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HLAVA 4 - ZKRATKY A VÝRAZY VYSÍLANÉ V RADIOTELEFONII JAKO JEDNOTLIVÁ PÍSMENA 
 

DEKÓDOVÁNÍ 
 

 
Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba 
řízení 

ACC Area control centre or area control 

Radiokompas ADF Automatic direction-finding equipment 
Automatický závislý přehledový systém - 
vysílání 

ADS-B Automatic dependent surveillance – broadcast 

Automatický závislý přehledový systém - 
kontrakt 

ADS-C Automatic dependent surveillance – contract 

Letecká pevná telekomunikační síť AFTN Aeronautical fixed telecommunication network 

Skutečný čas příletu ATA Actual time of arrival 

Řízení letového provozu (všeobecně) ATC Air traffic control (in general) 

Skutečný čas odletu ATD Actual time of departure 

Cumulonimbus [si:bi:]** CB Cumulonimbus (to be pronounced „CEE BEE“) 

Komunikace datovým spojem mezi řídícím 
a pilotem 

CPDLC Controller-pilot data link communications 

Měřič vzdálenosti DME Distance measuring equipment 

Předpokládaný čas příletu nebo 
předpokládaný přílet 

ETA Estimated time of arrival or estimating arrival 

Předpokládaný čas odletu nebo předpokládaný 
odlet 

ETD Estimated time of departure or estimating 
departure 

Letová informační oblast FIR Flight information region 

Systém pro řízení a optimalizaci letu FMS Flight management system 

Systém řízení přiblížení ze země nebo 
přiblížení řízené ze země 

GCA Ground controlled approach system or ground 
controlled approach 

Systém pro přistání GBAS GLS GBAS landing system 

Globální navigační satelitní systém GNSS Global navigation satellite system 

Globální systém určení polohy GPS Global positioning system 
Systém signalizace blízkosti země GPWS Ground proximity warning system 

Krátké vlny (3 000 až 30 000 kHz) HF High frequency (3 000 to 30 000 kHz) 

Pravidla pro let podle přístrojů IFR Instrument flight rules 

Systém pro přesné přiblížení a přistání ILS Instrument landing system 

Meteorologické podmínky pro let podle 
přístrojů 

IMC Instrument meteorological conditions 

Mikrovlnný přistávací systém MLS Microwave landing system 

Nesměrový radiomaják NDB Non-directional radio beacon 

Normální provozní zóna NOZ Normal operating zone 

Nepřekročitelná zóna NTZ No transgression zone 

Přesný přibližovací radar PAR Precision approach radar 

Předletové povolení PDC Pre-departure clearance 

Primární přehledový radar PSR Primary surveillance radar 

Magnetický kurz (pro bezvětří) QDM Magnetic heading (zero wind) 

Atmosférický tlak vztažený k výšce letiště  
nad mořem (nebo prahu dráhy)  

QFE Atmospheric pressure at aerodrome elevation 
(or at runway threshold) 

Atmosférický tlak redukovaný na střední hladi-
nu moře podle podmínek standardní atmosféry, 
používaný pro nastavení tlakové stupnice 
výškoměru k zobrazení nadmořské výšky 

QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation 
when on the ground 

Požadovaná komunikační výkonnost RCP Required communication performance 

Požadovaná navigační výkonnost RNP Required navigation performance 

Radarový indikátor polohy RPI Radar position indicator 

Dráhová dohlednost RVR Runway visual range 
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Snížené minimum vertikálního rozstupu 
(300 m (1 000 ft)) mezi FL 290 a FL 410 

RVSM Reduced vertical separation minimum (300 m 
(1 000 ft)) between FL 290 and FL 410 

Sekundární přehledový radar SSR Secondary surveillance radar 

Koncová řízená oblast TMA Terminal control area 

Ultrakrátké vlny (300 až 3 000 MHz) UHF Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz) 

Horní letová informační oblast UIR Upper flight information region 

Světový koordinovaný čas UTC Coordinated Universal Time 

Pravidla pro let za viditelnosti VFR Visual flight rules 

Velmi krátké vlny (30 až 300 MHz) VHF Very high frequency (30 to 300 MHz) 

Velmi důležitá osoba VIP Very important person 

Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti VMC Visual meteorological conditions 

VKV všesměrový radiomaják VOR VHF omnidirectional radio range  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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KÓDOVÁNÍ 

(v češtině) 

 

 

Atmosférický tlak redukovaný na střední hladi-
nu moře podle podmínek standardní atmosféry, 
používaný pro nastavení tlakové stupnice 
výškoměru k zobrazení nadmořské výšky 

QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation 
when on the ground 

Atmosférický tlak vztažený k výšce letiště nad 
mořem (nebo prahu dráhy)  

QFE Atmospheric pressure at aerodrome elevation 
(or at runway threshold) 

Automatický závislý přehledový systém - 
kontrakt 

ADS-C Automatic dependent surveillance – contract 

Automatický závislý přehledový systém - 
vysílání 

ADS-B Automatic dependent surveillance – broadcast 

Cumulonimbus [si:bi:]** CB Cumulonimbus (to be pronounced „CEE BEE“) 

Dráhová dohlednost RVR Runway visual range 

Globální navigační satelitní systém GNSS Global navigation satellite system 

Globální systém určení polohy GPS Global positioning system 

Horní letová informační oblast UIR Upper flight information region 

Koncová řízená oblast TMA Terminal control area 

Komunikace datovým spojem mezi řídícím 
a pilotem 

CPDLC Controller-pilot data link communications 

Krátké vlny (3 000 až 30 000 kHz) HF High frequency (3 000 to 30 000 kHz) 

Letecká pevná telekomunikační síť AFTN Aeronautical fixed telecommunication network 

Letová informační oblast FIR Flight information region 

Magnetický kurz (pro bezvětří) QDM Magnetic heading (zero wind) 

Měřič vzdálenosti DME Distance measuring equipment 

Meteorologické podmínky pro let podle 
přístrojů 

IMC Instrument meteorological conditions 

Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti VMC Visual meteorological conditions 

Mikrovlnný přistávací systém MLS Microwave landing system 

Nepřekročitelná zóna NTZ No transgression zone 

Nesměrový radiomaják NDB Non-directional radio beacon 

Normální provozní zóna NOZ Normal operating zone 

Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba 
řízení 

ACC Area control centre or area control 

Požadovaná komunikační výkonnost RCP Required communication performance 

Požadovaná navigační výkonnost RNP Required navigation performance 

Pravidla pro let podle přístrojů IFR Instrument flight rules 

Pravidla pro let za viditelnosti VFR Visual flight rules 

Primární přehledový radar PSR Primary surveillance radar 

Předletové povolení PDC Pre-departure clearance 

Předpokládaný čas odletu nebo předpokládaný 
odlet 

ETD Estimated time of departure or estimating 
departure 

Předpokládaný čas příletu nebo 
předpokládaný přílet 

ETA Estimated time of arrival or estimating arrival 

Přesný přibližovací radar PAR Precision approach radar 

Radarový indikátor polohy RPI Radar position indicator 

Radiokompas ADF Automatic direction-finding equipment 

Řízení letového provozu (všeobecně) ATC Air traffic control (in general) 

Sekundární přehledový radar SSR Secondary surveillance radar 

Skutečný čas odletu ATD Actual time of departure 

Skutečný čas příletu ATA Actual time of arrival 

Snížené minimum vertikálního rozstupu (300 
m (1 000 ft)) mezi FL 290 a FL 410 

RVSM Reduced vertical separation minimum (300 m 
(1 000 ft)) between FL 290 and FL 410 

Světový koordinovaný čas UTC Coordinated Universal Time 
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Systém pro přesné přiblížení a přistání ILS Instrument landing system 

Systém pro přistání GBAS GLS GBAS landing system 

Systém pro řízení a optimalizaci letu FMS Flight management system 

Systém řízení přiblížení ze země nebo 
přiblížení řízené ze země 

GCA Ground controlled approach system or ground 
controlled approach 

Systém signalizace blízkosti země GPWS Ground proximity warning system 

Ultrakrátké vlny (300 až 3 000 MHz) UHF Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz) 

Velmi důležitá osoba VIP Very important person 

Velmi krátké vlny (30 až 300 MHz) VHF Very high frequency (30 to 300 MHz) 

VKV všesměrový radiomaják VOR VHF omnidirectional radio range 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

 


