AFC automatické nastavování frekvence
AFCENT Spojenecké síly ve střední Evropě
AFCORS předsunutý radarový systém řízení palby
AFN americká vojenská síť
AFNORTH Spojenecké síly v severní Evropě
AFNORTHWEST Spojenecké síly v severozápadní
Evropě
AFSATCOM satelitní komunikační systém leteckých
sil
AFSC systém velení vzdušných sil
AFSOUTH spojenecké ozbrojené síly v Jižní Evropě,
Spojenecké síly v jižní Evropě
AFTA zóna volného obchodu sdružení zemí jihovýchodní Asie
AFUS vojenské letecké síly USA
AFV obrněné bojové vozidlo
AFVs obrněná bojová vozidla
AG automatický kanón
AGARD Poradní skupina pro letecký a kosmický
výzkum a vývoj, poradní skupina pro letecký výzkum
a vývoj, Poradní skupina pro letecký výzkum
AGC Velitelství obojživelné skupiny
AGP armádní zkušební střelnice
AGS generální štáb pozemního vojska, obrněný
dělostřelecký systém
AGTS automatizovaný výcvikový střelecký systém
AHQ spojenecké velitelství
AI organizace pro dodržování lidských práv, umělá
inteligence
AIAA Americký institut pro letectví a kosmonautiku
AICBM protiraketový řízená střela určená na ničení
mezikontinentálních balistických řízených střel
AIFV obrněné bojové vozidlo pěchoty
AIR letecký
AIRBALTAP Spojenecké letectvo v baltských přístupech
AIRCENT Spojenecké letecké síly ve Střední Evropě, Spojenecké letectvo ve střední Evropě
AIRNON Spojenecké letectvo v severním Norsku
AIRNORTH Spojenecké letecké síly v Severní
Evropě
AIRNORTHWEST Spojenecké letectvo v severozápadní Evropě
AIRSONOR Spojenecké letectvo v jižním Norsku
AIRSOUTH spojenecké letecké síly v Jižní Evropě,
Spojenecké letectvo v jižní Evropě
AIRST infračervený systém pro zjišťování a sledování cílů
AISAP skupina expertů pro automatizaci leteckých
informačních služeb
ALB kombinovaný vzdušný a pozemní boj
ALCMs letecké rakety s plochou dráhou letu
ALD předsunutý značkovač cílů
ALLA Spojenecký úřad pro dálkové spoje, Spojenecká agentura pro dálkové spoje
ALMC letecká řízená střela s plochou dráhou letu

AMC vojenské letecké mobilní velitelství
AMCCOM Velitelství pozemního vojska pro výzbroj, munici a chem. prostředky
AMCEC Spojenecký výbor pro vojenské spojení a
elektroniku
AMFA Mobilní síly ACE, letecká složka
AMFL Mobilní síly ACE, pozemní složka
AMMO munice
AMRAAM samonaváděcí letecká protiletadlová
střela středního doletu
AMS lékařská služba pozemního vojska
AMSG Vojenské směrnice pro utajení v NATO
AMSTE cenově únosné zasažení pohyblivého pozemního cíle
AMTI letecký systém indikace pohybujících se cílů
AMU pomocná paměťová jednotka
ANCA Spojenecký úřad pro spojení v námořnictvu,
Spojenecká námořní agentura pro spojení
ANF Atlantické jaderné síly
ANSI Americký národní institut pro standardizaci
ANZAC voják z Nového Zélandu či Austrálie
ANZUS Tichomořský bezpečnostní pakt
AO dělostřelecká pozorovatelna
AOD dělostřelecký výzbrojový sklad
AOP Spojenecká výzbrojní publikace
AP protipěchotní, průbojná střela
APADC publikačně-distribuční středisko pozemního
vojska
APEC Asijsko-pacifická konference o hospodářské
spolupráci
APG armádní zkušební střelnice
API průbojná zápalná střela
APIC spojenecké tiskové a informační středisko
APS podkaliberní střela průbojná
APU pomocná napájecí jednotka
APV bezpilotní prostředek
AQAP Spojenecká publikace z oboru zajišťování
jakosti
ARDEC výzbrojní, výzkumné, rozvojové a ženijní
středisko pozemního vojska
ARFA Spojenecký úřad pro přidělování rádiových
frekvencí, Spojenecká agentura pro rádiové kmitočty
ARFPS Plánovací štáb sil rychlé reakce ACE
ARPA Vývojová, výzkumná a projekční agentura,
Úřad pro rozvoj, výzkum a plánování kosmických
prostředků
ARRC Spojenecké velení sboru rychlé reakce
v Evropě
ARS letecká záchranná služba
ARV obrněné vyprošťovací vozidlo
ASAT protisatelitní systém, protisatelitní
ASC Středisko zabezpečení ACE ACCIS
ASDF japonské vojenské letecké síly
ASEAN Sdružení krajin jihovýchodní Asie, Sdružení
států jihov
ASEAN Free Trade Zone zóna volného obchodu
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sdružení zemí jihovýchodní Asie
ASM střela třídy vzduch - země, střela vzduch-země
ASTOVL letadlo s krátkým vzletem a kolmým přistáním
ASTRAP Skupina expertů na využití kosmických
technologií v letectvu
ASW protiponorkové bojové prostředky
ASYG Náměstek generálního tajemníka
ASYGDPP Náměstek generálního tajemníka pro
obranné plánování a politiku
ASYGGDS Náměstek generálního tajemníka pro
všeobecné vojenské zabezpečení
ASYGILCO Náměstek generálního tajemníka pro
infrastrukturu, logistiku a poradenství
ASYGP Náměstek generálního tajemníka pro politické záležitosti
ASYGSA Náměstek generálního tajemníka pro
vědecké záležitosti
AT protitankový
ATA Sdružení Severoatlantické smlouvy
ATACMS taktický raketový systém pozemního
vojska
ATAF Spojenecké taktické letecké síly, Spojenecké
taktické letectvo
ATARS Automatizovaný systém taktického vzdušného průzkumu
ATCA Spojenecký úřad pro taktické spojení, Spojenecká agentura pro taktické spojení
ATCCS Taktický velitelský a kontrolní systém pozemního vojska
ATDSIA Spojenecká agentura pro interoperabilitu
taktických datových systémů
ATGM protitanková řízená střela
ATIRCM automatizovaný systém vlastní ochrany
letadla infračerveným zařízením
ATOC Spojenecké taktické operační středisko
ATOM radioaktivní
ATOMAL Jaderná informace USA, Jaderná informace US
ATP program špičkových technologií, Spojenecká
taktická publikace
ATR automatické rozpoznávání cílů
ATTU Od Atlantiku po Ural
AUM řízená střela typu vzduch-ponorka
AUTODIN automatická digitální síť
AVM vicemaršál letectva
AW automatická zbraň
AWACS letecký výstražný, řídící a kontrolní systém,
palubní systém varování a velení
AWC vysoká vojenská škola pozemního vojska
AWNIS Spojenecký varovný, navigační a informační
systém
abdominally bad weat vojenská káva
able seaman námořník I. třídy
absolute ceiling absolutní dostup
abuse of power zneužití moci

access for inspections přístup k provedení inspekcí
accompanying fire palba doprovodného dělostřelectva, palba doprovodného d
accoutre vystrojit
accoutrements výstroj
accredited correspondent vojenský dopisovatel
accredited laboratory akreditovaná laboratoř
accuracy fire přesnost palby
accurate quantification přesná kvantitativní analýza
ace zkušený bojový pilot
ace of the base nejlepší z jednotky
ack-ack protiletadlový, protiletadlová palba, protiletadlové dělostřelectvo
ack-ack gun protiletadlové dělostřelectvo, protiletadlové dělo
acoustic intelligence akustický průzkum
acoustic warfare akustický boj
acquisition akvizice vojenská
act of aggression akt agrese
act of good will akt dobré vůle
act of violence akt násilí
action palba
action designed to detect and counteract espionage
činnost zaměřená na zjišťování špionáže a na opatření
proti špionáži
action designed to detect and counteract sabotage
akce zaměřené na odhalování sabotáží a na jejich
překažení
action right palba vpravo
activation of an installation aktivace zařízení uvedení zařízení do provozu
activation of demolitions obstacles aktivace zátarasů
active homing guidance aktivní naváděcí soustava
active material aktivní materiál
activity vojenská zařízení
actual range dohoz pumy
actual service prezenční služba
Ad Hoc Committee on Chemical Weapons Ad hoc
výbor o chemických zbraních
Ad Hoc Group on Defe Skupina pro vojenské
ad hoc inspection ad hoc inspekce
ad hoc verification ad hoc verifikace
additional contiguous location dodatečné přilehlé
místo
adjournment odložení jednání
adjust fire zastřílení, zastřelovací palba
adjustment fire palba pro zastřílení
adjutant pobočník
Adm. admiralita, admirál
administrative authorities správní orgány
administrative control administrativní řízení
administrative loading administrativní nakládání
administrative movement administrativní přesun
administrative order administrativní rozkaz
administrative plan administrativní plán
administrative troops vojska služeb
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Admiral admirál
Admiral of the Fleet velkoadmirál
admiral of the fleet admirál loďstva
admiralty chart admirálská mapa
advance postupovat vpřed
advance fire control radar system předsunutý
radarový systém řízení palby
advance force předsunuté síly
advance guard čelní pochodová záštita
advance notification předběžné oznámení
advance to contact postup k navázání dotyku
advanced polní, předsunutý
Advanced Gunnery Training System automatizovaný výcvikový střelecký systém
Advanced Infra-Red Search and Track System
infračervený systém pro zjišťování a sledování cílů
Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
samonaváděcí letecká protiletadlová střela středního
doletu
Advanced Research Project Agency Úřad pro
rozvoj, výzkum a plánování kosmických prostředků
Advanced Research Workshop program Program
semináře o pokročilém výzkumu
Advanced Short Take-Off and Vertical Landing
letadlo s krátkým vzletem a kolmým přistáním
Advanced Study Institute program Program Institutu pokročilých studií
Advanced Tactical Air Reconnaissance System
Automatizovaný systém taktického vzdušného průzkumu
Advanced Technology Program program špičkových technologií
Advanced Threat Infra-Red Countermeasures
System automatizovaný systém vlastní ochrany
letadla infračerveným zařízením
advanced base předsunutá základna
advanced guard předsunutý odřad
advanced laser designator předsunutý značkovač
cílů
advanced strategic guided missile zdokonalená
strategická řízená střela
Advisory Group for Aeronautical Poradní skupina
pro letecký výzkum
Advisory Group for Aerospace Research and
Development Poradní skupina pro letecký a kosmický výzkum a vývoj, poradní skupina pro letecký
výzkum a vývoj
advisory committee poradní výbor
aerial blow against enemy air power letecký úder na
nepřátelské letectvo
aerial inspection vzdušný průzkum
aerial machine gunnery kulometný ostřel z letounu
aerial photo interpretation facility zařízení pro
vyhodnocování leteckých snímků
aerial photograph interpretation vyhodnocení
leteckých snímků

aerodrome damage repair odstranění následků
napadení na letišti
aeromedical evacuati koordinační důstojní, vzdušný
zdravotnický, řídící středisko vzd
Aeronautical Information Services Automation
Panel Skupina expertů pro automatizaci leteckých
informačních služeb
aeronautical chart navigační mapa
aeronautical information overprint navigační
informační přetisk
aeronautical topographic chart navigační topografická mapa
affair záležitost
affordable moving surface target engagement
cenově únosné zasažení pohyblivého pozemního cíle
afield do pole, v poli
age of moon stáří měsíce
agency zprostředkovací služba
agenda pořad jednání
aggravation of situation zhoršení situace
aggregate amount of a chemical souhrnné množství
chemických látek
aggregate quantity souhrnné množství
aggression agrese
aggressive patrol bojová průzkumná hlídka
agreed seal odsouhlasená pečeť
agreed standard odsouhlasený standard
agreement dohoda
aid pomoc
aide vojenský pobočník
aide-de-camp pobočník, vojenský pobočník
aides-de-camp pobočníci, vojenští pobočníci
aiming circle dělostřelecká buzola
air protiletadlový
Air Advanced Training Command Velitelství
pokračovacího leteckého výcviku
Air Adviser (UK Royal Air Force) letecký poradce
Air Basic Training Command Velitelství elementárního leteckého výcviku
Air Cdre komodor letectva
Air Command Norway Letecké velitelství v Norsku,
Letecké velitelství
Air Command and Control System systém velení a
řízení letectva
Air Command and Staff School Letecká škola pro
velitele a důstojníky štábů
Air Commodore komodor letectva
Air Defence Command Velitelství protivzdušné
obrany celého území státu
Air Defense Operations Center Operační středisko
protivzdušné obrany
Air Force vojenské letectvo, vojenské vzdušné síly
USA
Air Force Reserve záloha vojenských vzdušných sil
Air Force Satellite Communications satelitní komunikační systém leteckých sil
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