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SStrukturtruktura zraa zraččnega prostora nad nega prostora nad 
NemNemččijoijo

•• osnovna osnovna strukturstrukturaa ((razredi razredi GG, , EE, , C)C)
•• zrazraččni prostor razredni prostor razred DD(CTR)(CTR)

•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred C C podpod FLFL 100100
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred DD
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred FF
•• omejena obmoomejena območčjaja (ED(ED--R/TRA)R/TRA)
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NNa zaa začčetku so bila tla etku so bila tla ……

GND

1013 hPa

MSL

• tu označena s črto GND
• dodatno je označena črta morske gladine MSL (ustreza 
nastavitvi višinomera na pritisk QNH)
• in črta 1013 hPa (nastavitev višinomera na standardni 
pritisk); (odvisno od pritiska QNH lahko leži črta 1013 hPa
nad, na ali pod črto MSL!)
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NajniNajnižžje imamo razred je imamo razred GG

•• zrazraččni prostor razredani prostor razreda GG ni ni kontrolirkontroliranan
•• razteza se od talrazteza se od tal (GND) (GND) dodo 25002500 ft GNDft GND

GND

2500 ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSLG
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Nad razredom Nad razredom GG je razredje razred EE

•• nad zranad zraččnim prostorom razredanim prostorom razreda G (G (torej nadtorej nad 25002500 ft GND) ft GND) 
se razteza razred se razteza razred EE

•• zrazraččni prostor razredani prostor razreda EE je je kontrolirkontroliranan!!

GND

2500 ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSLG

E
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Nad razredom Nad razredom E E je razred je razred CC
•• nadnad FLFL 100100 se zase začčne razred ne razred CC
•• vv AlpAlpahah nadnad FLFL 130130

GND

2500ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000ft

G

E

C
FL 100
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PovzetekPovzetek

•• povsem zgorajpovsem zgoraj:: razredrazred CC
•• pod njim: razredpod njim: razred EE
•• spodaj: razredspodaj: razred GG

GND

2500 ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000ft

G

E

C
FL 100
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ZraZraččni prostor razreda G /ni prostor razreda G / GolfGolf

•• je je nekontrolirannekontroliran
•• ni potrebno dovoljenjeni potrebno dovoljenje za let, niti radijska za let, niti radijska 

zveza s kontrolo letenjazveza s kontrolo letenja
•• letenje je dovoljeno letenje je dovoljeno le v VFR pogojihle v VFR pogojih!!
•• pri tempri tem: : vidljivostvidljivost 1,51,5 kmkm (za balone, (za balone, 

helikopterje in zrahelikopterje in zraččne ladje: 800 m)ne ladje: 800 m), , vlet v vlet v 
oblake ni dovoljenoblake ni dovoljen

•• viden mora biti teren (zemlja)viden mora biti teren (zemlja)
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ZraZraččni prostor razreda E /ni prostor razreda E / EchoEcho

•• jeje kontrolikontroliranran
•• ni potrebno dovoljenjeni potrebno dovoljenje za let, niti radijska za let, niti radijska 

zveza s kontrolo letenjazveza s kontrolo letenja
•• takotako VFRVFR kot tudi kot tudi IFRIFR letenjeletenje
•• pri tempri tem: : vidljivostvidljivost 88 km, km, oddaljenost od oddaljenost od 

oblakovoblakov 1,51,5 km horizontalkm horizontalno inno in 300300 m m 
(1000(1000 ft) vertikalft) vertikalnono
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ZraZraččni prostor razreda C /ni prostor razreda C / CharlieCharlie

•• je je kontrolirankontroliran
•• potrebno je dovoljenjepotrebno je dovoljenje, potrebna je posebna , potrebna je posebna 

licenca (jadralni piloti ne potrebujejo posebne licenca (jadralni piloti ne potrebujejo posebne 
licence!licence!))

•• takotako VFRVFR kot tudikot tudi IFRIFR letenje,letenje, IFR IFR se odvaja odse odvaja od
VFRVFR

•• pri tempri tem: : vidljivostvidljivost 55 km km pod inpod in 88 km km nadnad FLFL 100, 100, 
oddaljenost od oblakovoddaljenost od oblakov 1,51,5 km horizontalkm horizontalno inno in
300300 m (1000m (1000 ft) vertikalft) vertikalnono
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Zakaj oddaljenost od oblakovZakaj oddaljenost od oblakov
•• IFRIFR letenje poteka skozi oblakeletenje poteka skozi oblake..
•• Pilot, ki prileti iz oblakov, potrebuje Pilot, ki prileti iz oblakov, potrebuje dolodoloččen en ččasas, da preide , da preide 

z instrumentalnega na vizualno letenjez instrumentalnega na vizualno letenje. . Nato mora opaziti Nato mora opaziti 
morebitni VFR promet, oceniti tveganje za trk in zamorebitni VFR promet, oceniti tveganje za trk in začčeti eti 
postopek izogibanja.postopek izogibanja.

•• NajveNajveččja dovoljena hitrost v prostoru razreda E je ja dovoljena hitrost v prostoru razreda E je 250250 kt kt 
(463(463 km/h).km/h).

•• PriPri oddaljenosti 1,5 km od oblaka znaoddaljenosti 1,5 km od oblaka znašša a ččas za ustrezno as za ustrezno 
izogibanjeizogibanje slabih 12 sekslabih 12 sek..

•• Pri spuPri spuššččanju s ca. 3000 ft/sek (15 m/sek) je treba anju s ca. 3000 ft/sek (15 m/sek) je treba 
upoupošštevati reakcijski tevati reakcijski ččas as ca. 20ca. 20 sesekk..

•• Reakcijski Reakcijski ččasiasi, ugotovljeni s poskusi na voja, ugotovljeni s poskusi na vojašških pilotih, kih pilotih, 
znaznaššajo ajo ca. 16ca. 16 sesekk. . Vidimo torej, da Vidimo torej, da je oddaljenost 1,5 km je oddaljenost 1,5 km 
od oblakov dolood oblakov določčena zelo na tesnoena zelo na tesno!!
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KontrolKontrolirano ali nekontroliranoirano ali nekontrolirano

•• IFRIFR leti morajo biti vedno razporejeni eden za drugimleti morajo biti vedno razporejeni eden za drugim..
•• To razvrstitev si lahko predstavljamo tako, da vsako IFR To razvrstitev si lahko predstavljamo tako, da vsako IFR 

letalo dobi svoj letalo dobi svoj ““predalpredal”” v zrav zraččnem prostorunem prostoru. . Ti Ti ““predalipredali””
se ne smejo prekrivatise ne smejo prekrivati..

•• VeVeččinoma mora biti med letali bodisi razlika v viinoma mora biti med letali bodisi razlika v viššiniini
10001000 ft ft ali oddaljenostali oddaljenost 33 NM (NM (vvččasih tudi veasih tudi večč))..

•• Ta razvrstitev se lahko zagotovi Ta razvrstitev se lahko zagotovi le v kontroliranem le v kontroliranem 
zrazraččnem prostorunem prostoru. IFR. IFR letenje v nekontroliranem letenje v nekontroliranem 
zrazraččnem prostoru je torej praktinem prostoru je torej praktiččno izkljuno izključčeno eno ((izjeme izjeme 
ssččasoma potrjujejo pravilo asoma potrjujejo pravilo ……))..
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Kako je moKako je možžno vzleteti in pristati v no vzleteti in pristati v 
IFRIFR pogojihpogojih??

•• IFRIFR letenje je moletenje je možžno le v kontroliranem zrano le v kontroliranem zraččnem nem 
prostoruprostoru..

•• Nad tlemi pa je nekontroliran zraNad tlemi pa je nekontroliran zraččni prostor ni prostor 
((razred razred G).G).

•• Potrebujemo nov razred zraPotrebujemo nov razred zraččnega prostora!nega prostora!
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SStrukturtruktura zraa zraččnega prostora nad nega prostora nad 
NemNemččijoijo

•• osnovna osnovna strukturstrukturaa ((razredi razredi GG, , EE, , C)C)

•• zrazraččni prostor razredni prostor razred DD (CTR)(CTR)
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred C C podpod FLFL 100100
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred DD
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred FF
•• omejena obmoomejena območčjaja (ED(ED--R/TRA)R/TRA)
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ZraZraččni prostor razreda ni prostor razreda DD(CTR)(CTR)

•• kontrolirana conakontrolirana cona ((razredrazred DD(CTR)(CTR) ))
•• viviššinaina npr.npr. 25002500 ft MSLft MSL
•• kontrolirani zrakontrolirani zraččni prostorni prostor

GND
2500 ft2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000 ft

G

E

C
FL 100

D(CTR)npr. 2500 ft
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ZraZraččni prostor razreda D / Dni prostor razreda D / Deltaelta
((kkontrolontrolirana conairana cona))

•• je je kontrolirankontroliran
•• potrebno je dovoljenjepotrebno je dovoljenje
•• tako tako VFRVFR kot tudi kot tudi IFRIFR letenjeletenje
•• zatozato ((izjeme so objavljene v AIPizjeme so objavljene v AIP): ): vidljivostvidljivost 55 km, km, 

vidljivost tal vidljivost tal 55 km, km, brez oblakovbrez oblakov,, spodnja meja spodnja meja 
baze oblakov baze oblakov 15001500 ftft

•• posebno vizualno letenje (SVFR): vidljivostposebno vizualno letenje (SVFR): vidljivost 1,51,5 km, km, 
vidljivost tal 1,vidljivost tal 1,55 km, km, brez oblakovbrez oblakov,, spodnja meja spodnja meja 
baze oblakov baze oblakov 500500 ftft
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InIn??

•• šše vedno del nekontroliranega zrae vedno del nekontroliranega zraččnega nega 
prostora med prostora med DD(CTR)(CTR) inin EE

•• kaj storitikaj storiti??
•• zrazraččni prostorni prostor E E se preprosto znise preprosto znižžaa
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ZraZraččni prostor razredani prostor razreda EE (TMA)(TMA)
(terminalno kontrolirano obmo(terminalno kontrolirano območčje)je)

•• razred razred E E se znise znižža naa na 10001000 ftft GNDGND
ozoz. . 17001700 ft GNDft GND

•• tako je motako je možžen neposreden en neposreden 
prehod izprehod iz D(CTR) D(CTR) vv E E 

GND
2500 ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000 ft

GE

C
FL 100

D(CTR) 1000 ft GND

1700 ft GND
npr. 2500 ft

E
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SStrukturtruktura zraa zraččnega prostora nad nega prostora nad 
NemNemččijoijo
•• osnovna osnovna strukturstrukturaa ((razredi razredi GG, , EE, , C)C)
•• zrazraččni prostor razredni prostor razred DD(CTR)(CTR)

•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred C C podpod FLFL 100100
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred DD
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred FF
•• omejena obmoomejena območčjaja (ED(ED--R/TRA)R/TRA)



2020
© Rainer Bauernfeind

Kaj storiti nad velikimi letaliKaj storiti nad velikimi letališšččii

•• kadar je veliko kadar je veliko IFRIFR prometa, lahko prometa, lahko 
postane zrapostane zraččni prostor E pretesen ni prostor E pretesen 
(nevaren)(nevaren)

•• zato je nad velikimi letalizato je nad velikimi letališščči i zniznižžan zraan zraččni ni 
prostor Cprostor C

•• da bi VFR letalcem odvzeli da bi VFR letalcem odvzeli ččim manj im manj 
zrazraččnega prostora, je zninega prostora, je znižžanje razreda C anje razreda C 
stopnistopniččasto (kot obrnjena poroasto (kot obrnjena poroččna tortana torta!)!)
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ZraZraččni prostor razreda ni prostor razreda CC
•• razlirazliččne spodnje meje razreda ne spodnje meje razreda CC
•• na sliki le kot primerna sliki le kot primer!!

GND
2500 ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000 ft

G

EC

FL 100

D(CTR) 1000 ft GND

1700 ft GND

2500 ft MSL

3500 ft MSL FL 65

npr. 2500 ft
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Pomanjkljivosti zraPomanjkljivosti zraččnega prostora nega prostora 
razreda razreda CC ??

•• vstop je movstop je možžen le s en le s sprispriččevalomevalom CVFRCVFR
•• to je slabo za veto je slabo za veččino jadralnih pilotovino jadralnih pilotov
•• prednost ima zraprednost ima zraččni prostor razreda D: ni ni prostor razreda D: ni 

potrebno spripotrebno spriččevalo CVFRevalo CVFR!!
•• zrazraččni prostor D je pogosto uveden ni prostor D je pogosto uveden 

namesto Cnamesto C
•• tudi kot tudi kot ““prekritjeprekritje”” nad C (npr. nad C (npr. C C dodo FLFL 60, 60, 

D FLD FL 6060 –– FLFL 100)100)
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SStrukturtruktura zraa zraččnega prostora nad nega prostora nad 
NemNemččijoijo
•• osnovna osnovna strukturstrukturaa ((razredi razredi GG, , EE, , C)C)
•• zrazraččni prostor razredni prostor razred DD(CTR)(CTR)

•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred C C podpod FLFL 100100

•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred DD
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred FF
•• omejena obmoomejena območčjaja (ED(ED--R/TRA)R/TRA)
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ZraZraččni prostor razredani prostor razreda DD

•• zrazraččni prostor ni prostor DD se ne se ne 
razlikuje dosti od Crazlikuje dosti od C

GND
2500 ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000 ft

G

ED

FL 100

D(CTR) 1000 ft GND

1700 ft GND

2500 ft MSL

3500 ft MSL FL 65

npr. 2500 ft

C
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ZraZraččni prostor razreda D / Deltani prostor razreda D / Delta

•• je je kontrolirankontroliran
•• potrebno je dovoljenjepotrebno je dovoljenje
•• tako VFR kot tudi IFR letenje; IFR leti tako VFR kot tudi IFR letenje; IFR leti niso niso 

razdvajanirazdvajani od VFR letovod VFR letov
•• zato: vidljivostzato: vidljivost 55 km, km, oddaljenost od oddaljenost od 

oblakovoblakov:: horizontalnohorizontalno 1,51,5 km,km, vertikalnovertikalno
300300 m (1000m (1000 ft)ft)
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SStrukturtruktura zraa zraččnega prostora nad nega prostora nad 
NemNemččijoijo
•• osnovna osnovna strukturstrukturaa ((razredi razredi GG, , EE, , C)C)
•• zrazraččni prostor razredni prostor razred DD(CTR)(CTR)

•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred C C podpod FLFL 100100
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred DD

•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred FF
•• omejena obmoomejena območčjaja (ED(ED--R/TRA)R/TRA)
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Pomanjkljivosti zraPomanjkljivosti zraččnega prostora nega prostora 
razreda razreda DD(CTR)(CTR)

•• letenje v kontrolnih conah urejajo iz kontrolnega letenje v kontrolnih conah urejajo iz kontrolnega 
stolpa stolpa 

•• zato v stolpu sedijo kontrolorji letenjazato v stolpu sedijo kontrolorji letenja
•• usposobitev in vzdrusposobitev in vzdržževanje znanja kontrolorjev evanje znanja kontrolorjev 

je dragoje drago
•• v primeru skromnega IFR prometa se v primeru skromnega IFR prometa se kontrolna kontrolna 

cona ne splacona ne splaččaa
•• toda kako naj IFR promet dosetoda kako naj IFR promet dosežže kontrolirani e kontrolirani 

zrazraččni prostorni prostor??
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Nov zraNov zraččni prostorni prostor

Uveden je zraUveden je zraččni prostor razredani prostor razreda F:F:
•• zrazraččni prostor ni prostor F F je je nekontrolirannekontroliran
•• v zrav zraččnem prostoru F nem prostoru F je lahko IFR prometje lahko IFR promet
•• razvrrazvrššččanje odpade: v tem zraanje odpade: v tem zraččnem nem 

prostoru je lahko hkrati najveprostoru je lahko hkrati največč en IFR leten IFR let
•• toda: zdaj velja oddaljenost od oblakov za toda: zdaj velja oddaljenost od oblakov za 

VFR letenje VFR letenje –– iz oblaka lahko prileti tisto iz oblaka lahko prileti tisto 
edino letalo, ki leti v IFR pogojihedino letalo, ki leti v IFR pogojih!!
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ZraZraččni prostor razredani prostor razreda FF

•• IFRIFR promet lahko ostane v zrapromet lahko ostane v zraččnem nem 
prostoru F od tal do Eprostoru F od tal do E

•• VFRVFR promet je lahko pravopromet je lahko pravoččasno asno 
opaopažžen zaradi oddaljenosti od en zaradi oddaljenosti od 
oblakovoblakov

GND
2500 ft2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000 ft

G

E

C
FL 100

F(HX)2500 ft GND
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ZraZraččni prostor razredani prostor razreda FF // FoxtrotFoxtrot

•• je je nekontrolirannekontroliran
•• dovoljenje ni potrebnodovoljenje ni potrebno
•• v njem v njem je lahko IFR prometje lahko IFR promet
•• zatozato: : vidljivostvidljivost 55 km km pod oz.pod oz. 88 km km nadnad

FLFL 100, 100, oddaljenost od oblakovoddaljenost od oblakov 1,51,5 km km 
horizontalhorizontalno,no, 300300 m (1000m (1000 ft) vertikalft) vertikalnono

•• ko ni aktivenko ni aktiven:: postane zrapostane zraččni prostorni prostor GG
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PonovimoPonovimo::

•• za zraza zraččni prostor F ni potrebno dovoljenje; ni prostor F ni potrebno dovoljenje; čče ne e ne 
vemo, ali je aktiviran, se obnavemo, ali je aktiviran, se obnaššamo, kot da jeamo, kot da je

•• FISFIS aliali INFO INFO lahko vpralahko vpraššamo, amo, čče je prostor F e je prostor F 
aktivenaktiven

•• ko ko ni aktivenni aktiven: letimo kot v prostoru : letimo kot v prostoru GG
•• ko ko je aktivenje aktiven ((ali ali čče nismo vprae nismo vpraššaliali):): letimo letimo 

dalje,dalje, vendar upovendar upošštevamo povetevamo poveččan minimum an minimum 
vidljivostividljivosti

•• za osveza osvežžitevitev:: glej glej ““Zakaj oddaljenost od oblakovZakaj oddaljenost od oblakov””
(dia 11)(dia 11)
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SStrukturtruktura zraa zraččnega prostora nad nega prostora nad 
NemNemččijoijo
•• osnovna osnovna strukturstrukturaa ((razredi razredi GG, , EE, , C)C)
•• zrazraččni prostor razredni prostor razred DD(CTR)(CTR)

•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred C C podpod FLFL 100100
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred DD
•• zrazraččni prostor razred ni prostor razred FF

•• omejena obmoomejena območčjaja (ED(ED--R/TRA)R/TRA)
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Omejena obmoOmejena območčjaja

•• obiobiččajno so uvedena kot vojaajno so uvedena kot vojašška vadbena ka vadbena 
obmoobmoččjaja

•• pa tudi za varovanje npr. kemijskih ali pa tudi za varovanje npr. kemijskih ali 
jedrskih napravjedrskih naprav

•• ta obmota območčja niso vedno aktiviranaja niso vedno aktivirana
•• ččas aktiviranja je naveden v AIP ali as aktiviranja je naveden v AIP ali 

vpravpraššamo amo FISFIS
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EDED--RR // TRATRA

GND

2500 ft

2500 ft GND

1013 hPa

MSL

10000 ft

G

E

C
FL 100

TRA

ED-R
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VojaVojašška letala so hitraka letala so hitra!!

•• pozor: vojapozor: vojašška letala letijo tudi ka letala letijo tudi izven vadbenih izven vadbenih 
obmoobmoččijij (TRA = Training Area); pri urjenju (TRA = Training Area); pri urjenju 
vvččasih tudi asih tudi ““padejopadejo”” iz iz TRATRA

•• vojaki letijo tudi v zravojaki letijo tudi v zraččnem prostoru nem prostoru EE inin GG; pri ; pri 
tem se bojna letala ne drtem se bojna letala ne držžijo vedno omejitve ijo vedno omejitve 
hitrosti nahitrosti na 250250 kt (kt (letijo tudi dvakrat hitrejeletijo tudi dvakrat hitreje!)!)

•• vojavojašško letalo je redko eno samo ko letalo je redko eno samo –– iišščči vedno i vedno šše e 
drugo letalodrugo letalo!!

•• bolj opazen bobolj opazen bošš, , čče pokae pokažžeešš bok letala (krobok letala (krožžiišš))
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TMZTMZ (Terminal Control Area)(Terminal Control Area)

•• TMZ TMZ ni razred zrani razred zraččnega prostora v prej nega prostora v prej 
obravnavanem pomenu obravnavanem pomenu –– TMZ le TMZ le 
dopolnjuje enega od razredov dopolnjuje enega od razredov ((najvenajveččkrat krat 
E)E)

•• vv TMZ TMZ morajo imeti vsa letala vkljumorajo imeti vsa letala vključčen en 
transponder transponder (A/C0021/0022)(A/C0021/0022) –– tudi tudi 
jadralna letalajadralna letala
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Prihajamo k zakljuPrihajamo k zaključčkuku!!

zeleno zeleno 
ššrafirana rafirana ččrtarta
zelene pikezelene pike

DDAA

--

--

--

55 km km podpod,,
88 km km nadnad
FLFL 100100

300300 m m 
vertikalvertikalnono, , 
1,51,5 km km 
horizontalhorizontalnono

CC

modra modra 
povrpovrššina,ina,
rorožžnato nato 
ššrafir. rafir. ččrtarta

zeleno zeleno 
ššrafirana rafirana ččrtarta
zelene pikezelene pike

rorožžnata nata 
povrpovrššinaina

/modro/modro--/ / 
rorožžnatonato
ššrafirana rafirana 
ččrtarta

--oznaka na oznaka na 
kartahkartah

NENEDDAADDAANENENENEdovoljenjedovoljenje

----15001500 ftft----spod. meja spod. meja 
baze oblakovbaze oblakov

--------ddaavidnost terenavidnost terena

----5km5km----vidnost zemljevidnost zemlje

55 km km podpod,,
88 km km nadnad
FLFL 100100

55 km km podpod,,
88 km km nadnad
FLFL 100100

55 kmkm88 kmkm1,51,5 kmkmvidljivost v vidljivost v 
smeri letasmeri leta

300300 m m 
vertikalvertikalnono, , 
1,51,5 km km 
horizontalhorizontalnono

300300 m m 
vertikalvertikalnono, , 
1,51,5 km km 
horizontalhorizontalnono

brez brez 
oblakovoblakov

300300 m m 
vertikalvertikalnono,,
1,51,5 km km 
horizontalhorizontalnono

brez brez 
oblakovoblakov

oddaljenost od oddaljenost od 
oblakovoblakov

FFDDDD(CTR)(CTR)EEGGzrazraččni ni 
prostorprostor
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KakKakššen pomen ima vse toen pomen ima vse to??
Ob pozornem opazovanju predstavljenih risb je Ob pozornem opazovanju predstavljenih risb je 

glede izbire barv moglede izbire barv možžno opaziti naslednjeno opaziti naslednje::
•• za oznake razredov zraza oznake razredov zraččnega prostora je nega prostora je 

uporabljena (skoraj) uporabljena (skoraj) enaka barvna lestvica kot enaka barvna lestvica kot 
na na ICAOICAO kkartartahah

•• izjemeizjeme::
–– zrazraččni prostor ni prostor C/D:C/D: za zunanje zniza zunanje znižžanje polna anje polna 
ččrta, rta, ššrafirana na notranji strani;rafirana na notranji strani; druga druga 
zniznižžanja: s pikamianja: s pikami

–– EDED--R/TRA:R/TRA: modra modra ččrta, rta, ššrafirana na notranji rafirana na notranji 
stranistrani
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Pomembna opozorilaPomembna opozorila
•• Meja med zraMeja med zraččnima prostoroma nima prostoroma G in EG in E je je vedno dolovedno določčena ena 

glede na GNDglede na GND (razumljivo, saj je 2500 ft MSL v M(razumljivo, saj je 2500 ft MSL v Müünchenu nchenu 
nekaj drugega kot v Hamburgu).nekaj drugega kot v Hamburgu).

•• Zgornja meja Zgornja meja DD(CTR)(CTR) je vednoje vedno dolodoloččena odena od MSLMSL..
•• Kontrolirane cone bi lahko doloKontrolirane cone bi lahko določčili tako visoko, da bi lahko ili tako visoko, da bi lahko 

opustili (uopustili (uččencem sovraencem sovražžno) znino) znižžanje zraanje zraččnega prostora nega prostora EE ––
toda s tem bi odvzeli vetoda s tem bi odvzeli večč prostora, kot ga rabimoprostora, kot ga rabimo ((zrazraččni ni 
prostor prostor EE je za jadralne pilote boljje za jadralne pilote boljšši koti kot DD!)!)

•• Zgornja meja Zgornja meja FF jeje dolodoloččena glede na GNDena glede na GND –– razumljivo, ker razumljivo, ker 
je zgornja meja F hkrati vedno spodnja meja je zgornja meja F hkrati vedno spodnja meja E (E (torej ne torej ne 
zamenjati z Dzamenjati z D(CTR)(CTR)!)!)

•• V NemV Nemččiji ni skoraj nobenega zraiji ni skoraj nobenega zraččnega prostora E s spodnjo nega prostora E s spodnjo 
mejo 1700 ft GND mejo 1700 ft GND –– primeri so pri primeri so pri HannovrHannovruu aliali NNüürnbergrnberguu..

•• Ne pozabiti, da je treba za nivoje leta (pre)nastaviti Ne pozabiti, da je treba za nivoje leta (pre)nastaviti 
viviššinomer inomer –– to lahko mimogrede znese nekaj sto to lahko mimogrede znese nekaj sto ččevljev (ft)evljev (ft)!!
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ZakljuZaključčekek::

•• Upam, da je vsakdo nekaj pridobil za boljUpam, da je vsakdo nekaj pridobil za boljšše e 
razumevanje uporabe zrarazumevanje uporabe zraččnega prostoranega prostora..

•• Kontrolorji si prizadevajo zadrKontrolorji si prizadevajo zadržžati ati ““velikevelike”” po po 
momožžnosti v zranosti v zraččnem prostoru C ali D. Pri tem jih nem prostoru C ali D. Pri tem jih 
usmerjajo do 500 ft nad lousmerjajo do 500 ft nad loččitvenim nivojem. Pri itvenim nivojem. Pri 
spodnji meji prostora C na 3500 ft to pomeni, da spodnji meji prostora C na 3500 ft to pomeni, da 
na 4000 ft leti en na 4000 ft leti en ““velikvelik””. In . In 500500 ft ft jeje 150m!150m!

•• ZatoZato: : nekajkrat 100 m previsoko lahko zelo lepo nekajkrat 100 m previsoko lahko zelo lepo 
bode v obode v oččii!!
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PomembnoPomembno

•• KrKrššenje pravil uporabe zraenje pravil uporabe zraččnega prostora nega prostora 
NI junaNI junašško dejanjeko dejanje!!

•• ČČe se kljub temu zgodie se kljub temu zgodi: : po radiu poklicati po radiu poklicati 
Radar/FIS Radar/FIS in sporoin sporoččitiiti. . ObiObiččajno na bo ajno na bo 
nobene prijave nobene prijave ((čče nisi prevee nisi prevečč domidomiššljavljav!)! !)! 
Vsakdo, ki pozna nevarnost kot kontrolor, Vsakdo, ki pozna nevarnost kot kontrolor, 
se lahko temu izognese lahko temu izogne!!


