
HLAVA 2  PŘEDPIS L8400 

   14.2.2008 
  2 - 1 

HLAVA 2 - ZKRATKY PRO OZNAČENÍ ZPRÁV LETECKÉ PEVNÉ SLUŽBY 

Zkratky se používají jako první slovo textu zprávy 
 

KÓDOVÁNÍ 
(v češtině) 

 

Zprávy oznamující leteckou nehodu  Aircraft Accident Notification Messages 

   

Oznámení o letecké nehodě ACCID Notification of an aircraft accident 

   

Zprávy letových provozních služeb  Air Traffic Services Messages 

   

Koordinace CDN Coordination 

Pohotovostní ALR Alerting 

Doplněk letového plánu SPL Supplementary flight plan 

Odlet DEP Departure 

Přílet ARR Arrival 

Souhlas ACP Acceptance 

Logické potvrzení LAM Logical acknowledgement 

Předpokládaný  EST Estimate 

Zdržení DLA Delay 

Změna CHG Modification 

Zrušení letového plánu CNL Flight plan cancellation 

Ztráta spojení RCF Radio communication failure 

Platný letový plán CPL Current flight plan 

Podaný letový plán FPL Filed flight plan 

Žádost o letový plán RQP Request flight plan 

Žádost o doplněk letového plánu RQS Request supplementary flight plan 

   

Meteorologické zprávy  Meteorological Messages 

   

Data určená pro meteorologické bulletiny jsou 
uvedena v dokumentu „Manual of Aeronautical 
Meteorological Practice“ (Doc 8896 ICAO) 

 Data designators for meteorological bulletins 
are given in the Manual of Aeronautical 
Meteorological Practice (Doc 8896) 

   

Ostatní zprávy  Other messages 

   

Oznámení rozšiřované telekomunikačními 
prostředky, obsahující informaci o zřízení, 
stavu nebo změně kteréhokoli leteckého 
zařízení, služby nebo postupů, nebo o 
nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná 
pro pracovníky, kteří se zabývají letovým 
provozem. 

NOTAM Notice distributed by means of 
telecommunication containing information 
concerning the establishment, condition or 
change in any aeronautical facility, service, 
procedure or hazard, the timely knowledge of 
which is essential to personnel concerned with 
flight operations 

Služební zpráva (pro použití pouze  
ve stanicích AFS) 

SVC Service message (to be used by AFS stations 
only) 

NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou 
formou nebezpečné podmínky na pohybové 
ploše způsobené sněhem, ledem, rozbředlým 
sněhem nebo stojící vodou původem ze 
sněhu, tajícího sněhu nebo ledu, nebo jejich 
pominutí 

SNOWTAM Special series NOTAM notifying the presence 
or removal of hazardous conditions due to 
snow, ice, slush or standing water associated 
with snow, slush or ice on the movement area, 
by means of a specific format 
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