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1.4.1   Classification of airspace

The airspace is divided into four classifications C, D, E, and G which
equate with those recommended by ICAO. Airspace classified as C, D
and E is controlled airspace.

Class C airspace comprises:

– TMA PRAHA;
– airspace above FL 95 to FL 660.

Class D airspace comprises:

– CTR/MCTR and TMA/MTMA of all aerodromes with the
exception of TMA PRAHA;

Class E airspace comprises:

– airspace outside CTR/MCTR, TMA/MTMA and RMZ above
1000 ft AGL to FL 95.

Class G airspace comprises:

– airspace RMZ;
– with the exception of CTR/MCTR the airspace from ground to

1000 ft AGL;
– TRA GA airspace.
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ENR  1.4   KLASIFIKACE VZDUŠ NÉHO PROSTORU ATS

1.4.1   Klasifikace vzdušného prostoru

Vzdušný prostor je rozdělen do čtyř klasifikačních tříd C, D, E a G,
které jsou srovnatelné s těmi, které doporučuje ICAO. Prostor
klasifikovaný jako C, D, a E je řízený vzdušný prostor.

Třída C vzdušného prostoru zahrnuje:

– TMA PRAHA;
– vzdušný prostor nad FL 95 do FL 660.

Třída D vzdušného prostoru zahrnuje:

– CTR/MCTR a TMA/MTMA všech letišť s výjimkou TMA
PRAHA;

Třída E vzdušného prostoru zahrnuje:

– prostor mimo CTR/MCTR, TMA/MTMA a RMZ nad
1000 ft AGL do FL 95.

Třída G vzdušného prostoru zahrnuje:

– prostor RMZ;
– s výjimkou CTR/MCTR vzdušný prostor od země do

1000 ft AGL;
– prostor TRA GA. 
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1.4.2   Upozornění pro uživatele vzdušného prostoru 

Lety vojenských proudových letadel/rychlost vyšší než 250 KT :

Ve vzdušném prostoru, kde platí omezení rychlosti 250 KT, vojenská
proudová letadla nebudou, s ohledem na jejich letové vlastnosti a
povahu plněných úkolů, ve všech případech dodržovat výše uvedený
rychlostní limit.
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1.4.2   Notice for airspace users 

The flights of military jet aircraft/speed higher than 250 KT:

In airspace where the speed limitation 250 KT is valid, military jet
aircraft will not due to the flights characteristic of the aircraft and the
mission and nature of objectives comply with the above mentioned
speed limitation in all cases.
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