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HLAVA 3 - ZKRATKY A VÝRAZY VYSÍLANÉ V RADIOTELEFONII JAKO MLUVENÁ SLOVA 

 
DEKÓDOVÁNÍ 

 
 

Letadlový komunikační adresní a oznamovací 
systém [eika:s]** 

ACARS Aircraft communication addressing and 
reporting system (to be pronounced 
“AY-CARS”) 

Palubní protisrážkový systém ACAS Airborne collision avoidance system 

Identifikační pásmo protivzdušné obrany 
[eidiz]** 

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

Hlášení z letadla 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 

Údobí pohotovosti ALERFA Alert phase 

Zkrácená světelná soustava indikace 
sestupové roviny pro přesné přiblížení 
[eipæpi]** 

APAPI Abbreviated precision approach path indicator 
(to be pronounced “AY-PAPI”) 

Automatická informační služba koncové řízené 
oblasti 

ATIS Automatic terminal information service 

Zkrácená T světelná sestupová soustava pro 
vizuální přiblížení [eiti:veisis]** 

AT-VASIS Abbreviated T visual approach slope indicator 
system (to be pronounced “AY-TEE-VASIS”) 

Letecké pohonné hmoty AVGAS Aviation gasoline 

Barometrická vertikální navigace 
[ba:rəu vi:næv]** 

BARO-VNAV Barometric vertical navigation (to be 
pronounced “BAA-RO-VEE-NAV”)  

Základna oblačnosti BASE Cloud base 

Dohlednost, oblačnost a současné počasí  
lepší než předepsané hodnoty nebo podmínky 
[kævəukei]** 

CAVOK Visibility, cloud and present weather better 
than prescribed values or conditions (to be 
pronounced “KAV-OH-KAY”) 

Jednotná síť ICAO pro výměnu dat CIDIN Common ICAO data interchange network 

Automatická informační služba v koncové 
řízené oblasti datovým spojem [di:eitis]** 

D-ATIS Data link automatic terminal information 
service (to be pronounced “DEE-ATIS”) 

Údobí tísně DETRESFA Distress phase 

Systém elektronických letových přístrojů 
[i:fis]** 

EFIS Electronic flight instrument system (to be 
pronounced “EE-FIS”)  

Služba evropského překryvného segmentu 
globální navigace [egnos]** 

EGNOS
 
 European geostationary navigation overlay 

service (to be pronounced “EGG-NOS”) 

Palubní nouzový maják polohy ELBA Emergency location beacon - aircraft 

Fronta (ve vztahu k počasí) FRONT Front (relating to weather) 

Mráz (používá se v letištních výstrahách) FROST Frost (used in aerodrome warnings) 

GPS a Geostacionární rozšířená navigace na 
oběžné dráze Země 

GAGAN GPS and Geostationary Earth Orbit 
augmented navigation 

Systém s pozemním rozšířením [dži:bæs]** GBAS Ground-based augmentation system 
(to be pronounced “GEE-BAS”) 

Globální navigační satelitní systém na oběžné 
dráze [gləunæs]** 

GLONASS Global orbiting navigation satellite system 
(to be pronounced “GLO-NAS”) 

Systém s pozemním oblastním rozšířením 
[dži:ræs]** 

GRAS Ground-based regional augmentation system 
(to be pronounced “GEE-RAS”) 

Identifikace IDENT Identification 

Údobí nejistoty INCERFA Uncertainty phase 

Informace INFO Information 

Směrová navigace [elnæv]** LNAV Lateral navigation (to be pronounced “EL-NAV”) 

LORAN (radionavigační systém dalekého 
dosahu) 

LORAN LORAN (long range air navigation system) 

Meteorologický nebo meteorologie MET Meteorological or meteorology 
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Pravidelná letištní zpráva  
(v meteorologickém kódu) 

METAR Aerodrome routine meteorological report 
(in meteorological code) 

 

Standardy minimální provozní výkonnosti MOPS Minimum operational performance standards 

Multifunkční přenosový satelit (MTSAT), 
Systém se satelitním rozšířením [emsæs]** 

MSAS Multi-functional transport satellite (MTSAT) 
satellite-based augmentation system (to be 
pronounced “EM-SAS”) 

Národní centrum systému AIS NASC National AIS system centre 

Žádný nebo nemám nic co bych vám poslal NIL  None or I have nothing to send to you 

Bez význačné změny (používá se 
v přistávacích předpovědích typu TREND) 

NOSIG No significant change (used in trend-type 
landing forecasts) 

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

NOTAM A 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 concerning with 
flight operations 

Výměna dat on-line OLDI On-line data interchange 

Meteorologické informace sloužící 
k zabezpečení letového provozu  

OPMET Operational meteorological (information) 

Provoz, lety OPS Operations 

Světelná soustava indikace sestupové roviny 
pro přesné přiblížení 

PAPI Precision approach path indicator 

Pravděpodobnost PROB Probability 

Autonomní monitorování integrity přijímače RAIM Receiver autonomous integrity monitoring 

Oblastní centrum systému AIS RASC Regional AIS system centre 

Jinovatka (používá se v letištních výstrahách) RIME Rime (used in aerodrome warnings) 

Prostorová navigace [a:næv]** RNAV Area navigation (to be pronounced “AR-NAV”) 

Regionální výměna bulletinů OPMET (schéma) ROBEX Regional OPMET bulletin exchange (scheme) 

Komunikace prostřednictvím satelitu SATCOM Satellite communication 

Systém se satelitním rozšířením [esbæs]** SBAS Satellite-based augmentation system (to be 
pronounced “ESS-BAS”) 

Systém výběrového volání SELCAL Selective calling system 

Standardní přístrojový odlet SID Standard instrument departure 

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

SIGMET Information concerning en-route weather 
phenomena which may affect the safety of 
aircraft operations 

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

Zvláštní letištní zpráva  
(v meteorologickém kódu) 

SPECI Aerodrome special meteorological report  
(in meteorological code) 

 

Místní mimořádná zpráva  
(ve zkrácené otevřené řeči) 

SPECIAL Local special meteorological report 
(in abbreviated plain language) 

 

Vítr v daném úseku SPOT Spot wind 

Standardní přístrojový přílet STAR Standard instrument arrival 

Taktický letecký navigační systém UHF TACAN UHF tactical air navigation aid 

Letištní předpověď TAF Aerodrome forecast 

Zadní vítr TAIL Tail wind 

Rada k vyhnutí provozního výstražného proti-
srážkového systému [ti:kæs a:ei]** 

TCAS RA Traffic alert and collision avoidance system 
resolution advisory 
(to be pronounced “TEE-CAS-AR-AY”) 

Dočasný nebo dočasně TEMPO Temporary or temporarily 
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Provozní informace vysílané letadlem TIBA Traffic information broadcast by aircraft 

Až do TIL Until 

Horní hranice oblačnosti TOP Cloud top 

Předpověď trend TREND Trend forecast 

Tsunami (používá se v letištních výstrahách) TSUNAMI Tsunami (used in aerodrome warnings) 

T světelná sestupová soustava pro vizuální 
přiblížení [ti:veisis]** 

T-VASIS T visual approach slope indicator system  
(to be pronounced “TEE-VASIS”) 

Vertikální navigace [vi:næv]** VNAV Vertical navigation 
(to be pronounced “VEE-NAV”) 

Meteorologické informace pro letadlo za letu VOLMET Meteorological information for aircraft in flight 

Kombinace zařízení VOR a TACAN VORTAC VOR and TACAN combination 

Systém rozšíření pro velké oblasti WAAS
 
 Wide area augmentation system 

Provedu WILCO Will comply 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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KÓDOVÁNÍ 

(v češtině) 

 

 

Automatická informační služba koncové řízené 
oblasti 

ATIS Automatic terminal information service 

Automatická informační služba v koncové 
řízené oblasti datovým spojem [di:eitis]** 

D-ATIS Data link automatic terminal information 
service (to be pronounced “DEE-ATIS”) 

Autonomní monitorování integrity přijímače RAIM Receiver autonomous integrity monitoring 

Až do TIL Until 

Barometrická vertikální navigace 
[ba:rəu vi:næv]** 

BARO-VNAV Barometric vertical navigation (to be 
pronounced “BAA-RO-VEE-NAV”)  

Bez význačné změny (používá se 
v přistávacích předpovědích typu TREND) 

NOSIG No significant change (used in trend-type 
landing forecasts) 

Dočasný nebo dočasně TEMPO Temporary or temporarily 

Dohlednost, oblačnost a současné počasí  
lepší než předepsané hodnoty nebo podmínky 
[kævəukei]** 

CAVOK Visibility, cloud and present weather better 
than prescribed values or conditions  
(to be pronounced “KAV-OH-KAY”) 

Fronta (ve vztahu k počasí) FRONT Front (relating to weather) 

Globální navigační satelitní systém na oběžné 
dráze [gləunæs]** 

GLONASS Global orbiting navigation satellite system  
(to be pronounced “GLO-NAS”) 

GPS a Geostacionární rozšířená navigace na 
oběžné dráze Země 

GAGAN GPS and Geostationary Earth Orbit 
augmented navigation 

Hlášení z letadla AIREP Air-report 

Horní hranice oblačnosti TOP Cloud top 

Identifikace IDENT Identification 

Identifikační pásmo protivzdušné obrany 
[eidiz]** 

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

Informace INFO Information 

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

SIGMET Information concerning en-route weather 
phenomena which may affect the safety of 
aircraft operations 

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 

Jednotná síť ICAO pro výměnu dat CIDIN Common ICAO data interchange network 

Jinovatka (používá se v letištních výstrahách) RIME Rime (used in aerodrome warnings) 

Kombinace zařízení VOR a TACAN VORTAC VOR and TACAN combination 

Komunikace prostřednictvím satelitu SATCOM Satellite communication 

Letadlový komunikační adresní a oznamovací 
systém [eika:s]** 

ACARS Aircraft communication addressing and 
reporting system (to be pronounced 
“AY-CARS”) 

Letecké pohonné hmoty AVGAS Aviation gasoline 

Letištní předpověď TAF Aerodrome forecast 

LORAN (radionavigační systém dalekého 
dosahu) 

LORAN LORAN (long range air navigation system) 

Meteorologické informace pro letadlo za letu VOLMET Meteorological information for aircraft in flight 

Meteorologické informace sloužící 
k zabezpečení letového provozu  

OPMET Operational meteorological (information) 

Meteorologický nebo meteorologie MET Meteorological or meteorology 

Místní mimořádná zpráva  
(ve zkrácené otevřené řeči) 

SPECIAL Local special meteorological report 
(in abbreviated plain language) 

 

Mráz (používá se v letištních výstrahách) FROST Frost (used in aerodrome warnings) 

Multifunkční přenosový satelit (MTSAT), 
Systém se satelitním rozšířením [emsæs]** 

MSAS (to be pronounced “EM-SAS”) Multi-functional 
transport satellite (MTSAT) satellite-based 
augmentation system 

Národní centrum systému AIS NASC National AIS system centre 
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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 A special series NOTAM notifying the 
presence or removal of hazardous conditions 
due to snow, ice, slush or standing water 
associated with snow, slush and ice on the 
movement area, by means of a specific format 

Oblastní centrum systému AIS RASC Regional AIS system centre 

Oznámení rozšiřované telekomunikačními 
prostředky obsahující informace o zřízení, 
stavu nebo změně kterékoliv leteckého za-
řízení, služby nebo postupů nebo o nebez-
pečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro 
pracovníky, kteří se zabývají letovým 
provozem 

NOTAM A 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 concerning with 
flight operations 

Palubní nouzový maják polohy ELBA Emergency location beacon - aircraft 

Palubní protisrážkový systém ACAS Airborne collision avoidance system 

Pravděpodobnost PROB Probability 

Pravidelná letištní zpráva  
(v meteorologickém kódu) 

METAR Aerodrome routine meteorological report 
(in meteorological code) 

 

Prostorová navigace [a:næv]** RNAV Area navigation (to be pronounced “AR-NAV”) 

Provedu WILCO Will comply 

Provoz, lety OPS Operations 

Provozní informace vysílané letadlem TIBA Traffic information broadcast by aircraft 

Předpověď trend TREND Trend forecast 

Směrová navigace [elnæv]** LNAV Lateral navigation (to be pronounced “EL-NAV”) 

Rada k vyhnutí provozního výstražného proti-
srážkového  systému [ti:kæs a:ei]** 

TCAS RA Traffic alert and collision avoidance system 
resolution advisory 
(to be pronounced “TEE-CAS-AR-AY”) 

Regionální výměna bulletinů OPMET (schéma) ROBEX Regional OPMET bulletin exchange (scheme) 

Služba evropského překryvného segmentu 
globální navigace [egnos]** 

EGNOS
 
 (to be pronounced “EGG-NOS”) European 

geostationary navigation overlay service 

Standardní přístrojový odlet SID Standard instrument departure 

Standardní přístrojový přílet STAR Standard instrument arrival 

Standardy minimální provozní výkonnosti MOPS Minimum operational performance standards 

Světelná soustava indikace sestupové roviny 
pro přesné přiblížení 

PAPI Precision approach path indicator 

Systém elektronických letových přístrojů 
[i:fis]** 

EFIS Electronic flight instrument system 
(to be pronounced “EE-FIS”)  

Systém rozšíření pro velké oblasti WAAS
 
 Wide area augmentation system 

Systém s pozemním oblastním rozšířením 
[dži:ræs]** 

GRAS (to be pronounced “GEE-RAS”) Ground-based 
regional augmentation system 

Systém s pozemním rozšířením [dži:bæs]** GBAS (to be pronounced “GEE-BAS”) Ground-based 
augmentation system 

Systém se satelitním rozšířením [esbæs]** SBAS (to be pronounced “ESS-BAS”) Satellite-based 
augmentation system 

Systém výběrového volání SELCAL Selective calling system 

T světelná sestupová soustava pro vizuální 
přiblížení [ti:veisis]** 

T-VASIS T visual approach slope indicator system  
(to be pronounced “TEE-VASIS”) 

Taktický letecký navigační systém UHF TACAN UHF tactical air navigation aid 

Tsunami (používá se v letištních výstrahách) TSUNAMI Tsunami (used in aerodrome warnings) 

Údobí nejistoty INCERFA Uncertainty phase 

Údobí pohotovosti ALERFA Alert phase 

Údobí tísně DETRESFA Distress phase 

Vertikální navigace [vi:næv]** VNAV Vertical navigation 
(to be pronounced “VEE-NAV”) 

Vítr v daném úseku SPOT Spot wind 

Výměna dat on-line OLDI On-line data interchange 
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Zadní vítr TAIL Tail wind 

Základna oblačnosti BASE Cloud base 

Zkrácená světelná soustava indikace 
sestupové roviny pro přesné přiblížení 
[eipæpi]** 

APAPI Abbreviated precision approach path indicator 
(to be pronounced “AY-PAPI”) 

Zkrácená T světelná sestupová soustava pro 
vizuální přiblížení [eiti:veisis]** 

AT-VASIS Abbreviated T visual approach slope indicator 
system (to be pronounced “AY-TEE-VASIS”) 

Zvláštní letištní zpráva  
(v meteorologickém kódu) 

SPECI Aerodrome special meteorological report 
(in meteorological code) 

 

Žádný nebo Nemám nic, co bych vám poslal NIL  None or I have nothing to send to you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


