and similar 
procedures are carried out and where air traffic services are available 
on a regular basis.

2) Other international aerodromes/heliports − public

Other aerodromes/heliports available for the entry or departure of 
international and domestic air traffic, where the formalities 
concerning customs, immigration, health and similar procedures and 
air traffic services are made available, on a restricted basis, to flights 
with prior approval of aerodrome operator.

3) International aerodromes/heliports − private

Aerodromes/heliports available for the entry or departure of 
international and domestic air traffic for designated users. These 
aerodromes are marked by letter “P” in Index to Aerodromes. The 
permission to use them can be obtained from aerodrome operator.

4) Domestic aerodromes/heliports

a) Domestic aerodromes/heliports − public 
The aerodromes/heliports available for domestic air traffic or 
air traffic between signatory countries of the Schengen 
Agreement that accept all aircraft.

b) Domestic aerodromes/heliports − private 
The aerodromes/heliports available for domestic air traffic or 
air traffic between signatory countries of the Schengen 
Agreement for designated users. Permission to use these 
aerodromes can be obtained from the aerodrome operator. 
These aerodromes are denoted by letter P in the index of 
aerodromes.
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