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GEN 2.2 ZKRATKY POUŽÍVANÉ V PUBLIKACÍCH AIS
GEN 2.2 ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS
Zkratky označené *) jsou buď odlišné nebo nejsou obsažené v ICAO Doc 8400.
Abbreviations marked by an asterisk *) are either different from or not contained in ICAO Doc 8400.
A
Jantarová barva

A

Amber

Vzduch − vzduch

A/A

Air − to − air

Nad úrovní letiště

AAL

Above aerodrome level

Na úrovni

ABM

Abeam

Letištní maják

ABN

Aerodrome beacon

Asi, kolem o

ABT

About

Nad

ABV

Above

Altokumulus

AC

Altocumulus

Palubní protisrážkový systém

ACAS

Airborne Collision Avoidance System

Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení

ACC

Area control centre or area control

Oznámení o letecké nehodě

ACCID

Notification of an aircraft accident

Letadlo

ACFT

Aircraft

Potvrzení

ACK

Acknowledge

Místo pro zkoušku výškoměru

ACL

Altimeter check location

Klasifikační číslo letadla

ACN

Aircraft classification number

Souhlas (označení druhu zprávy)

ACP

Acceptance (message type designator)

V činnosti nebo v provozu nebo činnost

ACT

Active or activated or activity

Letiště, letištní

AD

Aerodrome

Poradní oblast

ADA

Advisory area

Letištní mapa

ADC

Aerodrome chart

Doplněk nebo doplňující

ADDN

Addition or additional

Radiokompas

ADF

Automatic direction−finding equipment

Identifikační pásmo protivzdušné obrany
(vyslovuje se“AY − DIZ”)

ADIZ

Air defence identification zone
(to be pronounced “AY − DIZ”)

Sousední, přilehlý

ADJ

Adjacent

Poradní trat’

ADR

Advisory route

Automatický závislý přehledový systém

ADS

Automatic dependent surveillance

Jednotka automatického závislého přehledového
systému

ADSU

Automatic dependent surveillance unit

Poradní služba

ADVS

Advisory service

Letadlová pozemní stanice

AES

Aircraft earth station

Letový plán podaný za letu

AFIL

Flight plan filed in the air

Afrika − Indický oceán

AFI *

Africa − Indian Ocean

Letištní letová informační služba

AFIS

Aerodrome flight information service

Ano nebo potvrzuji nebo potvrzení nebo to je správně

AFM

Yes or affirm or affirmative or that is correct

Letecká pevná služba

AFS

Aeronautical fixed service

Letecká pevná telekomunikační sít’

AFTN

Aeronautical fixed telecommunication network

Vzduch − země

A/G

Air−to−ground

Letiště, letové cesty a pozemní zařízení

AGA

Aerodromes, air routes and ground aids

Nad úrovní země

AGL

Above ground level

Letištní mapa pro pojíždění

AGMC *

Aerodrome ground movement chart

Letecký informační oběžník

AIC

Aeronautical information circular

Správa leteckých informací

AIM

Aeronautical information management

Letecká informační příručka

AIP

Aeronautical information publication
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Regulovaný systém řízení leteckých informací

AIRAC

Aeronautical information regulation and control

Hlášení z letadla (meteorologické)

AIREP

Air−report

Informace o meteorologických jevech na trati, které
mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých
hladinách

AIRMET

Information concerning en−route weather phenomena
which may affect the safety of low−level aircraft
operations

Letecké informační služby

AIS

Aeronautical information services

Vodní přistávací plocha

ALA

Alighting area

Údobí pohotovosti

ALERFA

Alert phase

Pohotovost (označení druhu zprávy)

ALR

Alerting (message type designator)

Pohotovostní služba

ALRS

Alerting service

Přibližovací světelná soustava

ALS

Approach lighting system

Nadmořská výška

ALT

Altitude

Střídavé nebo měnící se (návěstidlo měnící barvu)

ALTN

Alternate or alternating (light alternates in colour)

Náhradní (letiště)

ALTN

Alternate (aerodrome)

Minimální nadmořská výška v prostoru

AMA

Area minimum altitude

Pracoviště uspořádání vzdušného prostoru

AMC *

Airspace management cell

Opravte, opraveno nebo opravení (použito pro uvedené
opravené meteorologické zprávy; označení druhu zprávy)

AMD

Amend or amended (used to indicate amended
meteorological message; message type designator)

Oprava/změna AIP

AMDT

Amendment (AIP amendment)

Letecká pohyblivá služba

AMS

Aeronautical mobile service

Nad střední hladinou moře

AMSL

Above mean sea level

Letecká mapa − 1:500 000 (následováno jménem/názvem)

ANC

Aeronautical chart − 1:500 000 (followed by name/title)

Provozovatel letadla (letadel)

AO *

Aircraft operator

Letištní překážková mapa (následováno jménem/názvem)

AOC

Aerodrome obstacle chart (folloved by name/title)

Letiště

AP

Airport

Přiblížení

APCH

Approach

Mapa pro stání/zajíždění letadla (následováno jménem/
názvem)

APDC

Aircraft parking/docking chart (folloved by name/title)

Odbavovací plocha

APN

Apron

Přibližovací stanoviště řízení nebo řízení přiblížení nebo
přibližovací služba řízení

APP

Approach control office or approach control or approach
control service

Duben

APR

April

Přibližný nebo přibližně

APRX

Approximate or approximately

Schválit, potvrdit nebo schváleno nebo souhlas,
schválení, povolení

APV

Approve or approved or approval

Zařízení pro příjem družicových snímků oblačnosti

APT *

Receiver for satellite cloud pictures

Oblastní předpověď (v mezinárodním meteorologickém
kódu)

ARFOR *

Area forecast (in aeronautical meteorological code)

Ohlašovna letových provozních služeb

ARO

Air traffic services reporting office

Vztažný bod letiště

ARP

Aerodrome reference point

Hlášení z paluby letadla (označení druhu zprávy)

ARP

Air−report (message type designator)
Arrival (message type designator)

Přílet (označení druhu zprávy)

ARR

Přiletět nebo přílet

ARR

Arrive or Arrival

Mimořádné hlášení z letadla (meteorologické)
(označení druhu zprávy)

ARS

Special air−report (message type designator)

Altostratus

AS

Altostratus

Stoupejte do nebo stoupám do

ASC

Ascend to or ascending to

Použitelná délka přerušeného vzletu

ASDA

Accelerate−stop distance available

Uspořádání vzdušeného prostoru

ASM *

Airspace management

Asfalt

ASPH

Asphalt
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