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ÚVOD 
 
  
Čo to tá letecká frazeológia je? 
 

Letecká frazeológia je spôsob komunikácie medzi pilotom a riadiacim letovej prevádzky za účelom 
jednotnosti v rádiotelefónnej komunikácii. Pri použití všeobecne známych fráz a zaužívaných slovných spojení 
sa minimalizuje priestor pre chyby plynúce z neporozumenia predanej správy.  
 Pilot musí zopakovať každú inštrukciu a povolenie vydané riadiacim letovej prevádzky tak, ako ho 
prijal. Táto základná procedúra sa volá read back (zopakovanie). Je to povinná procedúra okrem prípadov, kedy 
sa posádka nachádza v stave núdze a pilot nemá čas na read back alebo ak rádio na palube nefunguje. Tu sa 
v takých prípadoch uplatňuje vyššie pravidlo „aviate, navigate, communicate“ – lietaj, naviguj, komunikuj. Bolo 
by celkom zbytočné predpisovo zopakovať  napríklad povolenie k pristátiu v Londýne, ak by sme sa ocitli 
v núdzovej situácii bez pohonu oboch motorov na finále mimo možností lietadla doletieť na pristávaciu 
dráhu...(let BA38 na Heathrow) 
 Zdvorilostné frázy sa tiež vynechávajú pre zjednodušenie komunikácie. 
 
„Pieštany vežka....eeeeeem.....krásny dobrý deň prajem, ospravedlňujem sa, že ruším v takéto nádherné slnečné 
poobedie, no Oto Mária – heh, to je inak aj moja kopilotka, tiež sa volá Mária – no, Oto Mária Adam Božena 
Cyril, práve sme nad vstupným bodom Beckov, výhľad je krásny, len tá strecha by asi potrebovala trochu 
opraviť, vidieť to aj z našich 3500 stôp nad zemou, radi by sme sa prešmykli cez váš okrsok smerom na juh do 
Trnavy, ak by to ovšem bolo možné... A viete čo, už netreba, už som nad Leopoldovom, tak zas niekedy 
nabudúce, ďakujeme!“ – alebo ako tiež aj zahltiť frekvenciu vyberaným spôsobom...:)  
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NASTAVENIE PROGRAMU TEAMSPEAK 2 
  

TeamSpeak 2 je oficiálny program pre komunikáciu hlasom medzi jednotlivými používateľmi na sieti 
IVAO. Štandardne sa nainštaluje spolu s IvAp-om alebo IvAc-om. Je nutné však pred prvým letom tento 
program správne nastaviť. 

 

NASTAVENIE PUSH-TO-TALK 

 Tak ako v reálnom lietadle, tak aj pri lietaní na IVAO musíme stlačiť tlačidlo pre začatie vysielania na 
aktívnu frekvenciu. Hlasová aktivácia vysielania, ktorá sa zapne pri prekročení určitej úrovne signálu je na IVAO 
zakázaná.  
 

 

Zvolením Settings -> Sound Input/Output Settings na nás vyskočí okienko. 
 
Vybraním Voice Send Method -> Push to talk aktivujeme zapnutie vysielania pomocou tlačítka. 

Stlačením tlačitka Set potom môžeme použiť akékoľvek tlačidlo na klávesnici. Osobne odporúčam vybrať 
tlačidlo Ctrl, keďže ostatné sú užitočné pri ovládaní lietadla a dlhé stlačenie tlačidla Shift vyvolá ďalšie 

programové okná v systéme Windows. 
 
Ak chceme využívať tlačidlo na joysticku pre aktiváciu 

vysielania, tak ako je tomu aj v reálnom lietadle, osobne 
používam program SV Mapper. V programe TeamSpeak 
nastavíme ľubovoľné tlačidlo pre začatie vysielania a pomocou 
programu SV Mapper simulujeme pri stlačení tlačidla na 
joysticku stlačenie klávesy na klávesnici. 

 
Pri nastavení odporúčam vyskúšať si aj váš mikrofón. 

Stlačením  Activate local test mode bude TeamSpeak po 
stlačení tlačidla vysielania opakovať s odmlkou to, čo prijme 
cez mikrofón. 

 
Ak pilot komunikuje hlasovo, naladením príslušnej 

frekvencie alebo vybraním ATC v IvAp-e sa automaticky 
TeamSpeak prepne na kanál vybraného ATC. 
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ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ TECHNIKY VYSIELANIA 

 

• správne nastavenie mikrofónu, hlasitosti a komunikačného 
programu Teamspeak 

• hovoriť normálne, jasne a zrozumiteľne, maximálne 100 slov za 
minútu 

• vyhnúť sa dlhým odmlkám a zvukom vyjadrujúcich neistotu, 
napríklad „hm“ 

• udržiavať konštantnú hlasitosť hovoru 
• pred začiatkom vysielania chvíľku počúvať novo naladenú 

frekvenciu, či neprebieha iná komunikácia medzi stanicami. 
Môže sa totiž stať, že sa pilot preladí na frekvenciu zrovna 
v momente, kedy je síce frekvencia voľná a bez vysielania, no iná 
posádka sa chystá na potvrdenie závažnej, práve prijatej 
informácie v riadenom priestore na rovnakej frekvencii 

• dôležitá je aj správna technika vysielania – tlačidlo Push-to-talk 
stlačíme pre začatie vysielania a rozprávať začneme pol sekundy 
až sekundu na to. Tak isto, tlačidlo uvoľníme až po dohovorení 
posledného slova, aby bolo dovysielané celé zrozumiteľne. 

 
Vždy, keď je to možné, je nutné použiť leteckú frazeológiu pre 

minimalizáciu možnosti neporozumenia sa. Ak povaha situácie nespadá 
do možnosti použiť leteckú frazeológiu, použijeme  voľnú hovorovú reč, 
ktorá sa však stále riadi základnými pravidlami techniky vysielania. Platí 
tiež pravidlo – najjednoduchšie ako sa dá s čo možno najväčším obsahom 
užitočných informácií. 

 
 
„Košice tower, BLW055...our heading is offline.“ 
pilot asi chcel povedať 
„Košice tower, BLW055 unable to maintain assigned heading due to unreliable compass.“ 

 
 
 

HLÁSKOVANIE 
 

 V leteckej komunikácií využívame takzvanú hláskovaciu abecedu. Anglická hláskovacia abeceda je 
notoricky známa z amerických akčných filmov, slovenský ekvivalent používa až na pár výnimiek slovenské 
krstné mená. V prípade letu mimo SR sa doporučuje aj pri komunikácií v slovenskom jazyku použiť anglickú 
hláskovaciu abecedu kvôli zrozumiteľnosti vysielania. 
 Niektoré skratky ako napríklad ILS,QNH alebo RVR sa v komunikácií nehláskujú podľa štandardnej 
abecedy. (aj-el-es, kjú-en-ejdž, ár-ví-ár) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písmeno Slovensky Anglicky
A Adam Alpha
B Božena Bravo
C Cyril Charlie
D Dávid Delta
E Emil Echo
F František Foxtrot
G Gustáv Golf
H Helena Hotel
I Ivan India
J Jozef Juliet
K Karol Kilo
L Laco Lima
M Mária Mike
N Norbert November
O Oto Oscar
P Peter Papa
Q Quido Quebeck
R Rudolf Romeo
S Svätopluk  Sierra
T Tomáš Tango
U Urban  Uniform
V Václav  Victor
W dvoj vé Whiskey
X Xaver X-ray
Y Ypsilon Yankee
Z Zuzana Zulu
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ČÍSLA 
 

Vysielanie čísel v leteckej komunikácií sa tiež riadi určitými pravidlami. Dôležité je zachovať 
zrozumiteľnosť vysielania a každé jedno číslo vyslovovať samostatne. Ako už bolo spomenuté, pred a za 
vyslovené číslo/súbor čísel je vhodné vsunúť krátku pauzu vo vysielaní na oddelenie čísla od ostatného 
vysielania. 

 
 

Číslo Slovensky Anglicky
10 jedna nula one zero
75 sedem päť seven five
100 jedno sto one hundred
583 päť osem tri five eight three
2500 dve tisíc päť sto two thousand five hundred 
11 000 jedna jedna tisíc one one thousand 
25 000  dva päť tisíc  two five thousand 
38 143 tri osem jedna štyri tri three eight one four three 
120,37 jedna dva nula čiarka tri sedem one two zero decimal three seven
 
Aj napriek komunikačnému jazyku angličtina môže prízvuk riadiaceho spôsobiť problémy. Niektorí francúzski 
riadiaci letovej prevádzky, ktorých som zažil, vyslovovali anglicky číslo 4 ako „fó“ a taxiway H bola vyslovená ako 
„otel“. Špecifiká krajín spoznáva pilot postupne, preto nie je hanba žiadať o zopakovanie poslednej správy, 
prípadne prejsť dočasne na textovú komunikáciu, keďže sieť IVAO to umožňuje. 

VYSIELANIE SAMOSTATNÝCH ČÍSEL 
 
Letová hladina Vysielaná ako Anglicky
FL180 hladina jedna osem nula flight level one eight zero 
FL200 hladina dva nula nula flight level two zero zero 
 
Kurz Vysielaný ako Anglicky
100° kurz jedna nula nula heading one zero zero 
080° kurz nula osem nula heading zero eight zero 
 
Informácia o vetre Vysielaná ako Anglicky

200° 15kt vietor dva nula nula stupňov jedna päť 
uzlov 

wind two zero zero degrees one five 
knots 

160° 20 kt vietor jedna šesť nula stupňov dva nula 
uzlov 

wind one six zero degrees two zero 
knots 

 
Kód odpovedača Vysielaný ako Anglicky
6701 odpovedač šesť sedem nula jeden squawk six seven zero one 
2400 odpovedač dva štyri nula nula squawk two four zero zero  
 
Dráha Vysielaná ako Anglicky
27 dráha dva sedem runway two seven 
30 dráha tri nula runway three zero 
01R dráha nula jedna pravá runway zero one right 
 
QNH Vysielané ako Anglicky
1010 QNH jedna nula jedna nula QNH one zero one zero 
1000 QNH jedna nula nula nula QNH one zero zero zero 
999 QNH deväť deväť deväť QNH nine nine nine 
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VYSIELANIE ČÍSEL AKO CELÁ ČÍSLOVKA 
 

Všetky čísla vysielané v spojitosti s výškou nad morom, výškou oblačnosti, dohľadnosťou a dráhovou 
dohľadnosťou musia byť čítané jednotlivo ako v prípade vysielania samostatných čísel, no s prislúchajúcim 
označením stoviek alebo tisícok. 
 
Výška Vysielaná ako Anglicky
800 ft osemsto eight hundred
3400 ft tri tisíc štyri sto three thousand four hundred 
12 000 ft jedna dva tisíc one two thousand 
 
Vysielanie frekvencie 
 
Frekvencia Vysielaná ako Anglicky
118,0 jedna jedna osem čiarka nula one one eight decimal zero 
118,005 jedna jedna osem čiarka nula nula päť one one eight decimal zero zero five
118,010 jedna jedna osem čiarka nula jedna nula one one eight decimal zero one zero
118,1 jedna jedna osem čiarka jedna one one eight decimal one 
 

VYSIELANIE ČASU 
 

Štandardne sa vysiela iba aktuálna minúta v hodine. Každé číslo sa vyslovuje oddelene. Ak je možnosť 
nedorozumenia, vysiela sa čas v plnom formáte aj s aktuálnou hodinou. 
 
Čas Vysielaný ako Anglicky

0920 čas dva nula / čas nula deväť dva nula time two zero / time zero nine two 
zero 

1643 čas štyri tri / čas jedna šesť štyri tri time four three / time one six four 
three 

 
 
 

ŠTANDARDNÉ FRÁZY 
 

Pri spojení sa používajú štandardné frázy na uľahčenie porozumenia komunikácie, ktoré majú 
nasledujúci význam. Frázy ako „toto je....“ alebo „koniec“ a podobné z iných oblastí rádiokomunikácie 
nepoužívame, keďže pri správnom použití slovosledu je pravdepodobnosť nepochopenia minimálna. 
 

Dôležitým slovom je „OKAMŽITE / IMMEDIATELY“, čím ako piloti dostávame informáciu o nutnej 
neodkladnej povinnosti zasiahnuť ešte pred samotným read back-om z bezpečnostných dôvodov. 
 

Slovo/fráza 
Význam 

Slovensky Anglicky 
Potvrďte Acknowledge Oznámte, že ste správu prijali a porozumeli 
Potvrdzujem Affirm Správu som prijal a rozumel. 
Schválené Approved Žiadosť na požadovaný úkon je schválená 
Medzera Break Označenie oddelenia medzi časťami správy, kvôli rozlíšeniu 

Medzera medzera Break break Označenie medzery medzi dvoma správami vysielanými dvom 
rôznym posádkam počas intenzívnej prevádzky 

Zrušte Cancel Zrušte skôr vydané povolenie 
Preverte Check Preverte/skontrolujte systém alebo postup 
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Povolené Cleared Povolené pokračovať za stanovených podmienok 
Potvrďte Confirm Prijal som správne? Alebo, prijali ste správne túto správu? 
Prejdite na Contact Prelaďte rádiostanicu a kontaktujte 
Správne Correct Správne 
Oprava Correction V tomto vysielaní bola chyba, správne znenie je... 
Neberte do úvahy Disregard Považujte toto vysielanie za neodvysielané 
Dávajte Go ahead Vysielajte, pokračujte vo vysielaní 
Ako počujete/skúška 
spojenia 

How do you 
read/radio check 

Dotaz na kvalitu spojenia, hodnotený známkou od 1 do 5, kde 
známka 5 je najlepšia čitateľnosť 

Počuvajte Monitor Prelaďte rádiostanicu na .... a čakajte na volanie 
Negativ Negative Nie, nepovolené alebo nie je správne 
Opakujte Say again Opakujte časť alebo celé posledné vysielanie 
Zmena povolenia Recleared Mením vaše povolenie, staré sa ruší a je nahradené 
Ohláste Report Ohláste nasledovné informácie 
Žiadam Request Žiadam ... 

Rozumiem Roger Prijal som všetko z vášho posledného vysielania - v prípadoch, 
ktoré si nevyžadujú zopakovanie 

Hovorte pomalšie Speak slower Znížte rýchlosť reči 

Čakajte Standby Čakajte, zavolám – nasledujúce volanie je na zodpovednosti 
stanice, ktorá udelila príkaz čakať 

Overte Verify Overte a potvrďte 

Vykonám Wilco Rozumel správe a budem postupovať v súlade s ňou (skratka 
od „will comply“) 

 
 

VOLACIE ZNAČKY 
 

Volacie značky staníc bližšie charakterizujú stanovište a poskytovanú službu týmto stanovišťom 
 
Stanovište/služba Volací znak Call sign
Oblastné stredisko riadenia Control Control
Radar (všeobecne) Radar Radar
Približovacie stanovište riadenia Approach Approach
Radarové stanovište riadenia 
odletov 

Odlet Departure

Letisková veža Veža Tower
Výdaj odletových povolení Delivery Delivery
Riadenie pohybu na zemi Ground Ground

 
Volacie značky lietadiel sa tvoria jedným z nasledujúcich spôsobov 

 
Druh Príklad
znaky zodpovedajúce registrovanej značke lietadla OMNGA
označenie prevádzkovateľa lietadla doplnené označením letu RYR 4643
 

S cieľom zjednodušenia komunikácie môže riadiaci letovej prevádzky skrátiť volací znak lietadla 
z OMNGA na OGA – t. j. použitie prvého a najmenej posledných dvoch písmen. Skrátenie je v kompetencií 
riadiaceho letovej prevádzky a kvôli vzniku nedorozumeniu pilot nemôže svojvoľne meniť volací znak počas 
letu. 

Lietadlo kategórie silnej turbulencie v úplave musí doplniť svoj volací znak slovom „HEAVY“ alebo 
v prípade A380 „SUPER“ vždy pri prvom nadviazaní kontaktu. 
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SPÔSOB TVORBY PILOTOM VYSIELANEJ SPRÁVY 
 

PRVÝ KONTAKT 

Aby bolo vysielanie čo najzrozumiteľnejšie, je dobré dodržať jeho charakteristický formát. Pri prvom 
kontakte je nutné dodržať doporučenú schému 

• koho voláme, 
• kto volá, 
• telo správy , kde patria napríklad 

o  poloha, výška, smer (na bod, čas preletu), 
o  úmysly, zámer, 
o  iné doplňujúce informácie alebo žiadosti. 

 

OPAKOVANIE 

Pri odpovedi na volanie zo strany riadiaceho letovej prevádzky je tento formát v tvare inom. Pilot 
zopakovaním udeleného povolenia/inštrukcie od riadiaceho letovej prevádzky potvrdí správny príjem na svojej 
strane a vyslovením svojho volacieho znaku ukončí svoje vysielanie. Správa má teda približne formát 

• Zopakovanie inštrukcie od riadiaceho letovej prevádzky+ iné doplňujúce informácie alebo žiadosti 
• a volací znak lietadla. 

 
 
 
Príklady komunikácie je možné nájsť v ďalších dokumentoch. 
 

ODPORÚČANIA 

AKO SA ČO NAJLEPŠIE NAUČIŤ  AKO KOMUNIKOVAŤ? 

 
• Učte sa od profíkov – odpočúvaním reálnych leteckých frekvencií získa človek prehľad, ako to celé 

funguje a lepšie tiež pochopí význam jednotlivých fráz. www.liveatc.net ponúka široké spektrum staníc 
(dokonca aj slovenské), ktoré sa dajú pohodlne odpočúvať naživo alebo aj zo záznamu, čo sa hodí pre 
odpočúvanie neštandardných situácií ako napríklad presmerovanie letov počas búrok, riadenie letov 
počas dopravnej špičky a podobne. Odporúčam odpočúvať európske stanice, keďže v amerike sú 
komunikačné postupy odlišné a môžu na začiatok vyvolať v pilotovi zmätok. 

 
• Hláskovanie – využite každú voľnú chvíľu na osvojenie si hláskovania a precvičenie – ideálny prípad je 

sledovanie ŠPZ okoloidúcich áut a ich hláskovanie pre samého seba, prípadne rôznych nápisov – to 
vytvorí situáciu podobnú v lietadle, kedy je nutné neloviť pomaly v pamäti ale pružne a svižne 
zareagovať do vysielačky. 

 
• Odpočúvanie rušného letiska počas akejkoľvek udalosti na IVAO pomocou TeamSpeak-u – pomôže 

rýchlejšie si zvyknúť uchu na špecifický (občas menej kvalitný) zvuk TeamSpeak-u. Tiež pomôže menej 
sebavedomým pilotom - nováčikom sa presvedčiť, že naozaj aj na IVAO sú prípustné chyby a je možné 
aj trochu zazmätkovať . 

 

Veľa šťastia, nalietaných hodín a počet pristátií rovnajúci sa počtu vzletov! 
___________________________________________________________________________________________ 
Prípadné otázky, nápady, postrehy a rady na zlepšenie tejto príručky smerujte na mail sk-foc@ivao.aero,  
na fórum slovenskej divízie IVAO http://sk.forum.ivao.aero/,  
alebo do FB skupiny IVAO SLOVAKIA https://www.facebook.com/groups/107993745932336/  


