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� Radiotelefonní spojení, hlas řeč, hláskovací abeceda, vysílání čísel. 
� Slova a fráze. 
� Udávání času. 
� Navázání a ukončení radiového spojení. 
� Zkušební vysílání, stupnice čitelnosti. 
� Vysílání naslepo, přednostní pořadí. 
� Volací značky leteckých stanic a letadel. 
� Zkrácené volací značky letadel, opravy a opakování. 
� Nouzové postupy, kmitočty, tísňový a pilnostní radioprovoz. 
� Činnost letadla v tísni, činnost ostatních letadel. 
� Uložení ticha, zrušení tísně. 
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• RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A 
TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH 
SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ

• L FRAZEOLOGIE
• https://lis.rlp.cz
• VFR příručka

• VFR komunikace
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• Jasné a srozumitelné vyslovování každého slova
• Udržovat stejnou rychlost hovoru
• Zachovávat stejnou výši hlasu
• Správná vzdálenost mikrofonu od úst – příposlech
• Neodvracet ústa od mikrofonu při vysílání
• Zmáčknout tlačítko vysílání a pak mluvit
• Domluvit a pak teprve uvolnit tlačítko
• Na radiostanici je při vysílání zobrazen symbol vysílání
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www.budupilotem.cz VFR příručka
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� Každé číslo se vysílá odděleně
◦ FL 090 letová hladina nula devět nula
◦ Kurz 100 kurz jedna nula nula
◦ Vítr 200/18 vítr dva nula nula stupňů jedna osum knotů
◦ Odpovídač 0035 odpovídač nula nula tři pět
◦ Dráha 22 dráha dva dva
◦ QNH 1010 QNH jedna nula jedna nula
◦ QNH 1000 QNH jedna nula nula nula
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� Ve stovkách a tisících se vyjadřuje:
◦ Nadmořská výška, 
◦ Dohlednost
◦ výška oblačnosti

� Příklady 
◦ Výška 800 výška osum set
◦ Výška 2300 výška dva tisíce tři sta
◦ Výška 12000 výška jeden dva tisíce
◦ Dohlednost 1000 dohlednost jeden tisíc
◦ Oblačnost 2200 oblačnost dva tisíce dva sta

� Kde je desetinná čárka
◦ 118,050 jedna jedna osum čárka nula pět
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� Hodiny a minuty nebo jen minuty
◦ 09:02 nula devět nula dva nebo nula dva
◦ 16:55 jedna šest pět pět nebo pět pět

� Zulu, UTC
� Místní čas
◦ SEČ
◦ SELČ
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� Pozemní stanice neřízená letiště:
◦ AFIS
� Volací znak - Information
◦ RADIO
� Volací znak – Radio

� Pozemní stanice plochy SLZ:
◦ Tam, kde nejsou uvedeny v AIPu nebo VFR příručce
◦ Volací znak název místa a PLOCHA
� Frýdek plocha

� Podávají POUZE informace o známém provozu
� Pilot ODPOVÍDÁ za bezpečnost
� Na letištích nemusí být aktivní, pak vysílám na slepo
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� Volací znaky řízená letiště
◦ V CTR VĚŽ
� Mošnov věž, Tuřany věž
◦ V TMA RADAR  (Někdy approach)
� Ostrava radar, Brno radar
◦ Delivery, Ground, Handling – postupy v AIPu

� Volací znaky jsou v:
◦ AIPu
◦ VFR příručce
◦ Databázi letišť
◦ ICAO letecké mapě ČR 

� U kterých letišť jsou uvedeny volací znaky, tam se musí používat
� Ke každému volacímu znaku je přiřazen kanál (kmitočet) pro 

spojení 

www.budupilotem.cz 13



� Většinou se pro VFR provoz používají poznávací značky letadla 
(imatrikulace)
◦ OK ABC
◦ OK UUR 11

� Zkrácené značky
◦ Pokud je použije řídící
◦ První a poslední dvě písmena nebo čísla
� „Mošnov věž, OK ABC, bod BRAVO“
� „O BC, Mošnov věž, pokračujete do třetí zatáčky levého okruhu dráhy 22“
� „Pokračuji do třetí levého 22, O AC“.
◦ ULL první, třetí, páté písmeno všechny čísla
� Mošnov věž, OK UUR 11, bod BRAVO“
� „OUR11, Mošnov věž, pokračujete do třetí zatáčky levého okruhu dráhy 22“
� „Pokračuji do třetí levého 22, OUR 11
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� Přemýšlím dopředu, co chci říci – jsem před letadlem
� Hlášením především informuji další letce, kde jsem a co budu 

dělat.
� Pokud není INFO nebo RADIO obsazeny, domluvíme se mezi

sebou, kdo, co a jak bude na letišti dělat.
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� Používám publikovaná, používaná nebo známá označení míst
� Publikovaná
◦ ve VFR příručce, 
◦ V AIPu

� Používaná
◦ Podle místních zvyklostí
� Na LKFR Čupek, Janovice, na LKPO Machmetr

� Známá
◦ Tak, aby i cizí letec neznalý podrobného okolí letiště našel na mapě 

místo, kde jsem.
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� LKFR mapa okolí letiště z
VFR příručky

� Co jsou snadno identifikovatelná 
místa pro hlášení poloh?
◦ Města a významné obce
◦ Význačné terénní a přírodní body, místa
◦ Příklad LKFR

� Poloha ve vztahu k 
◦ význačnému bodu
� 3 km východně Frýdku Místku
◦ K letišti
� 10 km jihozápadně letiště Frýdlant
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Druhá zatáčka

První zatáčka

Třetí zatáčka
Base leg turn

Čtvrtá zatáčka
Final turn

Po vzletu

Po větru

Před poslední 
zatáčkou, Base leg

Finále dráhy 26

Levý okruh 
dráhy 26

Na vyčkávacím

Před druhou
zatáčkou

Zařazení do druhé 
zatáčky levého 
okruhu drány 26

Tečnou do 
okruhové zatáčky

2
6

0
8
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� Neobsazené letiště
� AFIS nebo RADIO nejsou obsazené a nikdo neodpovídá na 

úvodní vysílání.
� Vysílají se hlášení jako by bychom měli oboustranné spojení
� V případě, že jsou v ATZ nebo v blízkosti letiště další letadla, 

mohou si navzájem sdělit polohu, výšku a záměr.
� Dodržovat pravidla příletu na odletu z neřízeného letiště
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� Závada na radiostanici
� Nemám příposlech při vysílání
� Nikdo neodpovídá na moje vysílání a měl by odpovídat
� Kontrola

� Zapnutí radia
� Správný kmitočet – kontrola
� Hlasitost na maximum
� Kontrola konektorů
� Při zaklíčování není na dipleji radiostanice symbol vysílání

◦ Vysílám všechna hlášení jako bych měl radiostanici v pořádku
� Může být špatný přijímač, ale vysílač je v pořádku
◦ Použiji frázi „vysílám na slepo pro poruchu přijímače“
◦ Říkám svoji další činnost
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� Zkušební vysílání by mělo obsahovat:
◦ volací znak volané stanice, 
◦ volací znak letadla,
◦ slova „ ZKOUŠKA RÁDIA “, 
◦ používaný kmitočet

� Odpověď na zkušební vysílání by mělo obsahovat:
◦ volací znak letadla,
◦ volací znak odpovídající letecké stanice, 
◦ informace, týkající se čitelnosti vysílání z letadla

� „Frýdlant radio, OK UUR 11, dobrý den“
� „OK UUR 11, Frýdlant radio, dobrý den“

� „Frýdlant radio, OK UUR 11 zkouška radia na 123,49“
� „ OK UUR 11, čitelnost pět“
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� 1 nečitelné / nesrozumitelné 
� 2 chvílemi čitelné / chvílemi srozumitelné 
� 3 čitelné / srozumitelné, ale s obtížemi 
� 4 čitelné / srozumitelné 
� 5 dokonale čitelné 
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� Neřízené letiště
◦ ATZ 5 km průměr a do 4000 ft AMSL
◦ Volací znak RADIO, INFO
◦ Dostávám informace a oznamuji, co budu dělat

� Řízené letiště
◦ Řízená oblast (CTR) 9 km průměr, do 5000 ft AMSL
◦ Koncová oblast (TMA
� vyznačena v mapě
� nad CTR 
� Jinak od 1000 ft AGL
◦ Žádám, dostávám povolení a pokyny, které plním

www.budupilotem.cz 23



� Při navazování spojení vždy plný volací znak
◦ „Frýdlant Radio, OK UUR 11dobrý den“

◦ „ OK UUR 11Frýdlant Radio, dobrý den“
◦ „Frýdlant Radio, OK UUR 11ultralehký Skyleader, po nahození u horního 

hangáru, pojíždím na vyčkávací dráhy 22 pro odlet do Mošnova“.
� Pří pochybnostech 

◦ „Stanice volající Frýdlant Radio opakujte volací znak“
� Ukončení spojení
◦ „Frýdlant Radio, OK OK UUR 11, u horního hangáru vypínám, děkuji za 

spolupráci“.
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� Pokud není spojení z pozemní stanice na letadlo
◦ Požádat další stanice o zprostředkování spojení
◦ Požádat další letadla o zprostředkování spojení

� Pokud slyším, na moje zprávy nikdo neodpovídá a jsem na 
okruhu
◦ Po přijetí zprávy zakývám z křídla na křídlo 
� Ale jen do 4 zatáčky!!
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� Pokud potřebuji opravit hlášení, používám frázi OPRAVA
◦ „Frýdlant RADIO, OK RUU 18, pojíždím na vyčkávací dráhy 26, 

OPRAVUJI na vyčkávací dráhy 08“.
� Opakování se používá pokud je třeba se ujistit, že přijímaná 

zpráva byla přijata správně použitím slova OPAKUJTE
◦ „OPAKUJTE vítr“

� Při chybě při opakování povolení
◦ „ OK UUR 11, Mošnov věž, zařaďte se do polohy po větru levého 

okruhu dráhy 22“
◦ „Zařazuji se do polohy po větru pravého okruhu dráhy 22, OK UUR 11“
◦ „ OK UUR 11 Negativ, do levého okruhu“
◦ „Do levého okruhu 22, OK RUU 18“
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� Jsem na spojení se stanovištěm řízení nebo s informační službou
� Tísňový signál MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY
◦ Na kmitočtu, na kterém mám spojení
� název stanice, které je zpráva adresována (jestliže to čas a okolnosti umožní),
� identifikace letadla, 
� povaha tísňového stavu
� úmysl velitele letadla,
� současná poloha, hladina (tj. letová hladina, altitude atd., dle potřeby) a kurz letadla

� Pokud nejsem na spojení přejít na kmitočet 121,5 MHz
� Odpovídač 7700
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� Potvrdit tíseň
� Převzít řízení spojení nebo zřetelně řízení předat
� Předat informace všem zainteresovaným
� Upozornit ostatní stanice na tísňový provoz
� Uložení ticha
◦ „Mošnov věž, všem stanicím, zastavte vysílání, MAY DAY“
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� Tísňová korespondence má absolutní přednost
� Ostatní stanice nesmí vysílat, dokud 
◦ Není tíseň zrušena
◦ Tísňový provoz není přenesen na jiný kmitočet
◦ Tísňový provoz není ukončen 
� Fráze „Tísňový provoz ukončen“
◦ Sleduji tísňový provoz, dokud letadlo v tísni nedostává pomoc

� VFR provoz v CTR, TMA
◦ Přejdu na jiný kmitočet (TWR, RADAR)

� VFR provoz mimo řízenou oblast
◦ Sleduji poskytování pomoci
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� Pilnostní signál = PAN, PAN, PAN
� Pilnostní korespondence má přednost, s výjimkou tísňových 

zpráv, před veškerou další korespondencí a všechny stanice 
musí dbát, aby vysílání pilnostního provozu nebylo rušeno.

� Použití především při zhoršení zdravotního stavu cestujících
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1. KOHO VOLÁM

◦ Frýdlant RADIO
◦ Mošnov věž

2. KDO JSEM

◦ OK UUR 11
◦ Eurostar,
◦ Z Frýdlantu do Hradce

www.budupilotem.cz

3. KDE JSEM

◦ Po spuštění před horním 
hangárem
◦ Poloha Bělotín, výška 2500 ft
◦ Poloha po větru pravého 

okruhu dráhy 26

4. CO BUDU DĚLAT

◦ Pojíždím na vyčkávací dráhy 26
◦ Průlet ATZ směrem na Lipník
◦ Letmé přistání
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� „Frýdlant RADIO, OK UUR 11, dobrý den“
� „OK UUR 13, Frýdlant RADIO“

� „OK UUR 11, UL Eurostar, spouštím před hangárem na let po 
okruhu (let do prostoru Olešné, na přelet do Mošnova přes 
Olešnou)

� OK UUR 11na spouštění máte volno, 
� dráha v používání 26, QNH 1026

� Dráha 26, QNH 1026, UUR 11
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� „Frýdlant RADIO, OK UUR 11, pojíždím na vyčkávací dráhy 26“
� „OK UUR 11pro pojíždění máte volno“ 

� „Frýdlant RADIO, OK UUR 11, vstupuji na dráhu 26“
� „OK UUR 11pro vstup a vzlet z dráhy 26 máte volno“
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� Zpět po dráze
� Křižuji dráhu
� Pozor na:
◦ Navijáková lana 
◦ Provoz na dráze 
◦ Pojíždějte opatrně 
◦ Nevstupujte nebo nekřižujte dráhu pokud si nejste jisti, že je volná
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� Volací znak
� Typ letadla (při prvním navázání spojení nebo vysílání 

naslepo);
� Zahájení pojíždění;
� Úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze (i 

neaktivní);
� Vstup na dráhu;
� Vzlet
� Opuštění okruhu
� Opuštění ATZ.
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� „Frýdlant RADIO, UUR 11Vzlet z dráhy 26, 
◦ Do levého okruhu na letmá přistání
◦ Z druhé zatáčky levého do prostoru Baška
◦ Doprava nad Lysou Horu
◦ Ze třetí zatáčky levého na trať do Mošnova

�OK UUR 11Pro vzlet volno
�Pozor, překážka na dráze
�OK UUR 11 Proveďte okamžitý vzlet nebo opusťte dráhu
�Okamžitě zastavte, překážka na dráze
�Zastavuji OK UUR 11
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� Volací znak, typ letadla (při prvním navázání spojení nebo vysílání 
naslepo), 

� Letiště vzletu (není-li totožné s letištěm přistání)
� Polohu letadla před vstupem do ATZ; 
� Místo zamýšleného vstupu do letištního okruhu;
� Polohu před poslední zatáčkou (base leg) 
◦ (na požadavek stanoviště AFIS piloti vynechávají hlášení poloh po větru a před 

poslední zatáčkou nebo hlásí jiné polohy v ATZ. Polohy po větru a před 
poslední zatáčkou se nehlásí, provádí-li letadlo přímé přiblížení.)

� Polohu na konečném přiblížení – finále
� Nezdařené přiblížení (opakování okruhu)
� Úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze (i neaktivní);
� Uvolnění dráhy v noci, nebo je-li další známý provoz
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� Volací znak;
� Typ letadla (při prvním navázání spojení nebo
� Vysílání naslepo);
� Místo zamýšleného vstupu do ATZ a výstupu
� Z ATZ ; nebo
� Vzdálenost, zeměpisný směr od letiště a trať,
� Která má být letěna uvnitř ATZ.
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� Být na spojení
◦ Kmitočet blízkého letiště se službou RADIO, AFIS

� Informační služba
◦ Zelené frekvence v mapě
◦ Praha Information
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� Radiokorespondence LAA na Yuotube.com
◦ https://www.youtube.com/watch?v=Dc6iBltByPE
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� https://zkouseni.laacr.cz/Zkouseni/index.html?page=volnytest

� https://www.aeroweb.cz/testy/
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