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Abstrakt 

Únava pilota je jedním z klíčových faktorů, které mohou nepříznivě ovlivňovat bezpečnost letu. 

Proto se výzkumné aktivity v rámci lidského činitele kromě jiného orientují právě na exaktní 

zhodnocení vlivu únavy na pilotáž a faktory s tím spojené. Cílem předkládané bakalářské 

práce je na základě výše uvedeného určit vliv únavy pilota na přesnost pilotáže na základě 

experimentálního měření. V rámci něj absolvovalo 8 subjektů účastnících se experimentu 

24hodinovou analýzu skládající se z mnoha letů na letovém simulátoru umístěném na Ústavu 

letecké dopravy, Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Lety měly 

uniformní charakter tak, aby byly výkony pilotů v čase vzájemně porovnatelné. V tomto 

kontextu byla hodnocená přesnost pilotáže v jednotlivých letech. Výsledky ukazují, 

že správnost i přesnost pilotáže má trend a výkonnost jedince se mění v závislosti na čase. 

Na základě prezentovaných výsledků je možné tvrdit, že únava a zvyšující se čas bdělosti mají 

na přesnost pilotáže vliv.  
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Abstract 

Pilot’s tiredness is one of key factors which can negatively influence flight safety. Due to that, 

research activities, besides other things, focus on precise evaluation of its influence on piloting 

and factors related to that. The goal of the thesis is to determine the influence of pilot’s 

tiredness on piloting precision based on experimental measurement. Within the measurement, 

8 subjects took part in 24 hours experiment consisting of several flights on a flight simulator 

located at the Department of Air Transport, Faculty of Transportation Sciences, Czech 

Technical University in Prague. The flights were of uniform character so that the pilot 

performance was mutually comparable in time. Within the context, piloting precision was 

evaluated during individual flights. The results indicate that piloting accuracy and precision 

exhibit a trend and individual performance is variable in time. Based on the presented results 

it is possible to claim that tiredness and increased time periods of vigilance have influence 

on the piloting precision. 
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Úvod 

S únavou se lze běžně setkat každý den. Je vnímána jako přirozená součást života a její 

projevy může člověk poměrně snadno pozorovat na sobě i svém okolí. Většina z těchto projevů 

bývá vnímána záporně pro svůj negativní dopad. Protože má lidský faktor v letectví a letecké 

dopravě zásadní úlohu, je třeba se únavou a jejími následky zabývat. Selhání lidského faktoru 

totiž může mít až katastrofické následky. Příkladem mohou být statistiky leteckých nehod, 

které řadí lidský faktor mezi nejběžnější příčiny [1].  

Otázka bezpečí je celosvětovým tématem ve všech oblastech života. Také v moderním letectví 

je bezpečnost jedním z nejdůležitějších faktorů. I přes veškerou inovaci a automatizaci 

v letectví je neustále zapotřebí, aby byli piloti a další lidé, zastávající motoricky a psychicky 

náročné úkoly, schopni vykonávat náplň své funkce. Proto je v rámci řízení rizik a pochopení 

nebezpečí důležité zabývat se lidským faktorem a výsledky takového pozorování pak 

reflektovat do letectví. Není neobvyklé, že provozovatelé letadel přizpůsobují rozpisy služeb 

pilotů tak, aby se jejich výkony a čas strávený ve službě blížily maximálním limitům. S letním 

letovým řádem pak bývá provoz u řady provozovatelů největší. Spousta letů probíhá v nočních 

nebo brzkých ranních hodinách a při vysoké frekvenci letů a pracovním vytížení se u leteckého 

personálu mohou dostavit příznaky únavy. 

Bakalářská práce se zaměřuje na sledování výkonnosti pilota z hlediska přesnosti jeho 

pilotáže. Výsledkem by mělo být nalezení a ověření metody, která bude schopná zhodnotit 

průběh přesnosti pilotáže v čase. Pro účely měření bylo vybráno 8 subjektů, kteří se zúčastní 

24hodinové analýzy. V jejím průběhu postupně absolvují 8 letů a jejich výkony budou 

zaznamenávány na instruktorské stanici letového simulátoru. Schémata letů jsou navržena 

tak, aby byly výkony pilotů v jednotlivých letech vzájemně porovnatelné. Lety odpovídají 

požadavkům a postupům pro lety podle přístrojů IFR a každý let bude zakončen postupem 

přesného přiblížení. K vyhodnocení dat bude použito vhodných statistických a analytických 

metod. Tématu přesnosti pilotáže se věnují například studie [2, 3] zaměřené na využití 

letového simulátoru ve výcviku pilotů a zhodnocení jeho možného přínosu. Jejich výsledky 

byly částečně zdrojem informací pro navržení úloh, kdy se hodnotila přesnost pilotáže 

v návaznosti na únavu. 

Osobně jsem se s únavou v rámci svého leteckého výcviku setkal. Její projevy byly znatelné 

na přesnosti pilotáže, schopnosti komunikovat a celkové orientaci. Také proto shledávám téma 

práce zásadním v daném kontextu a nutným pro bližší rozbor. Vzhledem k nedostatku 

odborných studií pak má tato práce přispět k veřejné debatě na dané téma. Kromě jiného, má 

práce ambici inspirovat jiné pro pokračování ve výzkumných aktivitách v rámci lidského 

faktoru.  
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1 Teoretické základy práce 

Pro účely měření bylo zapotřebí vyvolat u subjektů únavu. Jednou z jednoduše 

realizovatelných možností navození únavy je narušení běžného denního rytmu absencí 

nočního spánku. Vzhledem k prostředí pilotní kabiny, náplni pilotního povolání a potřebám 

měření se tato volba jevila jako příhodná. Nejprve je tedy třeba vymezit teoretický koncept 

únavy, její vznik a možné následky. Dále je důležité přiblížit proces spánku, jeho důležitost 

a návaznost na letectví.  

1.1 Únava 

Únava samotná má mnoho příčin a podob. Pozitivně vnímaným případem únavy může být 

únava spojená s vykonanou fyzickou aktivitou se zaměřením na udržení nebo zlepšení fyzické 

kondice. Tento stav lze chápat jako odměnu, počítá se s ním a je přirozený. Naopak negativně 

vnímaným případem může být fyzická nebo psychická únava, jejíž původem je stres 

či pracovní vytížení. Nehledě na příčinu by se však člověk neměl pokoušet únavu přemáhat. 

Měl by si dopřát adekvátní odpočinek, čas na regeneraci a spánek. Formy a možnosti 

odpočinku jsou přitom různorodé. Může být krátkodobý, dlouhodobý a v některých případech 

je vhodný i odpočinek aktivní. To už záleží na konkrétním jedinci, jeho zvycích a původu únavy. 

Z hlediska studie únavy je důležitý celkový stav jedince, jeho životní styl a faktory okolního 

prostředí. Je důležité brát v úvahu věk, fyzickou kondici, pohlaví, schopnost adaptace 

na okolní prostředí nebo výkonnost jedince. V neposlední řadě je důležité i psychické 

rozpoložení, vyrovnanost, spokojenost a přirozeně i radost ze života [4]. 

Úloha únavy v lidském organismu je neobyčejně významná [5]. Lze ji totiž považovat 

za důležitý přirozený indikátor přetížení organismu, který má za úkol jeho ochranu [6]. Protože 

nástup únavy bývá pomalý a bez povšimnutí, nabízí se riziko, že si pilot neuvědomí pokles své 

výkonnosti a schopností [6]. Dalším velkým rizikem je pak možnost kumulace únavy [7]. 

Podceňování, ignorace a přemáhání dlouhodobě se vyskytující únavy může vést až k rozvinutí 

onemocnění. Mezi ně typicky patří srdeční selhávání, zhoubný nádor, roztroušená skleróza 

nebo vysoký krevní tlak. Únava však může být i příznakem nemoci, kdy napadající virus 

oslabuje lidský organismus [4].  

Únava je subjektivní záležitost a její projevy se liší [5]. Stupeň své únavy člověk nejlépe 

vyhodnotí sám. Také proto je exaktně obtížně měřitelná nebo zjistitelná [4]. Její charakteristiky 

však bývají pro jednoho konkrétního jedince stejné a dotyčnému pak náleží jemu přiměřená 

forma odpočinku a čas na regeneraci [4]. Omezeně, zato poměrně snadno, lze pozorovat 

únavu z chování a výrazu tváře. Povadlý výraz v obličeji spolu s podrážděností, malátností, 

pasivností a zpomalenými reakcemi se dají považovat za typické příznaky únavy signalizující 

pokles v celkové výkonnosti člověka [4].  
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Lze přitom rozlišit dva základní typy únavy. Jimi jsou únava psychická a fyzická [4]. Dále lze 

definovat únavu krátkodobou a chronickou [6]. Původem fyzické únavy je svalová práce. Při 

nedostatku kyslíku v krvi dochází k čerpání energetických zásob (krevní cukr – glukóza) 

a následnému uvolňování a hromadění laktátu kyseliny mléčné. Tento metabolický pochod, 

při němž kromě jiného vzniká energie, se označuje jako anaerobní glykolýza [4]. Celkově 

je výroba energie tímto způsobem méně efektivní než při dostatečném okysličení svalů [4]. 

Lidské tělo však nemusí mít dostatečnou zásobu kyslíku. Ten totiž nelze uložit do zásoby tak 

dobře jako třeba krevní cukr. Za jisté zásobníky by bylo možné považovat slezinu nebo kostní 

dřeň, ale i tak je krevní oběh považován za reálně jedinou a velmi limitovanou zásobárnu 

kyslíku [8]. Typicky je tedy svalová práce spojená se zvýšenou spotřebou kyslíku a dále 

s navýšením dechového objemu a dechové frekvence [5]. Mezi projevy fyzické únavy patří 

náhlá bolest, ztuhnutí kosterních svalů, křeč, ztráta rychlosti nebo nemožnost jemných 

koordinovaných pohybů [4].  V extrémních případech se může projevit třesem rukou a očních 

víček, nejistotou pohybu, pocitem na omdlení, obecnou nevolností nebo mžitkami před očima. 

Fyzická únava se tedy jeví jako celková slabost a vyčerpání [4]. 

Psychická únava, známá též jako duševní, má mozkový původ a její první příznaky se dostaví 

při vyčerpání energetických zásob v mozku [4]. Člověk se pak může cítit vyčerpaný 

a ospalý [4]. Mezi další projevy patří ztráta koncentrace, zhoršené rozhodovací schopnosti, 

poruchy paměti nebo dlouhá reakční doba [7]. Dále je dokázáno, že při mentální snaze dochází 

k navýšení spotřeby kyslíku. To je přisuzováno zapojení svalstva a dalších částí těla při 

koncentraci [8]. Psychická únava tedy může souviset i se svalovým tonusem [8]. Není 

neobvyklé, že se psychická a fyzická únava vyskytují společně a navzájem spolu souvisí. 

Typicky se tak děje při monotónní a dlouhotrvající zátěži bez možnosti odpočinku [4]. 

Krátkodobá únava je součástí běžného života. Její nástup bývá spojen s nedostatečným 

spánkem a náročnou fyzickou nebo mentální aktivitou. V letectví bývá příčinou zejména 

nedokonalé plánování posádek, dlouhé směny a přesun v časovém pásmu. Při výskytu 

příznaků by měl následovat adekvátní odpočinek a kvalitní spánek. Prevencí pak může být 

například dostatek zdravého pohybu a vyvážená strava [6]. 

Chronická únava, známá též jako dlouhodobá, vzniká jako následek nedostatečného 

odpočinku mezi stavy krátkodobé únavy. Dalšími příčinami mohou být nedostatek pohybu 

nebo příliš velké pracovní vytížení. Typicky se na vzniku podílejí problémy doma, v práci nebo 

finanční problémy. Východiskem bývá pracovní neschopnost a dlouhá rekonvalescence 

formou odpočinku [7].  
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1.1.1 Únava v prostředí pilotní kabiny 

Člověk je stvořen pro pohyb po zemském povrchu ve vzpřímené poloze a s dostatečně hustou 

atmosférou kolem sebe. Za standardních podmínek také platí, že se fyzikální a chemické 

parametry okolního prostředí příliš nemění. Právě letectví však přenáší člověka do prostředí, 

kde na něj působí nové vnější vlivy. S nimi se musí pilot vyrovnat a věnovat se plnění svých 

pracovních povinností [5]. 

Kabina letadla představuje nestandardní podmínky. Dopravní letouny běžně létají ve výškách 

kolem 10.000 m a člověk se vysokou rychlostí pohybuje ve třírozměrném prostoru. 

To znamená 6 stupňů volnosti a působení lineárního a úhlového zrychlení ve třech kolmých 

rovinách [5]. Při změně rychlosti a směru letu pak na lidský organismus působí účinky těchto 

zrychlení. Výsledná síla se nazývá přetížení a má vliv zejména na tělesné orgány a krevní 

oběh [5]. Typickými projevy déletrvajícího přetížení jsou omezení hybnosti pohybového 

aparátu a přesun krve ve směru síly přetížení. Jedním z dalších možných následků působení 

přetížení je pak právě nástup únavy [5]. Prostředí kabiny navíc přísluší hluk a vibrace. Hluk 

je způsoben motory, palubním vybavením či aerodynamickými vlivy. Maximální bezpečná 

intenzita hluku je 90 dB [5]. Hluk a vibrace obecně zvyšují únavu a následky závisí na jejich 

intenzitě a době vystavení [6]. Nedílnou součástí letu jsou dále změny tlaku, teploty nebo 

osvětlení. 

Kabiny letadel pohybujících se ve velkých výškách musí být přetlakované tak, aby byly 

zajištěny snesitelné podmínky pro život. Kabinová výška většinou odpovídá výšce              

6.000–8.000 ft, a představuje tak dostatečnou ochranu před projevy hypoxie nebo 

dekompresní choroby [6]. Kabinová výška se v průběhu klesání a stoupání mění pouze  

o 150–300 ft za minutu [6]. Měla by tak být zachována vnitřní pohoda organismu. Přesto 

mohou cestující i piloti pociťovat problémy s ušima nebo střevní potíže spojené s rozpínáním 

plynů. S prostředím dále souvisí vlhkost vzduchu, která se na zemi optimálně pohybuje mezi              

40–60 %. V prostoru kabiny letadla bývá na krátkých tratích relativní vlhkost kolem 30–40 %. 

Na transatlantických letech pak může klesnout až k 5 % [6]. Člověk vystavený takovému 

prostředí může pociťovat projevy dehydratace, neboť lidské tělo a obzvláště plíce potřebují pro 

správnou funkci vlhkost. Proto se může dostavit dusivost a syndrom suchých očí [6]. Dále 

se ve vzduchu v kabině vyskytují ve větším množství plísně, bakterie a těkavé organické 

sloučeniny [9]. 

Únava v pilotní kabině může mít i jiné než běžné příčiny. Je jedním z projevů nastupující 

hypoxie, hyperventilace nebo dekompresní choroby. V případě hypoxie je zapotřebí okamžitě 

nasadit kyslíkovou masku a začít s letadlem klesat do bezpečné výšky, kde bude dostatečné 

množství kyslíku ve vdechovaném vzduchu. V případě hyperventilace je doporučeno snížit 
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dechovou frekvenci nebo zadržet dech. Při použití papírového sáčku a vdechování 

vydýchaného vzduchu se pH krve posune zpět ze zásadité na kyselou stranu a kyslík 

se snadněji uvolňuje z vazby na hemoglobin. Při rozvoji dekompresní choroby je nutné nasadit 

si kyslíkovou masku se 100% kyslíkem, sklesat co nejrychleji do bezpečné výšky, omezit 

pohyb na minimum a po přistání vyhledat lékařskou pomoc. U závažnějších forem je na místě 

hyperbarická oxygenoterapie, tj. léčba kyslíkem v přetlakové komoře [5]. 

1.1.2 Následky a prevence 

Únava, jakožto jedna z možných změn aktuálního tělesného stavu, má přímý vliv na duševní 

a tělesnou výkonnost pilota. Přitom jedním ze základních požadavků pro způsobilost pilota 

je fyzická a duševní schopnost plnit své povinnosti v pilotní kabině [5]. Mezi typické příznaky 

únavy v kokpitu patří nepozornost [7], laxní přístup [6], zhoršené situační uvědomění 

a smířenost s chybami [7]. Pilot bývá snadno rozrušitelný [7], reaguje podrážděně, jeho 

komunikace s ostatními členy posádky je spíše zdrženlivá a jeho nálada nestálá [6]. Může mít 

problémy s přesností pilotáže [7], jemnými motorickými schopnostmi, krátkodobou pamětí 

a s viděním [7]. Dále únava snižuje odolnost pilota k hypoxii, přetížení nebo kinetóze [5]. 

V extrémních případech může dojít k takové zátěži, kdy pilotovi nestačí jeho kapacity na řešení 

komplexní situace [5]. Při vyčerpání funkční rezervy organismu se pak nabízí riziko selhání [5].  

V rámci prevence únavy je vhodné zajistit tepelnou pohodu v kokpitu spolu s odhlučněním 

kabiny letadla a potlačením vibrací. Dalším zjevně důležitým faktorem je zdravý životní styl. 

Pilotovi by se mělo dostávat dostatečného množství kvalitního spánku a pohybu. Je rozumné 

přizpůsobit stravu tak, aby byla bohatá na obsah vitamínů, vlákniny a dalších přírodních látek. 

Dále je v omezeném rozsahu možné oddálit nástup únavy za pomoci povolených stimulantů. 

Mezi nejrozšířenější a nejužívanější stimulant patří černá káva. Spolu s koncentrací pomáhá 

udržet bdělost a dočasně potlačuje únavu. Únavu však neodstraní, ale pouze posune v čase. 

Nástup únavy je pak rychlejší a nabízí se riziko selhání [5]. 

1.1.3 Únava a bezpečnost v letectví 

Jak již bylo řečeno, bezpečnost je jedním z nejdůležitějších faktorů v letectví. Právě proto 

je letadlo spolu s postupy v kokpitu a náležitou infrastrukturou navrženo tak, aby jedna chyba 

v provedení nebo řízení letu neměla za následek incident nebo leteckou nehodu. Správně 

fungující systém by totiž měl vliv jedné nebo více banálních chyb eliminovat [5]. 

Souvislostí mezi stresem, únavou a incidenty v leteckém provozu se zabýval autorský kolektiv 

Loewenthal et al. [10]. Dle závěrů práce byly incidenty a události pilotů často spojené 

s rodinnými vztahy, rozpisy služeb, podváděním ve vztahu, finančními problémy nebo 

problémy na pracovišti související se zklamáním z nepovýšení. Stres a úzkost tedy mají 

prokazatelný vliv na letecké incidenty [10]. Green [11] pak ve své práci říká, že poruchy spánku 
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jsou prokazatelně příčinou některých leteckých nehod. Loewenthal jeho ideu rozvíjí a zabývá 

se příčinami těchto poruch. Za příčinu označuje stres, který může přerůstat až v úzkost. 

Následují poruchy spánku a s nimi spojené problémy [10]. Jedním z dalších možných příkladů 

vlivu únavy pilotů na bezpečnost jsou statistiky nehod ze začátků druhé světové války ve Velké 

Británii. K největším ztrátám letadel docházelo při přistání letounů vracejících se z bitev 

namísto v bojích s nepřáteli. To je přisuzováno právě únavě a vyčerpání pilotů [8]. 

1.2 Spánek  

Spánek je proces, v jehož průběhu dochází k zotavení, uspořádání mentálních pochodů 

a uspořádání myšlenek. Lze jej považovat za typ pasivního odpočinku, je stavem vědomí 

a množství potřebného spánku závisí na konkrétním člověku a jeho věku [5]. Potřebné 

množství spánku ovlivňuje mimo jiné i předcházející fyzická nebo mentální aktivita a pro 

daného jedince bývají potřebná množství stejná [7]. Obecně lze konstatovat, že noční spánek 

by měl trvat přibližně 8 hodin. Je totiž přirozené být dvě třetiny dne bdělý a třetinu dne spát [7].  

1.2.1 Cirkadiánní cyklus 

Mnoho fyziologických procesů v lidském těle funguje v cyklech. Nejběžnější délka takového 

cyklu bývá u člověka a zvířat zhruba 24 hodin. V takovém případě se hovoří o cirkadiánním 

cyklu. Ten má zásadní vliv na průběh běžného života lidí i zvířat. I přesto však výzkumy 

v oblasti lidského činitele dokazují, že přirozená perioda pro lidský organismus by měla být 

přibližně 25–26 hodin. 24hodinová perioda je totiž podmíněna střídáním dne a noci, slunečním 

svitem, pracovní dobou, časy stravování, ale i hlukem provozu na silnicích a životem v okolí 

vůbec. Tímto cyklem se řídí mimo jiné tělesná teplota, srdeční rytmus, krevní tlak, smyslová 

ostrost nebo aktivita nadledvin [6].  

1.2.2 Průběh nočního spánku 

Noční spánek je složen z několika spánkových cyklů. Ty jsou rozděleny na jednotlivé fáze. 

První fází je přechod z bdělého stavu do velmi lehkého spánku. Druhá fáze vyplňuje zhruba 

polovinu z celého času spánku a spánek se prohlubuje [7]. Fáze tři a čtyři představují ortodoxní 

spánek s pomalou rytmickou EEG aktivitou mozku, kdy mozek emituje dlouhé pomalé 

vlny [5; 6; 7]. Oční bulvy jsou nehybné, svalstvo uvolněné a dochází k regeneraci tkání. Čas 

strávený ve fázi ortodoxního spánku bývá ovlivněn předcházející fyzickou aktivitou [7]. Může 

docházet i k náměsíčnosti [6].  

Tyto čtyři fáze spánku jsou následovány REM fází, jindy označovanou jako paradoxní spánek. 

Ta se vyznačuje rychlými pohyby očí a výstup EEG je podobný bdělé aktivitě mozku [5]. 

Dochází k regeneraci mozku, k posílení paměti a k reorganizaci myšlenek [7]. Zdají se sny, 

svalstvo je uvolněné a informace se ukládají do dlouhodobé paměti [5; 6]. Pokud spánku 
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předcházelo učení nových dovedností, získávání informací nebo jakákoliv náročnější 

psychická aktivita, bývá REM fáze delší [7]. 

 

Obrázek 1: Průběh nočního spánku [7] 

Každý kompletní cyklus trvá zhruba 90 minut a v průběhu řádného spánku se podíl REM fáze 

na cyklu prodlužuje (viz Obrázek 1). V průběhu průměrného 8hodinového spánku by měly být 

první 4 hodiny spánku zaměřeny zejména na regeneraci těla („body-restorative“) a další 

4 hodiny na regeneraci mysli („mind-restorative“) [6]. Vynechané nebo přerušené fáze spánku 

si pak dokáže organismus nahradit v rámci dalšího nočního spánku [6]. Takovéto narušení 

může způsobit například užití alkoholu nebo příliš krátký spánek. Spánek po užití alkoholu 

se totiž vyznačuje zkrácenou REM fází a je pravděpodobné brzké probuzení [7].  

Proces spánku je mimo jiné ovlivněn i průběhem cirkadiánních cyklů. V průběhu 24 hodin 

se tělesná teplota běžně pohybuje od 36,2° C do 36,9° C (viz Obrázek 2). Při nárůstu teploty 

se organismus probouzí a při poklesu teploty se naopak připravuje na spánek [6]. S nízkou 

tělesnou teplotou tedy přímo souvisí ospalost a potřeba spánku. Kolem páté hodiny ranní 

je tělesná teplota nejnižší a touha po spánku největší z celého dne. Naopak nejvyšší tělesná 

teplota je kolem páté hodiny odpoledne. Není tedy důležité pouze dostatečné množství spánku 

ale i správné načasování a rytmus. I velice unavený člověk může mít problémy s usnutím přes 

den, protože je přirozené v noci spát a ve dne být bdělý. S denním průběhem tělesné teploty 

dále přímo souvisí výkonnost jedince [7]. Schopnost řešit jednoduché úkoly vyžadující užití 
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krátkodobé paměti následuje křivku denního průběhu tělesné teploty (viz Obrázek 2). 

S nárůstem tělesné teploty se schopnosti zlepšují a s poklesem naopak degradují. Slovní 

uvažování a mentální aritmetické dovednosti vrcholí okolo odpoledne [7]. 

 

Obrázek 2: Denní průběh tělesné teploty [7] 

Nedostatek spánku může mít stejné projevy jako užití malého množství alkoholu. Člověku 

navozuje euforické pocity, reakční doba se prodlužuje a motorické schopnosti se zhoršují. 

Pokles ve výkonnosti pilota spojený s nedostatkem spánku je v případě letu umocněn vysokou 

nadmořskou výškou (kabinovou výškou) [7]. 

Jistou náhradou nedostatku nočního spánku může být krátký spánek přes den. Ten má 

prokazatelně osvěžující účinky a může pomoci v překonávání únavy. Denní doba, délka 

krátkého spánku a kvalita předešlého nočního spánku předurčují, kterými fázemi člověk 

v rámci spánku přes den projde. Jeho osvěžující účinky ovlivňuje například i zvyklost spát přes 

den. Ti, co si odpolední spánek pravidelně dopřávají, z něj mívají větší benefity než ti, 

co si tímto způsobem odpočinou pouze výjimečně. Pokud se pilot rozhodne pro krátký             

20–30minutový spánek v sedačce, je zapotřebí si uvědomit, že ještě zhruba 5 minut 

po probuzení nebude plně schopný zastávat svoji funkci v kokpitu. Aby měl spánek kýžený 

osvěžující účinek, neměl by být kratší než 10 minut. Zároveň se doporučuje, aby byli piloti plně 

bdělí minimálně hodinu před zahájením klesání [7]. 
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1.2.3 Pásmová nemoc 

Dalším důležitým faktorem z hlediska studie únavy u leteckého personálu jsou přesuny 

v časovém pásmu. Už při překročení tří časových pásem dochází k desynchronizačním 

projevům v podobě rozhození zavedených cyklů. Účinky těchto projevů na lidský organismus 

se hromadně označují jako pásmová nemoc („jet lag“). Organismus se musí vyrovnávat 

s novou denní a noční dobou či s posunutými časy stravování. Dotyčný člověk má problémy 

se spánkem, je malátný, a unavený. V některých případech se mohou dostavit i zažívací 

potíže [5]. Při pobytu v destinaci kratším než 24 hodin se doporučuje neměnit svůj rytmus 

a uvažovat čas v místě bydliště. Při pobytu delším než 24 hodin by se měl člověk začít 

přizpůsobovat místnímu času a synchronizovat svůj denní biologický rytmus s daným časovým 

pásmem [7]. Každý den se lze přizpůsobit zhruba o 90 minut s tím, že každý vnitřní systém 

se dokáže posouvat jiným tempem. To znamená, že kromě celkového posunu jsou mezi sebou 

vzájemně rozhozené i vnitřní procesy [7]. Dále platí, že člověk se snadněji adaptuje při letech 

západním směrem [6]. Při letu na západ totiž dochází k prodloužení dne, což vychází 

v porovnání s přirozenou 25hodinovou periodou lépe než lety na východ [6].  

1.3 Situační uvědomění 

Na základě výše uvedeného je jedním z možných následků únavy zhoršené situační 

uvědomění. To může mít přímý vliv na pilotáž a její přesnost [7]. Proto je podstatné tento pojem 

přiblížit.  

Situační uvědomění je prozatím doktrinálně uchopeno jen velice vágně, neboť široká odborná 

veřejnost nabízí mnoho definic tohoto jevu. Jednu ze základních definic lze přitom přeložit 

následovně: 

„Situační uvědomění je vnímání všech prvků okolí v prostoru a čase, pochopení jejich 

významu a schopnost představit si jejich status nebo následky v blízké budoucnosti.“ [12] 

Pro vícečlennou posádku lze jednu z definic situačního uvědomění přeložit následovně: 

„Situační uvědomění je definováno jako stav, kdy letová posádka pochopí všechny faktory letu, 

které mají vliv na úspěch poslání a bezpečí posádky nebo letadla v jakémkoliv čase.“ [13] 

Do situačního uvědomění se prolínají všechny prvky celku. Mezi ně patří například 

služba ŘLP, letoun, avionika, sensory, náročnost úkolu, cíle, výstrahy, počasí, okolní provoz, 

kvalita navigačních podkladů, složení posádky nebo kokpit. V rámci posádky je důležitá 

kvalitní oboustranná komunikace a vzájemná výpomoc. Dále jsou důležité bdělost, 

připravenost, pozornost, rozhled, informovanost a předvídavost. Pilot by si měl pokládat otázku 

„co kdyby?“. V praxi napomáhá situačnímu uvědomění předletová příprava („briefing“) 

a poletový rozbor („debriefing“) [6].  
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1.4 Přesnost pilotáže 

Vzhledem k zaměření práce je zapotřebí vymezit též pojem přesnost pilotáže, její důležitost, 

postavení v leteckém výcviku a základní možnosti jejího zhodnocení. V letectví je její 

přítomnost nezbytná, neboť může přímý vliv na bezpečné provedení letu, a mimo jiné může 

sloužit jako ukazatel kvality a schopností pilota.  

Výkony pilota je důležité sledovat zvláště v průběhu jeho výcviku. Jedním z mnoha 

sledovaných a hodnocených parametrů letu může být právě přesnost pilotáže. Je důležité 

zaměřit se na nápravu často opakovaných chyb a procvičování úloh, které pilot nezvládá. 

Po nápravě by měl být schopen bezpečného a správného provedení letu. Dále je ze stejných 

důvodů nezbytné sledovat výkony pilota při získávání dalších pilotních licencí, osvojování 

nových druhů létání a pravidelných přezkoušeních. Existuje přitom mnoho druhů létání. 

Někteří piloti se věnují létání čistě za účelem rekreace či sportu, jiní zase profesionálně. 

Nehledě na zkušenosti, schopnosti a nabyté průkazy způsobilosti pilota je zapotřebí před 

každou další úrovní výcviku získat teoretické znalosti, a tyto poté náležitě uplatnit v praxi. 

Před samotným provedením prvního letu výcviku je důležité seznámit se mimo jiné s principy 

letu, postupy, předpisy a znalostmi letounu. Poté přichází na řadu praktický pilotní výcvik. Bez 

ohledu na zkušenosti pilota je třeba pečlivě se připravit na let a cvičenou úlohu. To zahrnuje 

například seznámení se s aktuálním a předpovídaným počasím, seznámení se s plánem 

využívání vzdušného prostoru, studium informací NOTAM, výpočet hmotnosti a vyvážení, 

stanovení výkonů letadla, vytvoření přípravy pro úlohu a kontrolu dokumentace letadla.  

Úroveň přesnosti pilotáže po krátké době výcviku u většiny pilotů prudce stoupá. Pilot se naučí 

udržet letadlo v horizontu, držet konstantní rychlost, letět v obrazci letištního okruhu, let 

s letadlem v daném směru, let v koordinované zatáčce, přechody mezi režimy letu nebo 

zatáčky do zadaného magnetického kurzu. I tyto základní pilotní dovednosti jsou pro 

začínajícího pilota obtížné a je zapotřebí maximálního soustředění. I přesto, že těmto úkolům 

pilot věnuje maximum myšlenkové kapacity, bývá jeho výkon v samotných začátcích 

nepřesný. Typicky osciluje výška spolu se směrem letu, stejně jako provedení zatáčky nebývá 

bezchybné. Pilot se učí novým dovednostem a lze konstatovat, že postupuje z fáze kognitivní, 

přes asociativní až po fázi automatickou. Obvykle se výkony pilota postupně zlepšují, přesnost 

pilotáže stoupá a v ideálním případě se po upevnění návyků stanou jeho výkony přesnými 

a stabilními. Pilot je schopen plnit komplexní úlohy a rozdělit svou pozornost mezi více 

prvky kokpitu [5]. 

Nastává zlepšování schopností pilota a hodnocení. Zhodnocení pilotovy úspěšnosti v úloze 

je na letovém instruktorovi, který průběh letu sleduje. Jeho hodnocení, nakolik může být 

subjektivní, by se mělo zakládat na platné provozní příručce provozovatele letadel (dále jen 
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„provozovatel“). Instruktor bere v úvahu pilotovy zkušenosti, jeho celkový nálet, okolní 

podmínky letu nebo faktickou důležitost úlohy. Některá pochybení a nedostatky mohou 

v konečném důsledku ohrozit bezpečnost letu, a proto je nutné klást na jejich nápravu důraz. 

Dále odečítá rychlost z rychloměru, kontroluje kurz na magnetickém kompasu, hodnotí průběh 

výšky letu z výškoměru a variometru či poslouchá komunikaci s pozemním personálem. 

Sledované parametry závisí na zaměření úlohy nebo druhu letu. Některé parametry letu lze 

jak exaktně odečítat z palubních přístrojů, tak i subjektivně hodnotit. Příkladem je let v ustálené 

koordinované zatáčce. Exaktně jej lze zhodnotit pohledem na indikaci zatáčkoměru a příčného 

relativního sklonoměru. Druhou možností je pocitové zhodnocení. V chybně prováděné 

zatáčce, skluzové nebo výkluzové, na pilota působí výsledná síla zhruba ve směru 

mediolaterálním a zkušený pilot ji tak pozná. 

Přesností pilotáže ve spojení s letovým simulátorem se zabýval autorský kolektiv Socha et al. 

[2; 3]. V jeho experimentu zaměřeném na trénink pilotů na letovém simulátoru popisuje 

využitelnost simulátoru při výcviku a jeho vliv na přesnost pilotáže. Jeho experimentu 

se zúčastnilo 35 subjektů, kteří toho času nebyli držitelé pilotní licence. Měření probíhalo jak 

na simulátoru, tak i na skutečném letadle pod dozorem profesionálního instruktora. 

Hodnoceným prvkem letů bylo stoupání zadanou vertikální rychlostí spolu se zatáčkou o 180° 

s náklonem 15°. Odchylky od předepsaných parametrů byly zaznamenávány instruktorem 

a následně zpracovávány. Z naměřených dat bylo možné získat absolutní chyby, které sloužily 

ke zhodnocení přesnosti pilotáže. K interpretaci dat byly dále použity krabicové grafy 

(„boxploty“). Použité metody zpracování dat a jejich výsledky byly inspirací pro tuto práci. 

1.5 Let podle přístrojů IFR 

Lety pro účely této práce odpovídají požadavkům a postupům pro lety podle přístrojů IFR. 

Proto je důležité definovat a vymezit některé základní parametry tohoto druhu letu. Přesná 

a správná pilotáž je totiž zásadní z hlediska bezpečnosti provedení letu. Vzhledem 

ke konstrukci úloh a cílům měření je potřeba stručně přiblížit základní charakteristiky a principy 

výškových omezení, vizuálních referencí, vyčkávání, postupu přesného přiblížení ILS, postupu 

nezdařeného přiblížení a ochranných prostorů.  

Při letu podle pravidel IFR vede pilot letadlo na základě informací z palubních přístrojů a je jeho 

povinností zajistit rozstupy od terénu a překážek. To mimo jiné znamená, že v každém 

okamžiku letu musí být schopen vyhodnotit radionavigační polohu letadla. Povinností služby 

ŘLP je pak zajištění rozstupů od okolního letového provozu tam, kde je to možné. Výjimkou 

jsou případy radarového vektorování a přiblížení přesným přibližovacím radarem PAR, kdy 

služba ŘLP zajišťuje jak rozstupy od okolního letového provozu, tak i od terénu a překážek. 

Let IFR může probíhat v meteorologických podmínkách IMC, typicky v mlze a oblačnosti [14].   
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1.5.1 Minimální letová výška MFA (MEA) 

Při letu podle pravidel IFR je nutné letět přesně a správně tak, aby bylo riziko střetu s okolním 

letovým provozem nebo překážkou co nejnižší. V průběhu přiblížení podle přístrojů se letadlo 

přibližuje k zemi a mění své rozstupy od překážek. Ochrana od překážek se různí podle úseku 

přiblížení, ve kterém se letadlo nachází. Na příletových tratích STAR, odletových tratích SID, 

v úseku počátečního přiblížení, v úseku středního přiblížení a ve vyčkávacím obrazci zajišťuje 

rozstup letadla od překážek minimální letová výška MFA (MEA). Ta se uplatňuje i na tratích 

letových provozních služeb. Takováto trať je definována svojí délkou, minimální letovou 

výškou MFA a magnetickým směrem [14].  

 MFA = překážka + MOC (1) 

MOC je přitom vertikální rozstup letadla od překážek. Minimální letová výška MFA 

je publikována úřadem státu, je vztažena k nejvyšší překážce a je vyjádřena ve stopách (ft) 

nebo v metrech (m) na střední hladinu moře MSL. Pod minimální letovou výškou MFA 

se v České republice nachází letový informační prostor a prostor třídy G. To v praxi znamená, 

že let ve výšce MFA či pod ní vytváří předpoklad pro sblížení s VFR provozem [14].  

„S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak povolí příslušný úřad 

(ÚCL), musí být let IFR prováděn v hladině, která není nižší než minimální letová nadmořská 

výška stanovená státem, jehož území je přelétáváno. Kde není minimální letová nadmořská 

výška stanovena, musí být let IFR prováděn: 

a) nad vysokým terénem nebo ve vysokohorských oblastech v hladině, která je nejméně 

600 m (2.000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km od předpokládané polohy letadla; 

b) kdekoli jinde, než je stanoveno v a), v hladině, která je nejméně 300 m (1.000 ft) nad 

nejvyšší překážkou v okruhu 8 km od předpokládané polohy letadla.“  [15] 

Na letových cestách, na příletových tratích STAR, na odletových tratích SID, ve vyčkávacím 

obrazci a v úseku počátečního přiblížení se uplatňuje minimální výška nad překážkami 

MOC = 300 m. Dále je hodnota MOC = 300 m využívána při stanovení minimální výšky pro 

radarové vektorování MRVA a minimální použitelné výšky. Pro výpočet výšky středního 

přiblížení v úseku středního přiblížení se bere v úvahu hodnota MOC = 150 m. Dále se využívá 

hodnota MOC = 90–120 m při výpočtu bezpečné výšky nad překážkami OCA/OCH pro 

přiblížení okruhem. Konečně je hodnota MOC = 75–90 m aplikována při výpočtu OCA/OCH 

pro konečné přiblížení u všech přístrojových přiblížení a MOC = 30–50 m při konstrukci 

postupu nezdařeného přiblížení u všech druhů přiblížení [14].  



22 
 

1.5.2 Vizuální reference 

Pro přiblížení podle přístrojů jsou stanoveny výšky rozhodnutí DA/DH, minimální výšky pro 

klesání MDA/MDH a bezpečné výšky nad překážkami OCA/OCH. Významově jsou si výšky 

podobné. Před nebo při jejich dosažení by měl pilot získat potřebné vizuální reference pro 

přistání. Mezi ně patří například práh dráhy, prahová světla, postranní dráhové značky, 

postranní dráhová světla, osová návěstidla světelné přibližovací soustavy, příčky světelné 

přibližovací soustavy, sestupový indikátor nebo dotyková zóna a její osvětlení. Je navíc 

důležité být přesně usazen na sestupové ose přiblížení. V případě nepřesného provedení 

přiblížení by pilot nemusel vidět potřebné reference a nejpozději v bodě nezdařeného přiblížení 

MAPt by měl zahájit postup nezdařeného přiblížení. Pro výpočet bezpečné výšky nad 

překážkami OCA/OCH se bere v úvahu nejnebezpečnější překážka. V České republice 

se výpočtem zabývá specializované oddělení Úřadu civilního letectví v Praze. Jednotlivé výšky 

jsou pak publikovány v letecké informační příručce AIP [14]. 

 PA, APV: OCA/OCH = překážka + HL (2) 

HL je přitom ztráta výšky vzniklá chybou tlakového výškoměru a prosednutím letadla při 

převedení letadla do stoupání. Hodnota HL je závislá na kategorii letadla [14]. 

 NPA, přiblížení okruhem: OCA/OCH = překážka + MOC (3) 

OCA/OCH tvoří základ pro výpočet DA/DH. Tu stanovuje provozovatel a bere přitom v úvahu 

chybu lidského činitele, čas potřebný na provedení úkonů pro provedení postupu nezdařeného 

přiblížení, kategorii provozu, dostupné pozemní a palubní vybavení, výkon letadla, kvalifikaci 

posádek, meteorologické podmínky, chyby tlakového pole, charakteristiky letiště a profil 

terénu. Při stanovení MDA/MDH se používají jiné formy výpočtů a uvažované spektrum 

překážek je širší [14]. 

1.5.3 Ochranné prostory 

Kolem trati přiblížení podle přístrojů a kolem odletových tratí SID jsou vytvořené primární 

a sekundární ochranné prostory. V rámci ochranného prostoru chrání letadlo od překážek 

minimální letová výška MFA. V celé šířce primárního prostoru je výšková ochrana od překážek 

stejná. V sekundárním ochranném prostoru postupně klesá k vnější hraně prostoru až na nulu 

(viz Obrázek 3). 
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Obrázek 3: Konstrukce ochranného prostoru [14] 

Při konstrukci ochranného prostoru se bere v úvahu kvalita radionavigačního zařízení, kvalita 

navigačního vybavení letadla a chyba pilota. Primární a sekundární ochranný prostor 

se uplatňují na příletové trati STAR, v úseku počátečního přiblížení u všech druhů přiblížení, 

v úseku středního a konečného přiblížení u přiblížení APV/NPA a na odletových tratích SID 

s radionavigačním vedením. Dále existují fáze letu, kdy je ochranný prostor chápán v celé 

šířce jako primární. Mezi ně patří úsek nezdařeného přiblížení u všech druhů přiblížení, úsek 

středního a konečného přiblížení u přesných přiblížení PA a předpisová zatáčka. Ochranný 

prostor předpisové zatáčky je chápán jako primární, jelikož se v jejím průběhu letadlo 

odpoutává od radionavigační informace a vedení v zatáčce bývá nepřesné [14]. 

Na příletové trati STAR a v úseku počátečního přiblížení je aplikován primární a sekundární 

ochranný prostor s celkovou šířkou 10 NM. Vnitřních 5 NM je prostorem primárním 

a po stranách jsou 2,5 NM široké pásy prostoru sekundárního [14].  

Při konstrukci ochranných prostorů odletových tratí SID se posuzuje nebezpečí překážek. 

Pokud překážky zasahují do uvažovaného prostoru, mohou zvyšovat předepsaný gradient 

stoupání pro odletovou trať [14]. Na základě dostupnosti radionavigační zařízení se rozlišují 

ochranný prostor bez traťového vedení a ochranný prostor s traťovým vedením [14].  

Úsek středního přiblížení u přiblížení APV a NPA se skládá z primárního a sekundárního 

ochranného prostoru. Letadlo je na trati konečného přiblížení a provádí pouze opravy 
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ve směru letu. V primárním ochranném prostoru je stanovena hodnota MOC = 150 m. Letadlo 

následuje informaci přibližovacího zařízení a ochranný prostor se zužuje. Začíná na celkové 

šířce 10 NM a zužuje se dle přesnosti použitého přibližovacího zařízení tak, aby v bodě FAF 

šířka ochranného prostoru odpovídala šířce ochranného prostoru použitého přibližovacího 

zařízení [14].  

Při nepřesném přístrojovém přiblížení (například NDB, VOR/DME, ILS LLZ ONLY) je vedení 

letadla v úseku konečného přiblížení nepřesné. To znamená, že letadlo může vykázat značkou 

odchylku jak ve směrovém, tak i ve výškovém vedení. Ochranný prostor úseku konečného 

přiblížení je v takovém případě široký a zahrnuje velké množství překážek, z nichž se pro 

výpočet OCA/OCH vybírá ta nejnebezpečnější. Při sestupu je pak zapotřebí kontrolovat výšku 

letadla ve stanovených fixech pomocí tabulek nebo výpočtů [14]. 

Přesná přístrojová přiblížení (například ILS, MLS, PAR) mají užší ochranné prostory než 

nepřesná přístrojová přiblížení. Vedení se považuje za natolik přesné, že není aplikován 

sekundární ochranný prostor. Pro výpočet OCA/OCH se bere v úvahu opět nejnebezpečnější 

překážka [14]. 

1.5.4 Postup nezdařeného přiblížení 

Postup nezdařeného přiblížení začíná v bodě nezdařeného přiblížení MAPt tak, aby nebyla 

porušena minimální výška nad překážkami. Poté, co letadlo dosáhne bodu MAPt, může dojít 

ke ztrátě radionavigační informace v souvislosti s užitým radionavigačním zařízením pro 

přiblížení. Po ztrátě přesné přístrojové informace udržuje letadlo přímý směr, při čemž 

konstrukce ochranného prostoru počítá s maximální odchylkou ± 15° od směru úseku 

nezdařeného přiblížení. Uvažovaná hodnota MOC je vůbec nejnižší v postupu přiblížení podle 

přístrojů. Ve střední fázi nezdařeného přiblížení je hodnota MOC pouhých 30 m. Konstrukce 

ochranného prostoru úseku nezdařeného přiblížení se odvíjí od druhu přibližovacího zařízení.  

Při výpočtech a konstrukci postupu nezdařeného přiblížení se také počítá s jistou nepřesností 

nalétnutí bodů FAF a MAPt [14]. 

1.5.5 Vyčkávání 

Vyčkávání představuje tu část letu, kdy je letadlo pozdrženo v procesu řízení letového provozu 

a pohybuje se v prostoru vyčkávacího obrazce. Ten je tvořen vyčkávacím bodem, příletovou 

tratí a odletovou tratí. Vyčkávání probíhá v požadované hladině a s požadovanou rychlostí. 

Před samotným zařazením do postupu vyčkávání je zapotřebí vyhodnotit správný vstupní 

sektor. Existuje možnost paralelního vstupu, bočního vstupu a přímého vstupu. Po zařazení 

do postupu vyčkávání je letadlo chráněno ochranným prostorem. Jeho konstrukci mimo jiné 

ovlivňuje přesnost radionavigačních zařízení. Na odletové trati nemusí mít letadlo dostatečnou 

radionavigační informaci a vedení bývá nepřesné. Ochranný prostor vyčkávání se v této části 
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rozšiřuje. Na příletové trati se naopak přesnost vedení zvyšuje a ochranný prostor vyčkávání 

zužuje. Při konstrukci ochranného prostoru se počítá s hodnotou MOC = 1.000 ft, s časovou 

tolerancí pro přelet vyčkávacího bodu, s časovou tolerancí délky odletové tratě a s tolerancí 

ve směru letadla na odletové trati ± 5°. Obdobou sekundárního prostoru je nárazníkový prostor 

vyčkávacího obrazce se skokovou změnou hodnoty MOC každou 1 NM. V hornatém terénu 

se pak uplatňuje hodnota MOC = 2.000 ft. V průběhu vyčkávání pilot provádí opravy na účinek 

větru změnou magnetického kurzu a úpravou času odletové tratě [14]. 

1.5.6 Přiblížení ILS 

Postup přiblížení ILS se řadí mezi přesná přiblížení PA. Letadlo je vedeno jak ve směrové, tak 

ve vertikální rovině, kdy informace pro směrové a vertikální vedení jsou průběžné a nepřetržité. 

Z hlediska konstrukce přiblížení a vedení letadla na přiblížení je nutné přiblížit některé základní 

pojmy [14]. 

Kurzový radiomaják ILS pokrývá prostor ± 10° od osy dráhy do vzdálenosti 45 km 

a prostor ± 35° od osy dráhy do vzdálenosti 30 km. Uvnitř tohoto vymezeného prostoru 

zajišťujícím signál je indikace směrového radiomajáku správná. Dále je pro správnou indikaci 

letového přístroje (například CDI, HSI) důležité dostat se s letadlem do prostoru kurzového 

sektoru. Ten je vytyčený sektorovou šířkou a jeho rozevření závisí na délce dráhy, pro kterou 

je systém ILS zkonstruovaný. Nabývá hodnot od 3° do 6° s tím, že sektorová šířka v místě 

prahu dráhy je vždy 210 m. Po dosažení kurzového sektoru se začne indikace (typicky ručičky) 

na letovém přístroji pohybovat. 

„Ve smyslu vertikálním musí být možno signály kurzového majáku přijímat ve stanovených 

vzdálenostech od výšky 600 m nad nadmořskou výškou prahu dráhy nebo 300 m nad 

nadmořskou výškou nejvyšší překážky v prostorech středního a konečného přiblížení, podle 

toho, která hodnota je větší. Příjem signálu musí být zajištěn až po rovinu, rozšiřující 

se od antény LLZ pod úhlem 7° nad vodorovnou rovinu dráhy.“ [14]. 

Spodní hranice krytí kurzového majáku je dále vymezena úhlem 0,3 θ, kde θ je úhel 

elektronické skluzové roviny.  

Sektor s dostatečným signálem sestupového majáku GP je zajištěn v prostoru, který 

je vymezen úhly 0,3 θ a 1,75 θ do vzdálenosti 18,5 km od antény GP. Pohyb indikace 

na letovém přístroji pak probíhá v sektoru ± 0,24 θ [14]. 
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1.5.7 Stabilizované přiblížení 

U všech druhů přístrojových přiblížení je nezbytné, aby byly v určité výšce před přistáním 

dokončeny všechny úkony související s přípravou letadla pro přistání. Takové přiblížení je pak 

označováno jako stabilizované přiblížení. Při přiblížení podle přístrojů v meteorologických 

podmínkách IMC je rozhodující výška pro stabilizované přiblížení 1.000 ft AAL. Při přiblížení 

podle přístrojů v meteorologických podmínkách VMC je rozhodující výška snížena 

na 500 ft AAL. Letadlo splňuje podmínky stabilizovaného přiblížení, pokud při dosažení 

rozhodující výšky: [14] 

- je ustáleno v obou přibližovacích rovinách, 

- není přibližovací rychlost Vapp nižší než Vref a vyšší než Vref + 20 kts, 

- je nastaven příslušný výkon motorů,  

- je vysunutý podvozek a vztlakové klapky na požadovaný úhel,  

- jsou provedeny veškeré kontrolní listy („checklisty“),  

- je hotový briefing pro přistání,  

- vertikální rychlost klesání není vyšší než 1000 ft za minutu,  

- rychlost v okamžiku přeletu dráhy není vyšší než Vref + 10 kts.  

Pří splnění podmínek stabilizovaného přiblížení by mělo letadlo přistát v rámci dotykové zóny 

dráhy a bezpečně zabrzdit v rámci použitelné délky pro přistání LDA [14].    
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1.6 Právní úprava  

Únavou se na mezinárodní úrovni zabývá Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. 

Ta definuje dva základní přístupy k řízení únavy. První možností provozovatele je dodržování 

limitů pracovní doby, definovaných státem provozovatele, s využitím systému řízení 

bezpečnosti SMS (tzv. „prescriptive approach“). Druhým přístupem je zavedení systému řízení 

rizik spojených s únavou FRMS. Nehledě na zvolenou metodiku by měl být přístup k únavě 

založený na vědeckých poznatcích, znalostech a provozních zkušenostech. Základním 

principem systému FRMS je přitom součinnost státu, provozovatele a jednotlivců navzájem. 

Stát definuje regulační rámec, který by měl zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti. 

Provozovatel je pak zodpovědný za správné plánování posádek tak, aby byly schopny 

vykonávat svoji úlohu bezpečně. Dále provozovatel monitoruje a řídí rizika únavy. Jednotlivci 

jsou konečně zodpovědní za svůj stav při nástupu do služby, využívání příležitostí k odpočinku 

a případná hlášení při výskytu únavy [16].  

ICAO publikovala sadu příruček pro řízení únavy. Obecně se dohledem nad únavou zabývá 

Manual for the Oversight of Fatigue Management Approaches (Doc 9966). Tato příručka 

obsahuje základní informace, které je třeba rozšířit manuálem pro specifický druh provozu. 

Mezi tyto manuály patří Fatigue Management Guide for Airline Operators, Fatigue 

Management Guide for General Aviation Operators of Large and Turbojet Aeroplanes 

a Fatigue Management Guide for Air Traffic Service Providers [16]. 

Ze základní dohody o vzniku ICAO vychází 19 příloh, na jejichž základech jsou v České 

republice definovány Letecké předpisy L [17].  

„Letecké předpisy řady L jsou v České republice uveřejňovány Ministerstvem dopravy ČR 

prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) státního podniku Řízení letového provozu ČR 

(ŘLP ČR, s.p.).“ [17] 

Letecký předpis L6 Provoz letadel část I definuje únavu jako: 

„Fyziologický stav snížené duševní nebo fyzické způsobilosti vykonávat své povinnosti, 

vyplývající z úbytku spánku, delší nespavosti, denní fáze a/nebo pracovního zatížení (duševní 

a/nebo tělesné aktivity), který může narušit lidskou bdělost a schopnost vykonávat pracovní 

povinnosti související s bezpečností.“  [18] 

Dále se letecký předpis L6 zabývá zvládáním únavy v letovém provozu, přesně definuje 

Systém řízení rizik spojených s únavou FRMS a popisuje Požadavky na systém řízení rizik 

spojených s únavou (FRMS). Letecký předpis L6 ukládá státu provozovatele povinnost zavést 

předpisy pro oblast zvládání únavy. Ten tak činí právě na základě výše zmíněných vědeckých 

principů, znalostí a provozních zkušeností. Výsledkem by měla být odpovídající úroveň 
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bdělosti členů letových posádek a palubních průvodčích. Dále stát stanoví předpisy pro 

omezení doby letu, doby letové služby, doby služby a odpočinku a předpisy vztahující 

se k FRMS. Za určitých okolností a při zajištění minimálně rovnocenné úrovně bezpečnosti 

však může stát provozovatele umožnit provozovateli odchylky od těchto normativních 

předpisů. Využívání systému FRMS provozovatele podléhá schválení státem provozovatele 

a musí zajišťovat stejnou nebo vyšší úroveň bezpečnosti jako normativní předpisy státu [18].  

„Pokud provozovatel zavádí FRMS, aby řídil bezpečnostní rizika spojená s únavou, musí 

alespoň: 

a) v rámci FRMS zapracovat vědecké principy a znalosti; 

b) průběžně identifikovat nebezpečí spojená s únavou a z toho vyplývající rizika; 

c) zajistit, že nápravná opatření nezbytná pro účinné zmírňování rizik spojených s daným 

nebezpečím, jsou zaváděna bezodkladně; 

d) zajišťovat průběžné sledování a pravidelné vyhodnocování zmírnění rizik spojených 

s únavou dosaženého těmito opatřeními; a 

e) zajišťovat průběžné zlepšování celkové výkonnosti FRMS. 

Provozovatel musí vést záznamy o době letu, době letové služby, době služby a době 

odpočinku všech svých členů letových posádek a palubních průvodčí a uchovávat je po dobu 

stanovenou Státem provozovatele.“ [18] 

Mezi nezbytné prvky systému FRMS patří Politika a dokumentace FRMS, Procesy řízení rizika 

spojeného s únavou, FRMS procesy zabezpečující bezpečnost a Procesy podpory FRMS [18]. 

Politika FRMS musí být jasně definována v provozní příručce provozovatele a dokumentace 

FRMS musí být průběžně aktualizována. Procesy řízení rizika spojeného s únavou se zabývají 

rozpoznáváním nebezpečí a následným vyhodnocováním a zmírňováním rizika. Mezi tři 

základní procesy rozpoznávání nebezpečí patří prediktivní, proaktivní a reaktivní proces [18]. 

Prediktivní proces se zaměřuje na kontroly plánování posádek při uvážení známých okolností 

ovlivňujících spánek a únavu. Dále uvažuje provozní zkušenosti provozovatele, údaje 

z podobných druhů činností či biologicko-matematické modely [18]. Hledá potenciální rizika 

v každodenním provozu a bere v úvahu i informace z reaktivních a proaktivních procesů [19]. 

Proaktivní proces je zaměřen na únavu v běžném leteckém provozu. Typickými prostředky 

proaktivního procesu bývají osobní hlášení, průzkumy únavy posádek a rozbory plánované 

a odpracované doby [18]. Jeho základní myšlenkou je nalezení nebezpečí v systému ještě 

před tím, než selže [19]. Úlohou reaktivního procesu je stanovení podílu únavy na hlášeních 

a událostech, které by mohly mít negativní důsledky pro bezpečnost [18]. Reaguje tedy 
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na skutečnosti, jež se už staly [19]. Cílem všech těchto procesů je stanovit, jak minimalizovat 

dopad únavy. Následuje vyhodnocení rizik. To má určit pravděpodobnost a vážnost událostí 

spojovaných s únavou. Provozovatel pak určí, kdy je třeba související rizika zmírnit. Pro 

zmírňování rizika má vytvořené a zavedené postupy. Z nich volí a zavádí vhodné strategie 

s následným sledováním jejich účinnosti. V rámci procesů zabezpečujících bezpečnost 

provozovatel průběžně sleduje výkonnost FRMS, pracuje na rozborech trendů a vývoje, 

ověřuje účinnost prvků FRMS, zajišťuje formální postup řízení změn a zajišťuje průběžné 

zlepšování FRMS [18].  

Je-li zaveden systém FRMS, měl by být zaveden do systému řízení bezpečnosti SMS. Pro 

zvládání únavy, vytvoření předpisů vztahujících se k systému FRMS a začlenění systému 

FRMS do systému SMS je v dokumentu Manual for the Oversight of Fatigue Management 

Approaches (Doc 9966) uveden poradenský materiál [18]. Cílem implementace systémů 

FRMS je zlepšení celkové výkonnosti řízení rizik a zajištění požadované výkonnosti v oblasti 

letectví [20].  

Na úrovni Evropské unie se únavou zabývá Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA. 

Tato agentura navrhuje regulaci ve spojení s únavou leteckého personálu. Stěžejním 

předpisem je NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví 

technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.  

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 965/2012 dále rozvíjí řízení rizik spojených s únavou FRM. 

Konstatuje, že celý systém řízení rizik spojených s únavou FRM závisí na povaze 

provozovatele, jeho činnostech, druhu provozu, jeho velikosti a dalších skutečnostech [21]. 

V Konsolidovaném znění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, PŘÍLOHA III (Part-ORO), 

HLAVA FLT jsou pak definována omezení doby letové služby stejně jako služby a požadavky 

na dobu odpočinku. Nařízení se zabývá jak požadavky na provozovatele, tak i na členy 

posádky. Vymezuje podmínky pro ubytování, hlášení do služby, doby letu, přemístění, letovou 

zálohu, pohotovost a podmínky přestávek. Definuje rušivý rozvrh služeb, jednotlivé typy služeb 

a s nimi spojené doby a náležitý odpočinek [20].  

Maximální denní doba letové služby je mimo jiné závislá na časovém rozdílu místního času 

v místě, ve kterém služba začíná, a místního času v místě, kde začíná další služba. Dále 

je ovlivněna začátkem letové služby, počtem úseků letu, stavem aklimatizace člena posádky 

a zavedením nepřetržitého systému řízení rizik spojených s únavou FRM. Maximální denní 

dobu letové služby je při splnění daných podmínek možné i přizpůsobit. Z pravomoci velitele 

letadla může být upravena doba letové služby, doba služby a doba odpočinku z důvodu 

nepředvídaných okolností v letovém provozu. Velitel letadla vše konzultuje s ostatními členy 
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posádky a je povinen zaslat hlášení o prodloužení provozovateli. Pokud změna doby letové 

služby nebo doby odpočinku přesáhne 1 hodinu, je provozovatel povinen předat kopii hlášení 

a své vyjádření příslušnému úřadu [20].  

Provozovatel je odpovědný za včasné seznámení členů posádky s rozpisem služeb. Je v jeho 

zájmu, aby rozvrh služeb umožňoval dostatek odpočinku a přizpůsobení posádky. Rozpis 

služeb by pak neměl narušit spánkový a pracovní rytmus opakovaným střídáním denních 

a nočních služeb. Pravidelná prodloužení doby odpočinku jsou plánována tak, aby bylo riziko 

kumulace únavy co nejnižší. Stanovená doba hlášení do služby má dále poskytnout dostatek 

času pro splnění povinností na zemi. Členové posádky jsou odpovědní za náležité využití 

příležitostí k odpočinku. Minimální doba odpočinku se odvíjí od výchozího letiště a předchozí 

doby služby. Odpočinek musí být naplánován tak, aby se členu letové posádky dostalo 

dostatečného času na spánek, fyziologické potřeby či přesun. Pokud je potřebná doba 

odpočinku zkrácena, mívá to vliv na následnou dobu odpočinku a délku následující letové 

služby. Provozovatel plánuje odpočinek s uvážením vlivu přesunu v časovém pásmu, rušivého 

rozvrhu a změnou mateřského letiště [20]. 

Ohledně výcviku v oblasti zvládání únavy platí: 

„Provozovatel zajistí počáteční a opakovací výcvik v oblasti zvládání únavy pro členy posádek, 

pracovníky odpovědné za sestavení a aktualizaci rozpisů služeb posádek a příslušné vedoucí 

pracovníky. Tento výcvik probíhá podle výcvikového programu vytvořeného provozovatelem 

a popsaného v provozní příručce. Osnovy výcviku zahrnují možné příčiny a dopady únavy 

a opatření proti únavě“. [20] 
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2 Metodika měření 

Na základě uvedeného v předchozí kapitole byla navrhnuta metodika experimentálních měření 

s hlavním ohledem na teoretické základy vlivu únavy v letectví. 

2.1 Subjekty 

Zúčastnění piloti byli studenti stejného ročníku oboru Profesionální pilot Fakulty dopravní 

ČVUT v Praze. Každý z 8 subjektů (7 mužů a 1 žena) s průměrným věkem 23 ± 2 roky byl 

držitelem průkazu soukromého pilota PPL a osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. Všichni 

byli ve stádiu integrovaného výcviku ATPL(A) v letecké škole (FTO/ATO). Někteří byli ve fázi 

výcviku letů podle přístrojů IFR na letovém simulátoru FNPT II, jiní měli minimální nálet 

na letounech jako SEP IFR SPIC. Teoretický a praktický základ pilotů byl srovnatelný. 

Prostředí školního letového simulátoru bylo pro všechny takřka nové. Někteří měli s daným 

simulátorem pouze minimální praktickou zkušenost v rámci výuky radiotelefonie 

a radionavigace. 

2.2 Schéma měření a letů 

Měření probíhalo na školním letovém simulátoru letounu beechcraft Baron (viz Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Kokpit letového simulátoru 
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Kokpit simulátoru je vybaven standardními letovými, navigačními a komunikačními přístroji 

spolu s přístroji pro kontrolu motorů a draku. K dispozici jsou přístroje s indikací pomocí 

mechanického ukazatele, integrovaného ukazatele i elektronické displeje EFIS. V průběhu letů 

byl kladen důraz na využívání přístrojů s indikací pomocí mechanického ukazatele - 

mechanický rychloměr, umělý horizont, barometrický mechanický výškoměr, ukazatel CDI, 

zatáčkoměr v kombinaci s příčným relativním sklonoměrem („Turn Coordinator“), směrový 

setrvačník, mechanický variometr, VOR/LOC/GPS indikátor, indikátor ADF (MDI) 

a magnetický kompas (viz Obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Přístrojová deska letového simulátoru 

Lety a tratě byly navrženy tak, aby bylo možné letět bez použití dostupného modulu pro 

družicovou navigaci – GarSIM GNS530. Letové a navigační přístroje typu s indikací pomocí 

EFIS nebylo možné používat, pilot se tak omezil pouze na letové přístroje s indikací pomocí 

mechanického ukazatele, komunikační přístroje a přístroje pro kontrolu motorů a draku. Trať 

proto až na výjimky vedla po spojnicích radionavigačních zařízení NDB a VOR. Výjimečně 

použité traťové body prostorové navigace („waypoints“) byly definovány průsečíkem radiálů 

VOR, vzdálenostmi DME a jejich kombinací.   

Pro úlohy byla vybrána letiště s označením ICAO – EDDC, EDDT, EDBC, EDAC, EDDE, 

EDOP a EDVE. Měření začínalo v 18:00 místního času a končilo druhý den zhruba 

po 24 hodinách. Každý pilot přitom absolvoval celkem 8 letů. Schémata letů měla uniformní 

charakter tak, aby byly výkony pilota v jednotlivých letech vzájemně porovnatelné. Instrukce, 

výšky, směřování trati, hlásné body a změny větru byly pro všechny subjekty stejné. Každého 

24hodinového cyklu se účastnila dvojice subjektů, kdy jeden letěl a druhý měl čas 
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na odpočinek bez možnosti spánku. Každý z letů tedy probíhal bez součinnosti vícečlenné 

posádky. 

V průběhu všech letů měli piloti k dispozici potřebnou dokumentaci k letištím JEPPESEN, s níž 

byli zvyklí pracovat z leteckých škol ATO. Mapy odletových tratí SID, mapy příletových tratí 

STAR a mapy přístrojového přiblížení IAC si mohli kdykoliv zobrazit na zařízení iPad. 

V dostupné aplikaci si mohli sestavit zadanou trať a zobrazit si její profil tak, aby se mohli 

ve směrování letu zorientovat (viz Obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Zobrazení tratě EDBC – MAG – KLF – FWE – EDDT 

Pilot začínal každý let v nastartovaném letounu (simulátoru) připraveném na dráze 

v používání. Po seznámení s tratí a s destinací následovala příprava kokpitu s využitím 

„checklistu“ (viz Obrázek 7) a odposlechnutí informace ATIS. Poté pilot kontaktoval věž, 

potvrdil označení zprávy ATIS, zopakoval tlak QNH a vyžádal si odletové povolení 

do destinace. Mimo jiné získal informace o přidělené odletové trati SID, kód SQUAWK, přesné 

směřování trati, vítr na dráze v používání, výšku pro stoupání („initial climb clearance“) 

a frekvenci stanice, kterou měl kontaktovat po vzletu.  
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Obrázek 7: Standard Checklist 

Vzlet probíhal s mírným bočním větrem a letoun následoval odletovou trať SID. Trať letu 

pokračovala po spojnicích radionavigačních zařízení a traťových bodů, při čemž většinu letu 

po trati urychlovala letoun zadní složka větru. Vodorovný let v hladině bez možnosti využití 

autopilota představoval značnou část z celého letu. Takový úsek na pilota vytváří pouze nízkou 

zátěž a může vést až k poklesu pozornosti a bdělosti [5]. Při letu po trati pilot následoval pokyny 

řídícího, stoupal a klesal dle povolení, kontaktoval střediska v hlásných bodech a průběžně 

kontroloval stav letounu z dostupné avioniky. S využitím checklistu mohl řešit případné 

nedostatky (viz Obrázek 7 a 8).  
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Obrázek 8: Checklist - Emergency procedures 

V určitých letech bylo naplánované vyčkávání ve vypublikovaném obrazci. O nutnosti 

vyčkávání v blízkosti destinace byl pilot informován s dostatečným předstihem. Vyčkávací 

obrazec byl ve všech případech publikován na dostupné mapě přístrojového přiblížení. 

Úkolem pilota bylo vyhodnotit správný vstupní sektor a s využitím dostupné informace 

o rychlosti vůči zemi klesat s letounem do zadané výšky pro vyčkávání tak, aby byl let efektivní. 

Pokud pilot přesně následoval zadanou trať letu, byl vstup do vyčkávacího obrazce 

jednoznačný. Své zhodnocení vstupu poté sdělil přítomnému „řídícímu“. Pokud bylo špatné, 

byl „řídícím“ opraven a nasměrován pro provedení správného vstupu. Pokud by se pilot zařadil 

do vyčkávacího obrazce špatně, nebyl by jeho výkon z hlediska přesnosti pilotáže 

porovnatelný s ostatními piloty, kteří se zařadili správně. 
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Každý let byl zakončený postupem přesného přístrojového přiblížení ILS. Meteorologické 

podmínky v destinaci byly nastaveny na hranici minim přesného přiblížení I. kategorie ICAO 

tak, aby nutně nebyly podnětem pro provedení postupu nezdařeného přiblížení. Pokud se pilot 

i tak rozhodl pro postup nezdařeného přiblížení, bylo to z jiných příčin (například nezískáním 

vizuálního kontaktu vlivem nepřesné pilotáže). Přístrojová přiblížení byla vybrána tak, aby 

jejich úsek konečného přiblížení byl poměrně dlouhý, tj. až 9,9 NM. Tím, že byl druh přiblížení 

stejný a charakteristiky daných přístrojových přiblížení ILS podobné, mělo být dosaženo 

maximální možné porovnatelnosti výkonů pilota z hlediska přesnosti pilotáže na přiblížení. 

Přítomný „instruktor“ a zároveň „řídící“ měl k dispozici instruktorskou stanici a podrobný scénář 

letů (viz Obrázek 9). Také s jejich využitím a možností okamžitého přístupu k parametrům letu 

poznamenával případné chyby, prodlevy v komunikaci a nedostatky letu a přiblížení 

(viz Obrázek 10). Podle přesného scénáře instruoval pilota, vydával povolení a vedl letoun 

po trati. V určitých pasážích letů měnil směr a sílu větru, počasí, dohlednost a další 

skutečnosti. Mohl pozorovat trať a polohu letounu v prostoru a v případě závažných chyb 

zasáhnout (viz Obrázek 11). Po navektorování letadla do úseku konečného přiblížení měl 

přístup k zobrazení trajektorie letadla vzhledem k elektronické skluzové rovině a směrové 

rovině (viz Obrázek 12).  
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Obrázek 9: Instruktorská stanice letového simulátoru 

 

Obrázek 10: Zobrazení polohy letounu na instruktorské stanici 
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Obrázek 11: Okamžitý přístup k parametrům letu 

 

Obrázek 12: Trať letounu vzhledem k vertikální a horizontální rovině přiblížení 
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3 Hodnocení dat 

Pro zpracování a vyhodnocení dat měření je třeba definovat některé základní matematické 

a statistické pojmy.  

3.1 Normalita datového souboru  

Četnost udává, kolikrát se vyskytl výsledek v daném výběru [22]. 

Medián je střední hodnota z naměřených dat seřazených dle velikosti [22].  

Modus je hodnota, která se v souboru naměřených dat vyskytuje nejčastěji. Je vhodné určovat 

jej při velkém množství dat [22].  

Rozptyl udává, na jakém rozsahu jsou naměřená data rozptýlena a slouží k popisu rozložení 

dat. Pro jeho výpočet je zapotřebí znát průměr z naměřených dat [22].  

Směrodatná odchylka vyjadřuje rozptýlení dat s ohledem na průměr [22]. 

Normální rozdělení je myšlenkový model sloužící jako statistická pomůcka pro vyhodnocení 

dat. Toto rozdělení popisuje Gaussova křivka, střední hodnota a rozptyl. Gaussova křivka 

může být různě strmá/plochá, úzká/široká. U zkoumaného souboru dat se pak vyskytují větší 

či menší výkyvy hodnot [22]. 

Střední hodnotu lze vyjádřit jako aritmetický průměr: [22] 

 
�̅� =  

𝑥1 +  𝑥2 + ⋯ +  𝑥𝑛

𝑛
=  

1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(4) 

 
𝜇 =  

1

𝑁
 ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(5) 

kde „μ“ je označení pro střední hodnotu základního souboru a „�̅�“ pro střední hodnotu 

výběrového souboru [22]. 

Stejnou, nebo velice podobnou hodnotu jako střední hodnota má i modus a medián. Z toho 

vyplývá, že se jedná o rozdělení symetrické. Gaussova křivka je tedy symetrická 

(viz Obrázek 13). Jeden z výsledků měření je nejčetnější a hodnoty kolem něj jsou postupně 

méně četné až na výjimečné odchylky [22].  
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Charakteristiky Gaussovy křivky:  

 

Obrázek 13: Gaussova křivka [23] 

kde „σ“ je směrodatná odchylka vyjádřená jako druhá odmocnina rozptylu „σ2“ [22]. 

Plocha pod křivkou představuje soubor naměřených dat. Střední hodnota „μ“ představuje 

nejčetnější hodnotu a od ní jsou symetricky rozložená ostatní data. V úseku od „μ – σ“ 

do „μ + σ“ leží 68,2 % dat. Hodnoty za 3σ lze zanedbat [22]. 

Při absolutní přesnosti měření lze za nejistotu měření považovat směrodatnou odchylku. 

Jelikož použité metody měření vykazují jisté nepřesnosti, je výsledná nejistota měření větší 

a je vyjádřena jako kombinovaná standardní nejistota „uc“: [22] 

 
𝑢𝑐(𝑥) =  √𝑢𝐴

2(𝑥) +  𝑢𝐵
2 (𝑥) + ⋯ +  𝑢𝑛

2(𝑥) 
(6) 

 

Na rozlišení, zda se jedná o normální, nebo nenormální rozdělení dat, závisí úspěšnost 

a správnost použitých statistických metod. Lze využít neparametrické testy, pro jejichž 

správnost není zapotřebí znát typ rozdělení. Příkladem mohou být Kaplan-Meierův odhad, 

Kruskal-Wallisův test, Mann-Whitneyův U test, McNemarův test, Spearmanův koeficient 

pořadové korelace nebo Wilcoxonův test. Další možností je transformace naměřených 
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proměnných do takového tvaru, který bude vyhovovat parametrickým testům zaměřeným 

na normální rozdělení. Příkladem je logaritmická transformace, kdy jsou hodnoty proměnných 

nahrazeny jejich logaritmy. Další možnosti transformace zahrnují x2, x3, 1/x, √𝑥 a √𝑥
3

 [24]. 

Pokud se jedná o nenormální rozdělení, není střední hodnota tak důležitým parametrem jako 

u normálního hodnocení. Důležitější a více vypovídající hodnotou se stává medián. Pokud 

se hodnota mediánu a střední hodnoty zásadně liší, rozdělení dat je pravděpodobně 

nenormální [22]. 

Ukazateli rozpětí dat jsou směrodatná odchylka a mezikvartilové rozpětí. Směrodatná 

odchylka je spojována se střední hodnotou a mezikvartilové rozpětí s mediánem. 

Z mezikvartilového rozpětí, rozpětí dat a mediánu si lze představit přibližné rozložení dat. 

Mezikvartilové rozpětí definuje spodní (25%) a horní (75%) kvartil. Rozpětí pak definuje 

minimální a maximální hodnoty. Nejjednodušším a zároveň nejméně přesným testem 

rozdělení je tedy porovnání střední hodnoty a mediánu. Pro přesnější výsledky můžeme využít 

programy typu Scilab nebo Matlab a statistické testy – např. Kolmogorovův-Smirnovův test. 

Data mohou být diskrétní a spojitá. V této bakalářské práci se pracuje pouze s diskrétními 

daty [22]. 

3.2 Absolutní a relativní chyba 

Každé měření je zatíženo jistou nejistotou měření a chybou. Protože použitým hodnocením 

dat lze získat pouze přibližné výsledky, je nutné mít představu o rozdílu mezi přesným řešením 

a získaným řešením použitou metodou. Nepřesnosti ve zpracovaných a získaných datech 

vznikají chybou matematického modelu, chybou vstupních dat, chybou numerické metody 

a zaokrouhlovací chybou. Pro účely této práce je třeba definovat absolutní a relativní 

chybu [25]. 

Absolutní chybu lze definovat jako rozdíl přesné hodnoty a naměřené (indikované) hodnoty. 

Je vyjádřena v procentech (%) a platí: [25] 

 𝐸(𝑥) =  𝑥 − 𝑥 (7) 

kde „𝑥“ je přesná hodnota a „x“ je její odhad (naměřená hodnota) [25]. 

Relativní chyba se užívá tehdy, kdy je přesná hodnota veličiny velmi malá nebo velmi velká. 

Vzniká jako podíl absolutní chyby a naměřené (vypočtené, přibližné) hodnoty. Je vyjádřena 

v procentech (%) a platí: [25] 

 
𝑅𝐸(𝑥) =  

𝑥 − 𝑥

𝑥
 

(8) 
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Většinou není přesná hodnota chyby určitelná, protože přesná hodnota není známá 

a je k dispozici pouze odhad chyby [25].  

Pokud pro nezáporné číslo 𝑀𝐸(𝑥) platí: [25] 

 |𝑥 − 𝑥|  ≤ 𝑀𝐸(𝑥),   𝑡𝑗.  𝑥  ∈  〈𝑥 − 𝑀𝐸(𝑥), 𝑥 + 𝑀𝐸(𝑥) 〉  (9) 

jedná o odhad absolutní chyby aproximace x [25]. 

Pokud pro nezáporné číslo 𝑀𝑅(𝑥) platí: [25] 

 |𝑥 − 𝑥|

|𝑥|
 ≤ 𝑀𝑅(𝑥), 𝑥 ≠ 0 

(10) 

jedná o odhad relativní chyby [25]. 

Symbolický zápis: [25] 

 𝑥 = 𝑥 ± 𝑀𝐸(𝑥),   𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝑥 = 𝑥(1 ± 𝑀𝑅(𝑥))  (11) 

 

3.3 Přesnost a správnost  

Vzhledem k zaměření práce na přesnost pilotáže je třeba obecně přiblížit pojem přesnost. 

Je vhodné tento pojem popsat zároveň s pojmem správnost tak, aby byl jejich zásadní rozdíl 

pochopen. 

Provedené měření by mělo být jak přesné, tak správné. Je možné, že měření bude správné, 

ale nebude přesné. Stejně tak je možné měřit přesně, ale nesprávně. Správnost jako taková 

popisuje vztah mezi naměřenou a správnou (absolutní) hodnotou. Naměřená hodnota by měla 

být co nejblíže té správné. Přesnost pak souvisí se schopností opakovat měření (výkon) 

a dostat stejná nebo velice podobná data. Lze ji posoudit dle hodnoty směrodatné odchylky. 

Čím je menší hodnota směrodatné odchylky, tím je měřená činnost přesnější. I přes zdánlivou 

přesnost a malý rozptyl naměřených dat však nemusí být činnost prováděna správně [26]. 

Typickým příkladem pro srovnání přesnosti a správnosti je střelecký terč (viz Obrázek 14). 

Výkon v levém horním rohu obrázku lze označit za nepřesný a nesprávný. Střelec se netrefil 

do středu terče a rozptyl střel pokrývá velkou plochu terče. Na terči v pravém horním rohu 

obrázku je vidět výkon nesprávný, ale poměrně přesný. I přesto, že se střelec nestrefoval 

do středu terče, je jeho výkon z hlediska přesnosti ran výborný. Na obrázku v levém dolním 

rohu mířil střelec do středu terče tak, jak je to správné, ale rozptyl jeho střel je poměrně velký. 

V pravém dolním rohu je naznačen ideální případ, tj. správná a přesná střelba.  
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Obrázek 14: Přesnost a správnost 

Nepřesná pilotáž se má za následek velký rozptyl naměřených hodnot. Jako příklad z letectví 

lze uvést let v horizontu. Pokud pilot precizně drží letadlo v horizontu, lze jeho pilotáž 

považovat za přesnou. V důsledku chyby se ale může pilot s letadlem pohybovat v jiné než 

zadané výšce. Jeho pilotáž tedy není správná.  
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4 Zpracování a analýza dat 

Pro zpracování letových dat (viz Tabulka 1) byl navržen softwarový prostředek v prostředí 

programu MATLAB (viz Příloha 1). S jeho pomocí byla data z jednotlivých letů rozdělena, 

roztříděna a následně porovnána. Pro účely zpracování byla zvláště důležitá data vypovídající 

o horizontální poloze letadla. K dispozici byly mimo jiné hodnoty zeměpisné šířky, zeměpisné 

délky a magnetického kurzu letadla naměřené při vzorkovací frekvenci 2,5 Hz (viz Tabulka 1).  

Rozdělení na úseky letu bylo založeno na znalosti přesných zeměpisných souřadnic použitých 

radionavigačních zařízení a traťových bodů na trati ve formě zeměpisné šířky („latitude“) 

a zeměpisné délky („longtitude“). Tyto souřadnice byly následně porovnávány s naměřenými 

daty. Kolem předepsaného bodu trati bylo definováno okolí o určitém rozsahu. V tomto okolí 

byly nalezeny nejbližší body reálné trajektorie z hlediska zeměpisné délky i z hlediska 

zeměpisné šířky. Po získání rozdílů mezi souřadnicemi předepsaného bodu a souřadnicemi 

nalezených bodů byl vybrán bod nejbližší tomu předepsanému. Touto formou byly získány 

body ohraničující jednotlivé úseky letu (viz Příloha 1). Mezi těmito body leží data reálné 

trajektorie letu. Tato trajektorie byla dále porovnána s ideální předepsanou tratí. Na základě 

získaných byla zhodnocena přesnost pilotáže v čase při přístrojovém přiblížení a při letu 

v zadaném směru.  

Tabulka 1: Příklad výstupu letových dat z instruktorské stanice 

 

Pro účely vyhodnocení vlivu únavy na přesnost pilotáže byla použita výše popsaná data. Při 

samotném hodnocení, i když se nabízelo vícero parametrů, byla evaluace omezena pouze 

na zhodnocení přesnosti a správnosti ve vykonaných úsecích letu při použití dat o směru letu 

(„track“). Uvedené muselo být vykonané s ohledem na částečnou neunirfomitu měření, která 

se odrazila například při nedodržení konstantní výšky, vertikální rychlosti a další. Z celkového 

souboru naměřených dat byly vybrány pouze ty části, kde probíhal let po trati s konstantním 

směrem a let na přiblížení. Takovým způsobem byly získány celkem tři datové sety – M1, M2 

a M3. Datový set M1 přitom obsahuje všechny chybovosti v udržování konstantního tracku 

a absolutní chyby vůči ideální trajektorii v prvním sledovaném úseku mezi dvěma body. 
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Obsahuje data všech subjektů v rámci všech realizovaných letů. Datový set M2, podobně jako 

v předcházejícím případě, obsahuje sledované parametry všech subjektů v rámci všech 

realizovaných letů, ale týká se druhého sledovaného úseku mezi dvěma body. Datový set M3 

je tvořen hodnotami chybovosti při přiblížení mezi bodem FAF a bodem v dotykové zóně 

vzletové a přistávací dráhy.    

Vypočítané hodnoty, charakterizující přesnost a správnost pilotáže prostřednictvím „tracku“ 

letadla, byly vykreslené ve formě „boxplotů“ (viz Příloha 2). Tato grafická prezentace ukazuje 

(odspodu) minimum, první kvartil, medián, třetí kvartil a maximum distribuce sledovaných 

subjektů v průběhu experimentálních měření. Jinými slovy, pro vykonání statistické analýzy 

bylo potřebné porovnat jednotlivá měření navzájem při uvážení měřených subjektů coby 

statistického souboru. Z uvedeného také vyplývá, že jednotlivá měření jsou závislá, což 

podmiňuje využití statistických testů pro účely komparace. Proto byl pro tyto účely zvolen 

Kruskal-Wallisův test („one way analysis of variance“). Ten patří mezi neparametrické testy, 

a tedy není nutné uvažovat normalitu rozdělení. Používá se pro nalezení statisticky 

významných rozdílů kontinuální závislé proměnné na kategorické nezávislé proměnné pro 

případy, kdy statistika uvažuje více jak dvě skupiny dat. Testuje se nulová hypotéza, kdy 

sledované skupiny pocházejí ze stejného rozdělení, oproti alternativní hypotéze, že alespoň 

jedna skupina pochází z odlišného rozdělení oproti ostatním [27].  

 

Obrázek 15: Distribuce přesnosti ve formě standardních odchylek od průměrů při realizaci 
prvního sledovaného letového úseku (M1) 

s
td

 T
R

K
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Tabulka 2: Statistické výsledky pro post hoc analýzu realizovanou prostřednictvím          

Dunn-Sidak testu pro přesnost pilotáže (standardní odchylky) při realizaci prvního 

sledovaného letového úseku (M1) 

Měření X Měření Y Spodní hranice 95CI odhad průměru Horní hranice 95CI p-hodnota 

1 2 -19,813 8,75 37,31303 0,999991 

1 3 -38,313 -9,75 18,81303 0,999924 

1 4 -6,18803 22,375 50,93803 0,338192 

1 5 -36,438 -7,875 20,68803 0,999999 

1 6 -26,7798 2,785714 32,35126 1 

1 7 -8,31303 20,25 48,81303 0,537222 

1 8 -5,68803 22,875 51,43803 0,298159 

2 3 -47,063 -18,5 10,06303 0,712458 

2 4 -14,938 13,625 42,18803 0,983907 

2 5 -45,188 -16,625 11,93803 0,867686 

2 6 -35,5298 -5,96429 23,60126 1 

2 7 -17,063 11,5 40,06303 0,998619 

2 8 -14,438 14,125 42,68803 0,974873 

3 4 3,561968 32,125 60,68803 0,012701 

3 5 -26,688 1,875 30,43803 1 

3 6 -17,0298 12,53571 42,10126 0,996896 

3 7 1,436968 30 58,56303 0,029344 

3 8 4,061968 32,625 61,18803 0,010345 

4 5 -58,813 -30,25 -1,68697 0,02667 

4 6 -49,1548 -19,5893 9,976262 0,671073 

4 7 -30,688 -2,125 26,43803 1 

4 8 -28,063 0,5 29,06303 1 

5 6 -18,9048 10,66071 40,22626 0,999791 

5 7 -0,43803 28,125 56,68803 0,058485 

5 8 2,186968 30,75 59,31303 0,021978 

6 7 -12,1013 17,46429 47,02983 0,850568 

6 8 -9,47626 20,08929 49,65483 0,622667 

7 8 -25,938 2,625 31,18803 1 

 

V případě parametru popisujícího přesnost pilotáže (std TRK) byly nalezeny statisticky 

signifikantní rozdíly. Síla efektu vyjádřená pomocí chí-kvadrátu měla hodnotu 29,31978 

přičemž p=0,000126. Post hoc analýza pomocí Dunn-Sidak testu ukázala, že mezi měřeními 

3 a 4; 3 a 7; 3 a 8; 4 a 5; 5 a 8 je statisticky významný rozdíl na úrovni středních hodnot. 

Konfidenční intervaly (resp. intervaly spolehlivosti) spolu s příslušnými p-hodnotami jsou 

uvedeny v Tabulce 2. Pro grafickou prezentaci výsledků viz Obrázek 15. 
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Tabulka 3: Statistické výsledky pro post hoc analýzu realizovanou prostřednictvím           
Dunn-Sidak testu pro správnost pilotáže (absolutní chyby) při realizaci prvního             

sledovaného letového úseku (M1) 

Měření X Měření Y Spodní hranice 95CI odhad průměru Horní hranice 95CI p-hodnota 

1 2 -15,938 12,625 41,18803 0,994269 

1 3 -18,313 10,25 38,81303 0,999808 

1 4 -51,938 -23,375 5,188032 0,261321 

1 5 -34,188 -5,625 22,93803 1 

1 6 -30,9584 -1,39286 28,17269 1 

1 7 -21,938 6,625 35,18803 1 

1 8 -29,813 -1,25 27,31303 1 

2 3 -30,938 -2,375 26,18803 1 

2 4 -64,563 -36 -7,43697 0,002396 

2 5 -46,813 -18,25 10,31303 0,736028 

2 6 -43,5834 -14,0179 15,54769 0,985111 

2 7 -34,563 -6 22,56303 1 

2 8 -42,438 -13,875 14,68803 0,97978 

3 4 -62,188 -33,625 -5,06197 0,006801 

3 5 -44,438 -15,875 12,68803 0,912308 

3 6 -41,2084 -11,6429 17,92269 0,999038 

3 7 -32,188 -3,625 24,93803 1 

3 8 -40,063 -11,5 17,06303 0,998619 

4 5 -10,813 17,75 46,31303 0,780935 

4 6 -7,5834 21,98214 51,54769 0,440036 

4 7 1,436968 30 58,56303 0,029344 

4 8 -6,43803 22,125 50,68803 0,359352 

5 6 -25,3334 4,232143 33,79769 1 

5 7 -16,313 12,25 40,81303 0,996313 

5 8 -24,188 4,375 32,93803 1 

6 7 -21,5477 8,017857 37,5834 0,999999 

6 8 -29,4227 0,142857 29,7084 1 

7 8 -36,438 -7,875 20,68803 0,999999 

 

V případě parametru popisujícího správnost pilotáže (Průměrná chyba) byly nalezeny 

statisticky signifikantní rozdíly. Síla efektu vyjádřená pomocí chí-kvadrátu měla hodnotu 

21,17007 přičemž p=0,003526. Post hoc analýza pomocí Dunn-Sidak testu ukázala, že mezi 

měřeními 2 a 4; 3 a 4; 4 a 7 je statisticky významný rozdíl na úrovni středních hodnot. 

Konfidenční intervaly spolu s příslušnými p-hodnotami jsou uvedeny v Tabulce 3. Pro 

grafickou prezentaci výsledků viz Obrázek 16. 
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Obrázek 16: Distribuce správnosti ve formě absolutních chyb od ideální trajektorie při 

realizaci prvního sledovaného letového úseku (M1) 

 

 

Obrázek 17: Distribuce přesnosti ve formě standardních odchylek od průměrů při realizaci 

druhého sledovaného letového úseku (M2) 

s
td

 T
R

K
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Tabulka 4: Statistické výsledky pro post hoc analýzu realizovanou prostřednictvím          
Dunn-Sidak testu pro přesnost pilotáže (standardní odchylky) při realizaci druhého 

sledovaného letového úseku (M2) 

Měření X Měření Y Spodní hranice 95CI odhad průměru Horní hranice 95CI p-hodnota 

1 2 -21,438 7,125 35,68803 1 

1 3 -34,563 -6 22,56303 1 

1 4 -23,313 5,25 33,81303 1 

1 5 -22,563 6 34,56303 1 

1 6 -29,2441 0,321429 29,88698 1 

1 7 -34,063 -5,5 23,06303 1 

1 8 -21,938 6,625 35,18803 1 

2 3 -41,688 -13,125 15,43803 0,990154 

2 4 -30,438 -1,875 26,68803 1 

2 5 -29,688 -1,125 27,43803 1 

2 6 -36,3691 -6,80357 22,76198 1 

2 7 -41,188 -12,625 15,93803 0,994269 

2 8 -29,063 -0,5 28,06303 1 

3 4 -17,313 11,25 39,81303 0,999036 

3 5 -16,563 12 40,56303 0,997302 

3 6 -23,2441 6,321429 35,88698 1 

3 7 -28,063 0,5 29,06303 1 

3 8 -15,938 12,625 41,18803 0,994269 

4 5 -27,813 0,75 29,31303 1 

4 6 -34,4941 -4,92857 24,63698 1 

4 7 -39,313 -10,75 17,81303 0,999554 

4 8 -27,188 1,375 29,93803 1 

5 6 -35,2441 -5,67857 23,88698 1 

5 7 -40,063 -11,5 17,06303 0,998619 

5 8 -27,938 0,625 29,18803 1 

6 7 -35,387 -5,82143 23,74412 1 

6 8 -23,262 6,303571 35,86912 1 

7 8 -16,438 12,125 40,68803 0,99684 

 

V případě parametru popisujícího přesnost pilotáže (std TRK) nebyly nalezeny statisticky 

signifikantní rozdíly. Síla efektu vyjádřená pomocí chí-kvadrátu měla hodnotu 4,772428 

přičemž p=0,687712. Post hoc analýza pomocí Dunn-Sidak testu ukázala, že mezi jednotlivými 

měřeními není statisticky významný rozdíl na úrovni středních hodnot. Konfidenční intervaly 

spolu s příslušnými p-hodnotami jsou uvedeny v Tabulce 4. Pro grafickou prezentaci výsledků 

viz Obrázek 17. 
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Tabulka 5: Statistické výsledky pro post hoc analýzu realizovanou prostřednictvím          
Dunn-Sidak testu pro správnost pilotáže (absolutní chyby) při realizaci druhého   

sledovaného letového úseku (M2) 

Měření X Měření Y Spodní hranice 95CI odhad průměru Horní hranice 95CI p-hodnota 

1 2 -36,813 -8,25 20,31303 0,999997 

1 3 -53,063 -24,5 4,063032 0,190373 

1 4 -29,563 -1 27,56303 1 

1 5 -21,938 6,625 35,18803 1 

1 6 -36,387 -6,82143 22,74412 1 

1 7 -49,813 -21,25 7,313032 0,438778 

1 8 -39,188 -10,625 17,93803 0,999636 

2 3 -44,813 -16,25 12,31303 0,891395 

2 4 -21,313 7,25 35,81303 1 

2 5 -13,688 14,875 43,43803 0,954647 

2 6 -28,137 1,428571 30,99412 1 

2 7 -41,563 -13 15,56303 0,991358 

2 8 -30,938 -2,375 26,18803 1 

3 4 -5,06303 23,5 52,06303 0,252622 

3 5 2,561968 31,125 59,68803 0,018969 

3 6 -11,887 17,67857 47,24412 0,835347 

3 7 -25,313 3,25 31,81303 1 

3 8 -14,688 13,875 42,43803 0,97978 

4 5 -20,938 7,625 36,18803 1 

4 6 -35,387 -5,82143 23,74412 1 

4 7 -48,813 -20,25 8,313032 0,537222 

4 8 -38,188 -9,625 18,93803 0,999941 

5 6 -43,012 -13,4464 16,11912 0,991445 

5 7 -56,438 -27,875 0,688032 0,063878 

5 8 -45,813 -17,25 11,31303 0,822201 

6 7 -43,9941 -14,4286 15,13698 0,978596 

6 8 -33,3691 -3,80357 25,76198 1 

7 8 -17,938 10,625 39,18803 0,999636 

 

V případě parametru popisujícího správnost pilotáže (Průměrná chyba) byly nalezeny 

statisticky signifikantní rozdíly. Síla efektu vyjádřená pomocí chí-kvadrátu měla hodnotu 

18,62808 přičemž p= 0,009436. Post hoc analýza pomocí Dunn-Sidak testu ukázala, že mezi 

měřeními 3 a 5 je statisticky významný rozdíl na úrovni středních hodnot. Konfidenční intervaly 

spolu s přislušnými p-hodnotami jsou uvedeny v Tabulce 5. Pro grafickou prezentaci výsledků 

viz Obrázek 18. 
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Obrázek 18: Distribuce správnosti ve formě absolutních chyb od ideální trajektorie při 

realizaci druhého sledovaného letového úseku (M2) 

 

 

Obrázek 19: Distribuce přesnosti ve formě standardních odchylek od průměrů při realizaci 

třetího sledovaného letového úseku (M3) 
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Tabulka 6: Statistické výsledky pro post hoc analýzu realizovanou prostřednictvím          
Dunn-Sidak testu pro přesnost pilotáže (standardní odchylky) při realizaci třetího 

sledovaného letového úseku (M3) 

Měření X Měření Y Spodní hranice 95CI odhad průměru Horní hranice 95CI p-hodnota 

1 2 -27,1879 1,446429 30,08072 1 

1 3 -36,5629 -7,92857 20,70572 0,999999 

1 4 -30,3129 -1,67857 26,95572 1 

1 5 -40,5734 -11 18,57337 0,999637 

1 6 -36,5734 -7 22,57337 1 

1 7 -21,6879 6,946429 35,58072 1 

1 8 -22,5629 6,071429 34,70572 1 

2 3 -37,0384 -9,375 18,28835 0,999934 

2 4 -30,7884 -3,125 24,53835 1 

2 5 -41,0807 -12,4464 16,18786 0,995504 

2 6 -37,0807 -8,44643 20,18786 0,999996 

2 7 -22,1634 5,5 33,16335 1 

2 8 -23,0384 4,625 32,28835 1 

3 4 -21,4134 6,25 33,91335 1 

3 5 -31,7057 -3,07143 25,56286 1 

3 6 -27,7057 0,928571 29,56286 1 

3 7 -12,7884 14,875 42,53835 0,936537 

3 8 -13,6634 14 41,66335 0,967049 

4 5 -37,9557 -9,32143 19,31286 0,99997 

4 6 -33,9557 -5,32143 23,31286 1 

4 7 -19,0384 8,625 36,28835 0,999987 

4 8 -19,9134 7,75 35,41335 0,999999 

5 6 -25,5734 4 33,57337 1 

5 7 -10,6879 17,94643 46,58072 0,767655 

5 8 -11,5629 17,07143 45,70572 0,839108 

6 7 -14,6879 13,94643 42,58072 0,97911 

6 8 -15,5629 13,07143 41,70572 0,990997 

7 8 -28,5384 -0,875 26,78835 1 

 

V případě parametru popisujícího přesnost pilotáže (std TRK) nebyly nalezeny statisticky 

signifikantní rozdíly. Síla efektu vyjádřená pomocí chí-kvadrátu měla hodnotu 7,261577 

přičemž p=0,402162. Post hoc analýza pomocí Dunn-Sidak testu ukázala, že mezi jednotlivými 

měřeními není statisticky významný rozdíl na úrovni středních hodnot. Konfidenční intervaly 

spolu s přislušnými p-hodnotami jsou uvedeny v Tabulce 6. Pro grafickou prezentaci výsledků 

viz Obrázek 19. 
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Tabulka 7: Statistické výsledky pro post hoc analýzu realizovanou prostřednictvím                    
Dunn-Sidak testu pro správnost pilotáže (absolutní chyby) při realizaci třetího               

sledovaného letového úseku (M3) 

Měření X Měření Y Spodní hranice 95CI odhad průměru Horní hranice 95CI p-hodnota 

1 2 -33,17 -4,53571 24,09858 1 

1 3 -50,67 -22,0357 6,598576 0,371881 

1 4 -39,42 -10,7857 17,84858 0,999547 

1 5 -62,0019 -32,4286 -2,8552 0,017554 

1 6 -62,0019 -32,4286 -2,8552 0,017554 

1 7 -38,42 -9,78571 18,84858 0,999923 

1 8 -56,545 -27,9107 0,723576 0,064639 

2 3 -45,1634 -17,5 10,16335 0,752644 

2 4 -33,9134 -6,25 21,41335 1 

2 5 -56,5271 -27,8929 0,741433 0,065043 

2 6 -56,5271 -27,8929 0,741433 0,065043 

2 7 -32,9134 -5,25 22,41335 1 

2 8 -51,0384 -23,375 4,288353 0,211581 

3 4 -16,4134 11,25 38,91335 0,998378 

3 5 -39,0271 -10,3929 18,24143 0,999765 

3 6 -39,0271 -10,3929 18,24143 0,999765 

3 7 -15,4134 12,25 39,91335 0,994115 

3 8 -33,5384 -5,875 21,78835 1 

4 5 -50,2771 -21,6429 6,991433 0,407091 

4 6 -50,2771 -21,6429 6,991433 0,407091 

4 7 -26,6634 1 28,66335 1 

4 8 -44,7884 -17,125 10,53835 0,786782 

5 6 -29,5734 0 29,57337 1 

5 7 -5,99143 22,64286 51,27715 0,320876 

5 8 -24,1164 4,517857 33,15215 1 

6 7 -5,99143 22,64286 51,27715 0,320876 

6 8 -24,1164 4,517857 33,15215 1 

7 8 -45,7884 -18,125 9,538353 0,691757 

 

V případě parametru popisujícího správnost pilotáže (Průměrná chyba) byly nalezeny 

statisticky signifikantní rozdíly. Síla efektu vyjádřená pomocí chí-kvadrátu měla hodnotu 

26,8873 přičemž p= 0,000349. Post hoc analýza pomocí Dunn-Sidak testu ukázala, že mezi 

měřeními 1 a 5; a 1 a 6 je statisticky významný rozdíl na úrovni středních hodnot. Konfidenční 

intervaly spolu s přislušnými p-hodnotami jsou uvedeny v Tabulce 7. Pro grafickou prezentaci 

výsledků viz Obrázek 20. 
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Obrázek 20: Distribuce správnosti ve formě absolutních chyb od ideální trajektorie při 

realizaci třetího sledovaného letového úseku (M3) 
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5 Diskuze výsledků 

Pro účely prvního neexaktního porovnání průběhů letů z hlediska přesnosti a správnosti 

pilotáže sloužil třírozměrný graf vygenerovaný v prostředí programu MATLAB (viz Příloha 2). 

S jeho využitím a možností přidání časové osy bylo možné ověřit použitelnost naměřených 

dat, jejich vymodelování a zpracování úseků. Při zobrazení trati letounu vzhledem k vertikální 

a horizontální rovině přiblížení (viz Obrázek 12) na instruktorské stanici i při prvotní práci s daty 

v programu MATLAB byly jisté změny v průběhu přesnosti a správnosti pilotáže znatelné. 

Ty potvrdily i následné výsledky statistického zpracování dat.  

Z distribuce přesnosti ve formě standardních odchylek od průměrů při realizaci prvního 

sledovaného letového úseku M1 vyplývá, že přesnost pilotáže především ve 3. měření byla 

statisticky významně odlišná od ostatních letů. Dále lze konstatovat, že významné statistické 

rozdíly se objevovaly hlavně v prvním sledovaném letovém úseku M1. Statisticky výrazná 

změna z hlediska přesnosti se vyskytla mezi 3. a 4. měřením. Ze záznamů lze odvodit, 

že se tak stalo kolem 04:45 ráno (zhruba 21 hodin bdění). Po tomto zlepšení v přesnosti 

nastalo opětovné zhoršení. Lze tedy pozorovat dvě výrazné změny v průběhu přesnosti 

pilotáže prvního sledovaného úseku M1 (viz Obrázek 15). Z hlediska správnosti pilotáže úseku 

M1 lze pozorovat jeden výrazný pokles. Průběh zhoršení lze považovat za postupný, 

s 4. měřením statisticky významně odlišným od 2. a 3. měření. K následnému zlepšení také 

došlo kontinuálně se zřetelným progresem ve zlepšení správnosti pilotáže až po 7. měření 

(statisticky významný rozdíl mezi 4. a 7. měřením). Při srovnání přesnosti a správnosti v tomto 

úseku lze dojít k závěru, že přesnost pilotáže se zvyšovala na úkor správnosti. Například 

v případě 4. měření to znamená, že piloti sice letěli poměrně přesně, ale nesprávně.  

Od 4. měření pak nastalo zlepšení, s mírnou nevýraznou změnou k horšímu při posledním 

8. měření. 

V průběhu druhého sledovaného úseku se vyskytlo výrazně méně statisticky významných 

rozdílů (viz Tabulka 4). Trend přesnosti pilotáže v úseku M2 lze připodobnit k M1, i když 

v tomto případě nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi sledovanými měřeními. 

Od prvního letu směrem ke druhému přesnost nesignifikantně vzrostla a chybovost klesla. Při 

třetím a sedmém letu, to znamená okolo 02:30 a 12:45, se opět vyskytly nevýrazné změny 

v přesnosti pilotáže (viz Obrázek 17). Správnost lze opět připodobnit k průběhu správnosti 

v prvním úseku M1. Správnost nevýrazně klesá do třetího letu, poté roste vzhledem k pátému, 

díle klesá a opět roste. Průběh je tedy značně proměnlivého charakteru s maximy 

v 3. a 7. měření.  
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Při sledování přesnosti při přiblížení (M3) byly v trendu detekovány dva nevýrazné vrcholy 

poklesu výkonnosti, a to ve 3. a 5. měření. Nebyly pozorovány žádné statisticky významné 

rozdíly v průběhu přesnosti mezi jednotlivými měřeními. Průběh správnosti je výraznější. Byly 

nalezeny statisticky významné rozdíly mezi měřeními 1 a 5, 1 a 6. Správnost v 5. a 6. měření 

byla relativně nízká stejně jako přesnost v případě těchto měření. Nejlepší výkonnost 

na přiblížení byla pozorována hned v prvním měření, to jest v nejbdělejším stavu participantů 

v rámci měření. Výše uvedené signifikantní rozdíly mezi měřeními 1 a 5, 1 a 6 poukazují 

na statisticky významné zhoršené správnosti pilotáže vůči, tak říkajíc, referenci. 

Sumárně je možné konstatovat, že průběh správnosti i přesnosti pilotáže má trend. Výkonnost 

v závislosti na čase má pak proměnlivý charakter. Lze vyslovit závěr, že únava a zvyšující 

se čas bdělosti mají na přesnost pilotáže vliv. Z dostupných grafů distribuce správnosti 

a přesnosti pak lze odvodit, že jeden z nejkritičtějších letů byl let číslo 3 (měření 3). Ten 

probíhal po půlnoci, zhruba mezi 01:00 až 03:00 (po 17-19 hodinách bdění). Druhé kritické 

období nastalo mezi pátým a sedmým letem, tj. mezi 09:00 a 15:00 (po 25 až 31 hodinách 

bdění). 
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6 Závěr 

Vzhledem k celosvětovému růstu objemu letecké dopravy a zvyšujícímu se trendu bezpečnosti 

je zapotřebí zabývat se lidským faktorem. Výkon povolání pilota totiž bývá spojen 

s odpovědností za životy velkého množství osob. Historický vývoj managementu bezpečnosti 

pak dospěl až do stádia, kdy je důležité sbírat a analyzovat rozličná data tak, aby se případným 

událostem, incidentům a haváriím zabránilo ještě před jejich samotným vznikem. Z tohoto 

důvodu je třeba zabývat se mimo jiné únavou a na základě výsledků studií k ní zaujmout 

patřičný postoj. 

Na základě uvedeného bylo cílem bakalářské práce ověřit možnost sledování nástupu a vlivu 

únavy při použití letového simulátoru a pokusit se popsat a ověřit přístup ke sledování 

přesnosti pilotáže. Na základě naměřených dat pak mohl být zhodnocen právě vliv únavy. 

I přes to, že pro téma přesnost pilotáže bylo nalezeno pouze minimum podkladů, se ukázaly 

návrhy úloh a měření jako vyhovující a získaná data ze záznamu instruktorské stanice letového 

simulátoru byla pro zpracování tématu použitelná. K jejich zpracování byly využity statistické 

metody a prostředí programu MATLAB. Subjekty pak byly vybírány s ohledem na uniformitu 

celého měření, stejně jako jednotlivé lety byly navrženy tak, aby jejich hodnocené fáze byly 

shodného charakteru. 

Faktická přítomnost únavy při měření byla zhodnocena přítomným „řídícím“ na základě 

přímého kontaktu se subjekty. Kromě prezentovaných výsledků je tedy možné přiblížit zřejmé 

následky únavy v kokpitu. Piloti byli viditelně malátní, jejich přístup k provedení letu byl laxní 

a dominovaly výkyvy nálad. U některých převažovala celková skleslost, u jiných bylo chování 

naopak poměrně agresivní. Celkově se však všichni piloti zdáli unavení, jejich reakce byly 

zpomalené, celková orientace zhoršená a jejich chování až na výjimky přehnaně impulzivní.  

Za možné limitace práce je možno považovat počet subjektů spolu s návrhem některých částí 

úloh a letovým simulátorem. Pouhých 8 subjektů a celkově 64 letů je pro závazné závěry 

v kontextu zvoleného tématu limitující. Nicméně se měření zúčastnila obě pohlaví s podobnými 

zkušenostmi a znalostmi, kdy ani jeden z pilotů nepatřil mezi úplné začátečníky. Vzhledem 

k tomu, že všichni piloti byli studenty stejného ročníku a stejného oboru, bylo jejich teoretické 

a praktické zkušenosti možno považovat za srovnatelné. Použitý letový simulátor nepatřil mezi 

certifikovaná zařízení používaná ve výcviku. Pro uskutečnění měření se však jeho celkové 

provedení řízení, avioniky a vizualizace považovalo za dostatečné. Nebylo a v současné době 

ani není možné v prostorách laboratoří nasimulovat veškeré prvky reálného letu. Vzhledem 

k tomu, že prostředí simulátoru bylo pro většinu ze subjektů úplně nové, bylo potřeba počítat 

s možností průběžného zlepšení výkonů pilotů. Jak ale data ukazují, ani to nepřeváží zhoršené 

výkony pilotů v přesnosti jako následek projevů únavy. Konečně se ukázaly některé části letů 
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z hlediska přesnosti pilotáže jako nezhodnotitelné. Konkrétně se jednalo o let po odletové trati 

SID a let ve vyčkávacím obrazci. Vzhledem k různorodosti ve směrování odletových tratí 

a poloze radionavigačních zařízení vzhledem ke konstrukci odletové trati nebylo možné 

výkony pilotů na této trati ze zvoleného hlediska porovnat. Možným řešením by bylo opakování 

měření na stejné odletové trati, popřípadě na vzájemně podobných odletových tratích. Let 

ve vyčkávacím obrazci byl značně ovlivněn vstupním sektorem a směrem, ze kterého letadlo 

postup vyčkávání zahájilo. Vzhledem k rozlišnostem v provedení vyčkávání se celá procedura 

vyčkávání z hlediska přesnosti pilotáže nehodnotila. Prokazatelný vliv únavy na zhodnocení 

vstupu letadla do vyčkávání nebyl v rámci této práce zjištěný. Hodnocený byl tedy pouze let 

na trati a přiblížení z hlediska směru letu. Množství viditelných odchylek a chyb 

se se zvyšujícím časem bdělosti nijak nezvyšovalo, tj. nebyl pozorován jednotný progresivní 

trend.  

I přes veškeré regulace a doporučení je prakticky nemožné předvídat a zabývat se veškerými 

možnými scénáři, které by mohly jako následek interakce lidského činitele potenciálně ovlivnit 

bezpečnost v letectví. Je zapotřebí, aby si provozovatelé, piloti z povolaní i rekreační 

a sportovní piloti uvědomili závažnost následků únavy. Základům teoretických znalostí a dosud 

nabytých poznatků by pak mělo odpovídat vnitřní fungování letecké společnosti, chování 

zaměstnanců, chování pilotů a další. 

Podle očekávání výsledky dokazují, že únava má značný vliv na přesnost pilotáže v čase. 

Proto je možné předpokládat, že zvolené metody by mohly být využitelné i pro další shodně 

zaměřené výzkumy. Mimo jiné pak mohou být výsledky práce ponaučením pro širokou 

veřejnost.  
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