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Abstrakt 

Ačkoliv se letectví neustále posouvá kupředu, výcvikové metody se již několik desetiletí příliš 

nemění. V posledních letech se v obchodní letecké dopravě postupně začali zavádět 

alternativní výcvikové koncepty jako AQP nebo ATPQ, ze kterých vychází Evidence-based 

Training. Tyto koncepty mají za úkol zefektivnění výcviku a zvýšení bezpečnosti v letecké 

dopravě. Bohužel je nelze aplikovat na všeobecné letectví ani na primární výcvik. Tato práce 

je věnována zejména využití letových dat ve výcviku PPL. Mezi cíle práce patří vytvoření 

metodologie zavedení využívání letových dat ve výcvikové organizaci a ověření využitelnosti 

letových záznamů v praxi. Diplomová práce navrhuje jednoduchý nástroj pro identifikaci 

kritických fází letu, které mají vliv na bezpečnost a jsou důvodem k nesplnění daného 

výcvikového manévru. 
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Abstract 

Although aviation continues to move forward, training methods have not changed much over 

the last few decades. Alternative training concepts such as AQP or ATPQ, on which 

Evidence-Based Training is based, have been implemented in the commercial air transport in 

recent years. These concepts are designed to make the training more efficient and to 

increase flight safety. Unfortunately, they cannot be applied to general aviation or initial 

training. This Master’s thesis is devoted especially to the use of flight data in PPL flight 

training. The goals include the creation of a methodology for implementing the use of flight 

data in a training organization and verifying the usefulness of flight records in practice. The 

thesis proposes a simple tool for identifying critical phases of flight that have an impact on 

safety and cause a flight maneuver failure. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AHRS Attitude and Heading Reference System Referenční systém letové polohy 
a kurzu 

AltB Barometric Altitude Tlaková výška 

AltMSL Altitude above Mean Sea Level Výška nad střední hladinou 

AQP Advanced Qualification Program  

ATC Air Traffic Control Řízení letového provozu 

ATO Approved Training Organization Schválená výcviková organizace 

ATQP Alternative Training and Qualification 
Programme 

 

CAA Civil Aviation Authority Úřad civilního letectví 

CASA Civil Aviation Safety Authority Úřad pro bezpečnost civilního 
letectví 

CBT Competency-Based Training Výcvik založený na způsobilosti 

CBTA Competency Based Training and 
Assessment 

Výcvik založený na způsobilosti 
a hodnocení 

CDI Course Deviation Indicator Indikátor traťové odchylky 

CRM Crew Resource Management  

DBT Data-Based Training Výcvik založený na datech 

EASA European Aviation Safety Organization Evropská agentura pro 
bezpečnost letectví 

EBT Evidence-Based Training Výcvik založený na důkazech 

EFB Electronic Flight Bag  

FAA Federal Aviation Administration Federální letecký úřad 

FDM Flight Data Monitoring Sledování letových dat 

FPM Feet per Minute Stopy za minutu 
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FT Feet Stopy 

GndSpd/GS Ground Speed Traťová rychlost 

HDG Heading Kurz 

hPa Hectopascal Hektopascal 

HUD Head Up Display  

IAS Indicated Air Speed Indikovaná rychlost 

IATA International Air Transport Association Mezinárodní asociace leteckých 
dopravců 

ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví 

Kt Knot Uzel (Námořní míle za hodinu) 

NPA Notice of Proposed Amendment Oznámení o předloženém dodatku 

OEM Original Equipment Manufacturer Výrobce originálního vybavení 

ORO.FC Organisation Requirements for Air 
Operations.Flight Crew 

 

PART.FCL Part – Flight Crew Licensing Část – Licencování letové posádky 

PART-MED Part – Medical Část – Zdravotní 

Part-ORO Part - Organisation Requirements for Air 
Operations 

 

PBT Performance-Based Training Výcvik založený na výkonnosti 

PIC Pilot in Command Velící pilot 

PPL(A) Private Pilot License (Aircraft) Průkaz soukromého pilota 
(letouny) 

SMS Safety Management Systém Systém řízení provozní 
bezpečnosti 

TAS True Air Speed Pravá vzdušná rychlost 

TMG Touring Motor Glider Motorový kluzák 

TRK Track Trať 
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ULL Ultralight ULL 

V3  Rychlost pro zavření klapek 

VFE  Maximální rychlost pro let 
s klapkami 

VNE  Nepřekročitelná rychlost 

VO Maximum Operating Maneuvering Speed Maximální manévrovací provozní 
rychlost 

VR  Rychlost rotace 

VS  Pádová rychlost 

VS0  Pádová rychlost v přistávací 
konfiguraci 

VS1  Pádová rychlost s 50 % 
vztlakovými klapkami 

VS2  Pádová rychlost se 100 % 
vztlakovými klapkami 

VSpd/VS Vertical Speed Vertikální rychlost 

VX  Rychlost při nejlepším úhlu 
stoupání 

Vy  Rychlost pro nejlepší stoupavost 
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1 ÚVOD 

Letectví. Pojem, který zná dnes snad každý. Odvětví, které není již pěknou řádku let 

považováno za mysteriózní až šílené jako tomu bylo v jeho počátcích. Letectví dnešní doby 

je naopak pro svůj neustávající rozvoj v oblasti bezpečnosti, ekonomičnosti nebo aplikaci 

nových technologií jeden z nejvýznamnějších a dalo by se říct i nejzajímavějších oborů. 

Ačkoliv je tento pokrok patrný v letectví jako takovém, zaměříme-li se konkrétně na změny 

v provádění výcviku, nenajdeme jich mnoho.  

Jednu ze změn je možné v posledních letech pozorovat u čím dál více dopravních 

společností, které využívají tzv. Evidence-Based Traning (EBT). Tento druh výcviku je 

aplikovaný zejména do udržovacích, kontrolních výcviků. Primární výcvik, který vede ke 

zvyšování kvalifikace, se však v dnešní době ve velké míře provádí stále podle „tradičních“ 

a zavedených metod, jen málo adaptovaných na moderní dobu. Tyto postupy bohužel příliš 

neberou v potaz technologický vývoj nejen v letectví a vybavení letounů samotných, stejně 

tak se zanedbává dostupnost dalších moderních zařízení, která je možné pro zefektivnění 

jednotlivých výcviků, nebo jejich částí, použít. 

Díky novým technologiím a objevům v oblasti techniky je nutné zvážit, zdali výcvik, který byl 

účinný a efektivní pro předešlé generace, vyhovuje také současné mladé generaci. Je nutné 

si uvědomit, že lidé dnešní doby žijí v době technologického pokroku, který jsme v historii 

nezaznamenali. Žijí obklopeni stále se vylepšujícími technologiemi, které se nevyhnou ani 

nejstarší generaci. Vždyť i naši prarodiče dnes využívají nejen počítače, ale i dotykové 

telefony. Tím spíše je potřeba přizpůsobit výcvikové metody v letectví nastupující generaci 

pilotů, která je již od útlého věku zvyklá na technologický pokrok, osvojila si nové způsoby 

vzdělávání, ve kterých právě ona moderní zařízení aktivně využívá. Pokud se zamyslíme 

nad touhle skutečností, pak je logické, že i v primárním leteckém výcviku je žádoucí 

implementovat dostupné technologie 21. století, mezi které patří mimo jiné zpracování 

letových dat a jejich využití v primárním leteckém výcviku.  

Tato práce pojednává o novém přístupu k výcviku se speciálním zaměřením na EBT, který 

v poslední době roste na oblibě a který využívá čím dál více leteckých dopravců. Jelikož je 

implementace moderních postupů limitována pouze na použití v obchodní letecké dopravě, 

a to pro hodnocení jen některých typů výcviku, práce se soustředí také na aktuální situaci 

v prvotních výcvikových programech všeobecného letectví, ve kterých EBT není možné 

využít. 
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Hodnocení pokroku žáků v primárním výcviku dnes probíhá převážně na základě 

subjektivního názoru instruktora. Součástí této práce je zamyšlení nad objektivitou takového 

hodnocení, což vede k otázkám, zda je výhodné aplikovat praktiky EBT z obchodní letecké 

dopravy právě v počátečním výcviku pro zvýšení efektivity a bezpečnosti a k eliminaci 

základních chyb, případně jakým způsobem lze letová data využívat během plnění osnovy 

výcviku PPL. K rozboru letových dat byl pro účel práce využíván program CloudAhoy. 

Tomuto softwaru je věnována jedna z částí, která stručně shrnuje jeho jednotlivé funkce se 

speciálním zaměřením na nedostatky a možnosti vylepšení. V návaznosti na možná 

vylepšení bude součástí práce vytvoření nástroje na rozpoznání kritické fáze letu.  

Důležitá část práce navazující na tyto otázky se zabývá návrhem metodiky, která má pomoci 

při implementaci využívání záznamů letových dat ve schválených výcvikových organizacích 

ATO a leteckých školách. 

Cílem diplomové práce je také poukázání na důležitost objektivního hodnocení žáka za 

využití zaznamenaných letových dat během několika cvičných letů ve výcviku soukromého 

pilota. Tato část slouží k ověření účelnosti modernizace základního pilotního výcviku v praxi. 
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2 EVIDENCE-BASED TRAINING A SOUČASNÁ PODOBA 

VÝCVIKU VE VŠEOBECNÉM LETECTVÍ 

Před tím, než se budeme blíže zabývat současným způsobem výcviku ve všeobecném 

letectví (GA) a analýzou letových dat jako jedním z jeho možných vývojů, je nutné nastínit 

pojem Evidence-Based Training a jeho využití a přínos v leteckém výcviku. 

2.1 Předchůdci EBT 

Evidence-Based Training je nový přístup k výcviku v leteckých dopravních společnostech, 

který byl vyvinut Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) v důsledku zvýšení 

efektivity v pilotním výcviku dopravních společností zaměřením se na rizika letového provozu 

dnešní doby. Jak vyplývá z předchozí věty, v leteckém výcviku je důležité zaměření na to, co 

je aktuální pro danou dobu a dané technologie, což je myšlenka, která dříve nebyla příliš 

využívána. Letecký výcvik zůstával od 60. let 20. století bez větších změn, což v podstatě 

vedlo k výuce situací, ke kterým v dnešní pokročilé fázi letectví nemůže téměř dojít a naopak 

situace, které by měly být ve výcviku řešeny, byly často přecházeny bez povšimnutí. EBT tak 

svou koncepcí nepomáhá pouze ke zvýšení efektivity výcviku, ale také velkou měrou 

přispívá k celkové bezpečnosti letového provozu. Mimo to je výcvik touto metodou vhodný 

pro zavedení u téměř jakéhokoliv dopravce. Umožňuje od základu přizpůsobit program 

výcviku dle požadavků každé letecké společnosti. 

Evidence-Based Training ve své podstatě navazuje na progresivní výcvikové přístupy, 

kterými jsou americký Advanced Qualification Program (AQP) a jeho mladší evropský 

ekvivalent Alternative Training and Qualification Programme (ATQP). [1] 

Advanced Qualification Program byl představený v roce 1990 Federal Aviation 

Administration (FAA), nejvyšší úřad civilní letecké dopravy v USA, na základě zvyšujícího se 

počtu leteckých nehod v 80. letech vlivem lidského faktoru. Cílem tohoto modelu bylo zvýšit 

bezpečnost letectví a odbornost leteckého personálu formou umožnění flexibilnější formy 

výcviku. Tento krok umožnil dopravcům reagovat na aktuální hrozby vhodnými změnami ve 

výcviku, který nemusí být vedený podle striktních pravidel, pokud splňuje minimální 

požadované podmínky. AQP vychází z vojenské ideologie, která využívá „front end“ analýzu 

letových cílů a „back end“ analýzu letových dat. Tzn. úvahu nad tím, co by mohlo za letu 

nastat a následný zpětný rozbor získaných poznatků. I proto byl z tohoto důvodu kladený 

zvýšený důraz na výcvik instruktorů a hodnotitelů pilotního výcviku. Tento program byl pro 

dopravce dobrovolný, což znamenalo, že bylo možné kdykoliv tento druh výcviku ukončit 

a vrátit se k výcviku klasickému. Dopravci museli také získaná data z této formy tréninku 
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sdílet s FAA, což vedlo ke zjištění, že dopravci, kteří se dobrovolně přihlásili do AQP, často 

přesahovali standardy výcviku dané FAA. Tato skutečnost měla také pozitivní dopad na 

bezpečnost letového provozu. [2, 3] 

O 16 let později byl v Evropě představen ATQP jako ekvivalent k americkému AQP. Původně 

tento program alternativního výcviku a kvalifikací spadal pod JAR-OPS 1.978, postupem 

času však přešel pod EASA jako Part ORO.FC.A.245. Výhodou ATQP je opět efektivnější 

a individuálnější přístup k opakovacím a kontrolním výcvikům posádek přizpůsobených 

jednotlivým potřebám společností, než by tomu bylo u tradičního přístupu. V dlouhodobém 

měřítku je tento přístup výcviku vhodný také ke snižování výdajů, jelikož se zaměřuje na 

specifické potřeby skupin pilotů nebo flotil a umožňuje včas reagovat na měnící se 

požadavky výcviku dopravce způsobené zaváděním nových technologii, přístrojů a změnou 

letových tratí. Jednoduše je možné tento přístup popsat větou: „cvič tak, jak funguješ 

a funguj tak, jak cvičíš“. Pomocí ATQP nelze nahradit jakýkoliv výcvik, ale pouze části 

následující: 

• Provoz za snížené viditelnosti 

• Přeškolovací výcvik 

• Rozdílový výcvik 

• Velící kurzy 

• Opakovací výcvik, kontrolní let 

• Létání na různých typech / variantách 

Jeden z největších přínosů ATQP je změna zaměření výcviku. Klasický, tradiční výcvikový 

program je orientovaný na úspěšné dokončení určitých stanovených cílů a letových 

manévrů. Pomocí ATQP může dopravce nastavit výcvik tak, aby jeho převážná část byla 

soustředěna na nedostatky testovaného jedince. To má za následek urychlení výcviku, 

jelikož se neopakují takové části tréninku, které nedělají testovanému problém. Výcvik je tak 

možné zefektivnit nejen po časové, ale také po finanční stránce. [4] 

2.2 Podstata EBT 

Ačkoliv mají totožný cíl a jsou si co do formy výcviku Advanced Qualification Program, 

Alternative Training and Qualification Programme a Evidence-Based Training podobné, 

najdeme mezi nimi určité rozdíly. Hlavním rysem EBT oproti AQP a ATQP je jeho struktura. 
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Dříve zmíněné programy se soustřeďují na jednotlivé dopravce jako celek, který analyzuje 

vlastní data a upravuje si výcvik tak, aby se zabránilo aktuálním hrozbám. Evidence-Based 

Training je zase o kousek dál. Jak už napovídá slovo „evidence“ v názvu programu, jedná se 

o druh výcviku, který je založený na důkazech, na datech a poznatcích, které již byly někdy 

zpozorovány. Zároveň EBT zastává formu „Competency-Based Training“, tedy výcviku 

založeném na schopnosti, způsobilosti studenta. Cvičení neprobíhá do doby splnění 

například určitého počtu hodin nebo manévrů, ale dokud si cvičený jedinec neosvojí 

uspokojivě daný úkol tak, aby se zbytečně neopakovaly jednotlivé úlohy a aby mohl být 

výcvik co nejindividuálnější a nejefektivnější. Další podstatou tohoto druhu výcviku 

a ověřování schopností posádky je tzv. Performance-Based Training, zaměřující se na to, co 

člen posádky i instruktor během výcviku dělají, tedy na jejich výkonnost. V podstatě se jedná 

o to, aby byl trénink co nejvěrnější předem nastavenému schématu a tím se zvýšila právě již 

zmiňovaná výkonnost a také efektivita výcviku. V neposlední řadě je EBT program založený 

na sběru dat, jejich následné analýze, ze které vznikne individuální program. Hovoříme 

o „Data-Based Training“. [5, 6] 

Navzdory tomu, že se letecká data sbírají již několik desítek let a v posledních 20 letech se 

tato oblast letectví velice vyvinula, nebylo s těmito daty až donedávna zacházeno tak, jak 

nám postupně vyvíjené a modernizované technologie umožňovaly. Tato data byla spíš 

využívána pro šetření leteckých nehod a incidentů, ve výcviku se s daty pracovalo bohužel 

pouze v omezené míře. Až s nástupem EBT se dostálo plnému využití těchto dat, což vedlo 

k rozvoji dalších a dalších programů a systémů, které umějí data zpracovat dle přání 

provozovatele letecké obchodní dopravy. [7] 

EBT využívá veřejné databáze sesbíraných dat z celého světa. Tuto databázi vydala IATA 

v roce 2014 pod názvem Data Report for Evidence-based Training a obsahuje informace 

z asi 3 miliónů letových záznamů, více než 9 tisíc bezpečnostních auditů a přes několik tisíc 

pilotních šetření a zpráv z AQP a ATQP. Jedná se o veliké množství dat, které vychází 

z variace běžných i kritických oblastí leteckého provozu. Dávají nám reálný a ničím 

nezkreslený pohled na aktuální hrozby a kritické situace na základě počítačových simulací. 

Analýza těchto událostí tak není vázaná na výpověď přítomných svědků, nýbrž nám dává 

objektivní výsledky založené na sběru dat. Díky dokumentu Data Report for Evidence-based 

Training a vlastním postupně získaným souborům provozních dat je dopravce schopný 

vytvořit výcvik na míru pro různé typy letadel. Další z významných rozdílů je ten, že EBT se 

nezaměřuje pouze na potřeby organizace, které však zůstávají zachovány, avšak bere 

v potaz také potřeby leteckého personálu, zejména pak jednotlivých pilotů, kterým je výcvik 

individuálně přizpůsoben podle jejich potřeb. [8] 
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2.3 Zavedení EBT 

Z průzkumu fatálních leteckých nehod mezi roky 2010 a 2011 vyplývá, že primárním 

faktorem ve více než 50 % těchto nehod byla posádka, tedy lidský faktor. I díky této statistice 

bylo rozhodnuto, že je potřeba zapracovat na podobě pilotního výcviku pro zlepšení 

bezpečnosti letu. Tento výcvik by měl být zaměřený jak na technické, tak netechnické 

dovednosti pilotů.[9] 

Stejně jako tomu bylo u AQP, není možné použít EBT pouze na část flotily, ale musí být 

aplikován na kompletní flotilu letadel. Dopravce má možnost implementovat EBT na základě 

dokumentu ICAO Doc 9995, Manual of Evidence-based Training, který byl poprvé vydaný 

v roce 2013. Tento dokument je návod pro dopravce a pojednává o obnovovacím výcviku 

prováděném na simulátoru. Mezi další nezbytné dokumenty patří Evidence-Based Training 

Implementation Guide, který byl vypracovaný také 2013 díky součinnosti ICAO, IATA 

a IFALPA, a dále již zmiňovaný dokument Data Report for Evidence-based Training, 

publikovaný IATA roku 2014. [10] 

2.4 Cíle EBT 

EBT je dle ICAO dokumentu 9995 možné využívat prozatím pouze pro proudové letouny 

s kapacitou nad 50 cestujících a pro turbovrtulové letouny s kapacitou 30 a více cestujících. 

Mimo omezení použití EBT na základě kapacity letounů určuje tento dokument, jaká 

organizace vůbec může EBT filozofii zavést do svých výcvikových programů. Jedná se 

o letecké úřady (CAA), provozovatele a schválené výcvikové organizace (ATO). Dokument je 

mimo jiné důležitým podkladem instruktorů k hodnocení výcviku prováděného jako EBT. 

Jelikož si EBT zakládá na jednoduchosti a jednoznačnosti, což má za následek zvýšení 

efektivity tréninku, je nutné vyvinout takový nástroj k hodnocení posádek, který by nutně 

nerozlišoval mezi netechnickými a technickými schopnostmi spolupráce 

v posádce (CRM - Crew Resource Management) pro zaručení bezpečného provozu. Zvláštní 

důraz je potřeba klást na možnost jednoduchého vysledování nižší úrovně schopností, než je 

úroveň požadovaná, aby nedocházelo k nepřijatelnému snižování bezpečnosti. 

Zásadní změnou v přístupu, kterou EBT nabízí, není pouhé nahrazení, v některých 

případech již zastaralých a dlouho neaktualizovaných, sad kritických událostí a úkonů, které 

jsou ve společnostech součástí obnovujících tréninků. EBT cílí k tomu, aby se události 

používaly jako prostředek pro vývoj a vyhodnocení výkonnosti posádky skrze řadu 

potřebných dovedností. K tomu všemu výcvik na základě důkazů směřuje soustředění 

instruktorů na klíčové příčiny chyb a jejich rozbor tak, aby se zabránilo opakování 
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nepovedeného manévru bez dostatečného upozornění na nesprávně provedenou část a bez 

konzultace správného postupu pro úspěšné dokončení manévru. Pro co nejefektivnější 

a nejkvalitnější výcvik je proto velmi důležitý včasný zásah instruktora a dostatečně 

komplexní vysvětlení těchto příčin, aby žák nezískal nesprávné návyky. 

Technologický vývoj dnes i do oblasti simulátorů přinesl velmi rafinované nástroje a funkce, 

které bohužel velmi často nejsou využívány příliš efektivně a v plném rozsahu, jelikož jsou 

výcviky nevedené jako EBT zaměřeny na odškrtávání tréninku podle seznamu bod po bodu, 

místo zaměření na nejproblémovější fáze. To může mít za následek již výše zmíněné 

nesprávné návyky posádky a snížení požadované bezpečnosti. Evidence-Based Training 

přichází s filozofií, která má za úkol kompenzovat aktuální nerovnováhu právě mezi 

samotným výcvikem a jeho kontrolou tak, aby byla posádka cvičena dle její potřeby. [10] 

2.5 Filozofie EBT 

Jak už bylo zmíněno, výcvik založený na důkazech tíhne k vývoji jednoznačného ohodnocení 

letecké posádky komplexně, bez rozlišování mezi technickými a netechnickými schopnostmi. 

Tato kapitola je věnována principům a obecnou filozofií tohoto druhu výcviku. 

Tabulka 2.1 Rozdělení letounů do generací 

Generace 4 - Proudové A318/A319/A320/A321 (včetně neo), A330, 
A340-200/300, A340-500/600, B777, A380, B787, 
A350, Bombardier C Series, Embraer 
E170/E175/E190/E195 

Generace 3 - Proudové A310/A300-600, B737-300/400/500, B737-
600/700/800 (NG), B737 MAX, B757, B767, 
B747-400, B747-8, B717, BAE 146, MD11, 
MD80, MD90, F70, F100, Bombardier CRJ 
Series, Embraer ERJ 135/145 

Generace 3 - Turbovrtulové ATR 42-600, ATR 72-600, Bombardier Dash 8-
400, BAE ATP, Embraer 120, Saab 2000 

Generace 2 - Proudové A300 (kromě A300-600), BAC111, B727, B737-
100/200, B747-100/200/300, DC9, DC10, F28, 
L1011 

Generace 2 - Turbovrtulové ATR 42, ATR 72 (všechny série kromě 600), BAE 
J-41, Fokker F27/50, Bombardier Dash 7 a Dash 
8-100/200/300 Series, Convair 580-600 Series, 
Shorts 330 and 360, Saab 340 

Generace 1 - Proudové DC8, B707 

 

Elementární a velmi důležitou části návodu ke správnému provádění EBT je rozdělení typů 

letounů do 4 generací (generace 1 pro nejstarší a generace 4 pro nejnovější letouny) viz. 

tabulka 2.1. Jelikož je EBT aplikovatelný na turbovrtulové a proudové letouny a generace 

jsou navíc určeny podle stáří, není překvapující, že se letouny jedné kategorie liší od letounů 

kategorie jiné. Je nutné jednotlivé rozdíly dokonale definovat a zvolit pro každou generaci 



17 
 

takový přístup, který umožní nejefektivnější výcvik pro zajištění co nejvyšší úrovně 

bezpečnosti. 

Mimo rozdělení letounů do generací, je nutné pro celkové hodnocení výcviku stanovit 

a ohodnotit všechny oblasti způsobilosti, které je nutné ověřit při pravidelném obnovovacím 

výcviku. Vytvoření metodiky pro Evidence-Based Training a hodnocení schopností se dělí do 

dvou kroků. 

- Do první fáze pro vytvoření úplného rámce hodnocených schopností patří definice 

jednotlivých schopností, včetně technických a netechnických znalostí, dovedností 

a přístupu k bezpečnému, efektivnímu a výkonnému provozu komerční letecké 

dopravy. 

- Druhý krok spočívá v šetření kritických fází výcviku, které umožňuje odhalit hrozby 

a možné chyby v každé fázi letu. Výzkumu hrozeb se účastnili sami piloti a na 

základě vyhodnocení výsledků bylo určeno osm kritických fází letu. Tyto kritické části 

začínají v podstatě již při předletové přípravě a pojíždění za účelem provedení letu. 

Dále se sbírají data při vzletu, stoupání, cestovním letu. Neméně důležité je také 

opuštění cestovní hladiny a klesání, přiblížení, přistání a následné pojíždění včetně 

provedení úkonů po letu po úplném zastavení.  

Každá potenciální hrozba v jednotlivé kritické části letu je charakterizována po třech 

stránkách podle pravděpodobnosti, vážnosti a prospěšnosti leteckého výcviku. 

a) Pravděpodobnost vyjadřuje, jak často se pilot během letu setká s hrozbou 

vyžadující jeho zásah za určitou sledovanou dobu. Podle této veličiny je 

případná hrozba ohodnocena jako: 

1) Vzácná (jednou za kariéru a méně); 

2) Nepravděpodobná (párkrát v kariéře); 

3) Středně pravděpodobná (jednou za 3-5 let); 

4) Pravděpodobná (jednou za rok); 

5) Téměř jistá (více než jednou ročně). 

b) Vážnosti se myslí, nejpravděpodobnější výsledek reakce na hrozbu za 

předpokladu, že pilot nebyl vycvičený na konkrétní situaci. Vážnost je možné 

zařadit do pěti úrovní: 

1) Zanedbatelná (nevýznamná, neohrožující bezpečnost); 

2) Malá (nepodstatné snížení úrovně bezpečnosti); 
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3) Střední (podstatné snížení bezpečnosti); 

4) Vážná (zranění osob, poškození letounu); 

5) Katastrofická (ztráty na životech, významné poškození). 

c) Prospěšnost leteckého výcviku vyjadřuje jeho vliv na snížení vážnosti 

z předchozího výčtu b) alespoň o jednu úroveň a opět je rozdělen podle 

hodnocení 1-5: 

1) Nevýznamná (nesnižuje vážnost); 

2) Malá (zlepšuje výkonnost při zvládání situace); 

3) Střední (nedostatečný/žádný výcvik kompromituje bezpečnost); 

4) Podstatná (bezpečné řešení je nepravděpodobné bez vhodného 

výcviku); 

5) Kritická (výcvik na danou hrozbu je nezbytný pro její zvládnutí). 

Aby bylo vůbec možné takové rozsáhlé hodnocení provádět, je nutné nejdříve sesbírat data, 

která podléhají následné analýze. Smyslem sběru dat není nic menšího než vytvoření 

referenčního programu událostí pro jednotlivé generace letounů. Tato sesbíraná data slouží 

dále jako základ pro získání požadovaných schopností posádek v základním EBT programu. 

[10] 

2.6 Realizace EBT 

Už bylo zmíněno, že výcvik byl vytvořen s důrazem na sběr dat, která jsou dále 

vyhodnocována a na základě kterých si provozovatel sestaví výcvikový program tak, aby byl 

co nejefektivnější pro používané letouny v konkrétním typu provozu. Vzhledem k tomu, že 

celková implementace EBT filozofie do postupů letecké společnosti nemusí být vždy možná 

pro svůj odlišný přístup od klasického výcviku, nebo například kvůli určitému druhu provozu 

a letounů spadajících do různých generací, IATA ve svém dokumentu Evidence-based 

Training Implementation Guide přichází s několika řešeními, podle kterých může 

provozovatel postupovat při realizaci EBT. 

Mezi postupné zavádění EBT patří výcvik a hodnocení podle EBT principů, smíšená 

a v neposlední řadě pokroková implementace. 

Výcvik a hodnocení podle EBT principů: 

Tento způsob provádění výcviku spočívá v použití výcvikových a hodnotících metod 

dle EBT, aniž by došlo ke změnám v současném učebním programu. Instruktoři 

i piloti jsou trénováni podle nového, pokrokovějšího přístupu, čímž by mělo dojít ke 

kvalitnějšímu výcviku bez nutnosti větších zásahů do tréninkové osnovy. 
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Smíšená implementace: 

Tento druh znamená, že se na některé části udržovacího výcviku aplikují EBT 

postupy. Postupné zavádění umožňuje provozovatelům využívat určité výhody EBT 

například tam, kde místní CAA povoluje takový program jen pro některé určité 

výcvikové postupy, ale neumožňuje tímto způsobem obnovu kvalifikace a EBT je 

možné použít jenom na část obnovovacího výcviku. Velikou výhodou oproti 

předchozímu typu realizace je to, že v případě budoucích změn ze strany CAA může 

provozovatel přejít na kompletní Evidence-Based Training v podstatě okamžitě a bez 

větších problémů. 

Pokročilá implementace: 

Pokročilá implementace EBT programu slouží pro takové provozovatele, kterým 

nestačí pouze základní implementace (viz. dále), ale chtějí pomocí konceptu EBT 

dosáhnout nejlepších možných výsledků, ať už se jedná o zkušenost a schopnosti 

posádky, nebo o celkovou bezpečnost leteckého provozu. Pokročilou metodou 

implementace se dosáhne kompletního zavedení EBT, ke kterému jsou potřeba 

výrazné prostředky, proto ne všichni provozovatelé využijí tento typ, ale spokojí se 

nejprve se zavedením tzv. základního EBT programu před tím, než se rozhodnou 

přejít na pokročilý EBT program. 

Jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci zabývajícím se pokročilou realizací EBT 

programu, rozlišujeme jeho dva různé stupně – základní a pokročilý. Rozdíl mezi nimi je 

převážně v náročnosti implementace a udržení jednotlivých výcvikových programů a také 

v jejich konečném důsledku na efektivitu výcviku a dosaženou míru bezpečnosti. 

Základní koncept je založený na specifické generaci letounu a není v něm potřeba aplikovat 

detailní hodnocení, nepotřebuje ani specifický program pro jednotlivé provozovatele. 

Základní EBT program je potřeba přizpůsobit pouze danému typu letadla a provozu.  

Naproti tomu pokročilý koncept EBT bere v potaz konkrétní potřeby na výcvik pro daného 

provozovatele, čímž se tento program stává nejvhodnějším způsobem, jakým je možné 

vylepšit pilotní výcvik, což musí zákonitě vést k dosažení vyššího standardu bezpečnosti 

a výcviku posádky. 

Sbírka každého jednoho provozovatele, který má v plánu aplikovat pokročilý výcvik založený 

na důkazech, by se měla skládat z následujících dat: 
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- Letová data, včetně analýzy posledního směru vývoje ve vlastní flotile, případně ve 

flotilách podobných, a v případě nutnosti jejich porovnání s dokumentem Data 

Report for Evidence-based Training pro odhalení nových hrozeb. 

- Výcviková data včetně posledních trendů ve vlastní flotile ve spojení s Data Report 

for Evidence-based Training pro odhalení hrozeb. Zároveň je třeba vyvinout nástroj 

pro hodnocení výcviku. 

- SMS data provozovatele včetně bezpečnostních hlášení společně s vyhodnocením 

bezpečnostních dat provozovatele z různých zdrojů se zvláštním zaměřením na ta 

data, která je možné redukovat pilotním výcvikem. 

- Specifické provozní potřeby provozovatele, jako jsou používané letové tratě, 

používaná letiště, meteorologické podmínky a jiné. 

- Globální flotilová data s důrazem na bezpečnostní vyhodnocení od provozovatelů 

podobných typů letounů a s podobným provozem, OEM data. 

Jak už bylo zmíněno dříve v této práci, je nezbytné neustále shromažďovat aktuální 

informace z celého světa, které se týkají zejména leteckých nehod, incidentů, letových 

postupů a také výcviku, aby mohl tento koncept EBT vůbec vzniknout. Dnes jsou tato data 

shromažďována také proto, aby program mohl zůstat aktuální a tím pádem co 

nejefektivnější. Za tímto účelem probíhá sběr dat téměř od různých organizací z leteckého 

odvětví přes provozovatele, výrobce, orgánů zabývajících se šetřením leteckých nehod, až 

po mezinárodním letecké organizace a civilní letecké úřady. Pouze tímto způsobem je 

možné reagovat na veškeré hrozby, se kterými je možné v dnešní letecké dopravě přijít do 

kontaktu, a tím modernizovat zastaralé výcvikové programy, založené na desítkách let 

zastaralých událostech, se kterými se díky vývojovému pokroku můžeme setkat jen velmi 

nepravděpodobně. [7] 

2.7 Současný stav EBT a jeho budoucnost podle EASA 

Ještě před vydáním dokumentů od ICAO a IATA týkajících se vysvětlení a implementací 

programu Evidence-Based Training se začali letečtí dopravci zajímat o zkvalitnění 

a zefektivnění výcviku, jelikož bezpečnostní úroveň letectví nedosahovala uspokojující 

úrovně. I z tohoto důvodu vznikly první alternativní programy, konkrétně AQP a ATQP, 

o kterých již byla řeč. S dalším postupným vývojem a zpětnou vazbou právě z těchto dvou 

podobných a zejména nových, dalo by se říct až průkopnických, přístupů, přišel koncept 

EBT. 
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Jako příklad současného stavu EBT si můžeme vzít například FAA. Ta se podílela na vývoji 

tohoto programu a povzbuzuje americké dopravce k tomu, aby do svých výcviků a postupů 

zaváděli postupně tento alternativní výcvikový program. Zvláště se pak zaměřuje na ty 

provozovatele, kteří jsou již součástí AQP, jakéhosi „předchůdce“ EBT. [9] 

Dalším příkladem může být australský úřad pro bezpečnost civilního letectví CASA. Tato 

organizace v roce 2016 už nějakou dobu (od 2012) pracovala na nových předpisech, které 

umožní co nejjednodušší zavedení EBT. [11] 

Na rozdíl od Austrálie, kde se teprve připravuje půda pro zavedení EBT, aerolinky Spojených 

arabských emirátu Emirates Airlines spustily jako jedni z prvních alternativní výcvikový 

program, konkrétně ATQP, již v roce 2009. Nejprve probíhala fáze zpracování dat, ale první 

lekce založené na alternativním přístupu v opakovacím výcviku byly použity ještě před 

oficiálním spuštěním ATQP v roce 2011. Tato společnost byla mimo jiné již od začátku úzce 

spojena s vývojem Evidence-Based Training programu a aktivně se na samotném vývoji 

podílela. Proto u tohoto leteckého dopravce není překvapující, že se mu podařilo 

implementovat EBT filozofii do svých výcvikových programů jako jednomu z prvních. [12] 

Současná situace EBT je stále ve většině zemí a společností ve fázi vývoje, postupně se 

začínají prvky tohoto konceptu implementovat do výcvikových osnov leteckých společností 

a národních předpisů a EBT programy dnes postupně implementuje asi 50 aerolinií napříč 

celou zeměkoulí. Prozatím slouží převážně k větší efektivitě opakovacích výcviků, i když se 

stále pracuje na takové verzi EBT, která by mohla nahradit třeba i klasický typový výcvik, 

případně i výcvik na menších letadlech viz. níže. [13] 

Co se týče nejbližší budoucnosti v otázce Evidence-base Training podle EASA, je vhodné 

nahlédnout do dokumentu EPAS neboli do Evropské plánu pro bezpečnost v letectví. Ten je 

vydávaný každoročně a je v něm nastíněna vize na nejbližších pět let. V posledních takových 

dokumentech z posledních čtyř let, tedy i v posledním EPAS 2019-2023, je poměrně snadné 

dohledat zaměření EASA na aktualizace ORO.FC pod dokumentem RMT.0599. Tato 

aktualizace se zaměřuje zejména na otázku EBT a rozšíření jeho využití do různých druhů 

výcviku ve třech fázích. 

- První fáze by se měla týkat zavedení EBT a CBTA při obnovovacích výcvicích. 

- Druhá fáze bude rozšiřovat EBT do dalších částí výcviku leteckého provozovatele 

jako jsou například přeškolení na jiný typ letounu a zisk typové kvalifikace, což by 

umožnilo sjednocení filozofie mezi více druhy výcviku. 

- Třetí a poslední fáze má v plánu rozšíření EBT také na další, menší druhy letadel 

jako business jety nebo helikoptéry opět s možností jednotné výcvikové filozofie, 
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která by byla nastavena nejen mezi různými druhy výcviku jednoho dopravce, ale 

byla by implementována napříč leteckým průmyslem. 

Mimo tyto cíle rozvoje EBT se také očekává, že každá z jednotlivých fází narazí na předem 

neočekávané situace spojené zejména s výcvikem a předpisy, se kterými se bude muset 

EASA vypořádat. [14] 

2.8 Situace primárního výcviku ve všeobecném letectví 

Prozatím byla tato kapitola věnována převážně otázce týkající se alternativních, pokročilých 

výcvikových postupů pro dosažení co nejefektivnějšího výcviku pro zvýšení celkové úrovně 

bezpečnosti v civilní obchodní dopravě, které je možné díky poměrně čerstvé filozofii 

dosáhnout. Jak už bylo zmíněno, EBT je možné prozatím využít pouze na část výcviku 

a nejčastěji se setkáváme s jejím použitím při obnovovacích, opakovacích tréninkových 

úlohách. Mimo tento rozsah použití už víme, že lze podle předpisů koncept založený na 

důkazech ze sesbíraných dat využít jen pro určité typy proudových a turbovrtulových letounů. 

V této podkapitole se zaměříme ve větší míře na primární výcvik na letounech spadajících do 

oblasti všeobecného letectví. Pro tuto práci budeme pod pojmem „primární výcvik“ uvažovat 

získávání kvalifikace na jednomotorové pístové letouny, tedy výcvik PPL(A), což znamená 

licence soukromého pilota letounů. 

2.8.1 PART-FCL 

Vezmeme-li zájemce o létání a nezáleží na tom, jestli má profesionální cíle, nebo ambice 

létat pro radost ve volném čase, každá taková osoba musí projít více či méně složitým 

procesem k dosažení svých cílů. První pilotní krůčky mohou svým přístupem a svou 

náročností připomínat složitější autoškolu, čím déle se však daný jedinec v letectví pohybuje 

a stoupá po pomyslném kvalifikačním žebříku, setkává se s čím dál více komplexnějším 

a složitějším výcvikem, který není vhodný pro každého. Aby si letectví zachovalo svoji tvář 

nejbezpečnějšího způsobu dopravy, je nutné mít výcvikový program nastavený na takovou 

úroveň, která právě daný standard bezpečnosti splňuje. I proto je nutné každou kvalifikaci po 

určité době obnovit, ať už na základě hodinového náletu, tedy praxe, nebo na základě 

přezkoušení pověřenou osobou. 

Celý výcvikový proces spadá pod mnohá nařízení mezinárodních organizací, jako je ICAO 

nebo EASA, a národních úřadů pro civilní letectví, které své předpisy musí přizpůsobit dle 

nadnárodních organizací na základě vydaných dokumentů od těchto mezinárodních institucí. 

Základním dokumentem, ve kterém jsou zpracované požadavky na letecký výcvik zakončený 

ziskem určité kvalifikace, je PART-FCL. Ten tvoří Přílohu 1 k Nařízení Komise (EU) 

č. 1178/2011 z listopadu 2011 stanovuje technické požadavky a správní postupy, které se 
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týkají posádek civilního letectví dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č 216/2008. Z tohoto nařízení vyplývají pravidla pro různé kvalifikace způsobilosti, jejich 

vydávání, zachování, ale např. i jejich zrušení, mimo jiné stanovuje také pravidla pro 

certifikaci osob zodpovědných v leteckém výcviku, stejná tak leteckých lékařů. Udává 

podmínky pro zdravotní způsobilost leteckých posádek a periodické lékařské podmínky. 

PART-FCL slouží jako dokument, podle kterého jednotlivé ATO, schválená výcviková 

organizace, vytváří vlastní výcvikové postupy a strukturu těchto výcviků na základě dodržení 

minimálních požadavků stanovených v PART-FCL. Tyto požadavky mohou být upravené 

národním úřadem pro civilní letectví, v ČR ÚCL, který vydává letecké předpisy. U nás jsou 

označeny L. Pro Annex 1 dle ICAO (implementovaným jako PART-FCL pod EASA) 

nalezneme český ekvivalent L1. Ten buď přímo překládá nařízení daná nadřazenou 

organizací, případně může tato nařízení lehce upravit pro národní použití v souladu 

s původním předpisem. Nikdy však nesmí být národní předpis mírnější než jeho vzor. 

V dnešní podobě má L1 vůči PART-FCL spíše doplňkovou funkci. [15] 

Základní osnova pro jednotlivé výcviky dle PART-FCL se příliš nemění, proto odpovídá 

i zaměření této práce na oblast PPL(A) výcviku [16]: 

- Teoretický výuka 

• Každý uchazeč o zisk pilotní licence musí absolvovat stanovený počet 

teoretické výuky pro daný typ licence. 

- Letecký výcvik 

• Každý uchazeč o zisk pilotní licence musí absolvovat stanovený počet 

praktického výcviku dle druhy licence pro nabytí potřebných leteckých 

dovedností. 

- Teoretická zkouška 

• Nutná před zkouškou pilotních dovedností, slouží k ověření teoretických 

znalostí z výcviku. 

- Zkouška pilotních dovedností 

• Prokázání pilotních dovednosti za letu s osobou pověřenou k přezkoušení. 

2.8.2 Charakteristiky výcviku PPL(A)  

Podkapitola 1.8.1. se zabývá převážně dokumentem PART-FCL a tím, co z něho obecně 

vyplývá pro různé druhy výcviku. Stejně tak nastínila základní osnovu, podle které je 

například veden i výcvik PPL(A). Tato kvalifikace je prvním motorovým výcvikem, kterým 

musí zájemce o létání projít, aby mohl pokračovat v případné kariéře profesionálního pilota 

nebo létat pro radost na jednomotorových pístových letounech. V této části diplomové práce 
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bude přiblížen samotný výcvik pro zisk kvalifikace soukromého pilota letounů na 

jednomotorové pístové letouny od vstupních požadavků až po samotné rozvržení výcviku. 

Úspěšné dokončení tohoto výcviku opravňuje držitele licence vykonávat funkci PIC, velícího 

pilota, na letounech případně turistických motorových kluzácích (TMG) v neobchodním 

provozu. Zároveň nemá držitel této třídy průkazu možnost létat za úplatu (neplatí v případě 

platné instruktorské kvalifikace).  

Dle PART-FCL je nutné splnit minimální věk 17 pro začátek výcviku PPL(A). K tomu, aby 

mohl žák létat samostatné lety bez přítomnosti instruktora, které jsou součástí základního 

výcviku, je potřeba, aby byl majitelem platného Osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň 

2. třídy dle PART-MED. Zároveň musí mít platný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé 

služby. Tyto podmínky neplatí samozřejmě pouze pro žáka ve výcviku, ale musí je splňovat 

každý vlastník leteckého oprávnění PPL(A). 

Minimální požadavky na teoretickou výuku jsou stanoveny na 100 hodin, z nichž by měla 

část být splněna na učebně. Prezenční teoretická výuka může být doplněna například 

o samostudium, dálkové studium za využití videí a prezentací apod. Mezi předměty, které 

musí v daném rozsahu uchazeč o Průkaz způsobilosti letecké posádky ovládat a ze kterých 

musí složit zkoušku před absolvování praktického přezkoušení, patří: 

1. Letecké předpisy a ATC postupy 

2. Lidská výkonnost 

3. Meteorologie 

4. Komunikace 

5. Základy letu 

6. Provozní postupy 

7. Letová výkonnost a plánování letu 

8. Všeobecná znalost letounů 

9. Navigace a radionavigace 

Praktická část výcviku soukromého pilota letounů čítá minimálně 45 hodin letu, z nichž 

5 hodin může být absolvováno na leteckém simulátoru. 25 hodin musí být splněno jako 

DUAL neboli let ve dvojím s leteckým instruktorem, 10 hodin pak připadá na samostatné lety. 

Z těchto 10 hodin samostatných letů musí být minimálně 5 hodin na samostatných přeletech 

a jeden z těchto přeletů musí být v minimální délce 150 NM, během kterých žák provede 

přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích a zároveň různých od letiště odletu 
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a příletu. Zbývajících 10 hodin záleží na dané letecké škole, která má možnost tyto zbylé 

hodiny rozdělit mezi DUAL a PIC. V některých školách jsou tyto hodiny rozděleny ve 

výcvikové dokumentaci rovnoměrně mezi jednotlivé lekce, jinde tyto hodiny mohou například 

sloužit žákům k opakování složitějších manévrů. Pokud by byl žadatel držitelem jiného 

platného pilotního průkazu, např. kluzáků, může takový žadatel uplatnit úlevu maximálně 

10 % z celkové doby náletu. Tato úleva zároveň nemůže přesáhnout 10 hodin. 

Pilot je během výcviku postupně připravován na úspěšné splnění závěrečného praktického 

přezkoušení s pověřeným leteckým examinátorem. Následuje výčet prvků z leteckého 

předpisu L1, které by měly být procvičeny, a které by měl žák ovládat pro bezpečné 

provedení letu a úspěšné zakončení výcviku při letu s examinátorem: 

- rozpoznávání a zvládání hrozeb a chyb a prevence proti jejich vzniku 

- předletová činnost, předletová prohlídka letounu a jeho pozemní obsluha, určení 

hmotnosti a vyvážení 

- provoz na letišti, lety po okruhu a postupy pro zabránění srážky letadel, řízení letounu 

podle vizuální orientace 

- lety při kriticky nízkých rychlostech, zabránění vývrtce, rozpoznání a vybrání letounu 

z počátečního a plného přetažení a pádu 

- lety s asymetrickým výkonem, pokud je výcvik prováděn na vícemotorovém letounu 

- lety při kriticky vysokých rychlostech, rozpoznání a vybrání letounu ze střemhlavého 

letu ve spirále 

- normální vzlety a přistání za klidného ovzduší a při bočním větru  

- vzlety za využití maximálních výkonů letounu např. na krátkém letišti, přistání do 

omezeného prostoru 

- základní letové manévry a vyrovnávání letounu z nezvyklých poloh za využití 

základních letových přístrojů 

- přelet za využití vizuálních vodítek, navigace výpočtem a za využití radionavigačních 

zařízení, postupy spojené s letem na náhradní letiště 

- nouzové či abnormální letové postupy a manévry, včetně simulování závad na 

vybavení letadla 

- lety přes, k a od řízených letišť s dodržením postupů řízení letového provozu 

spojovací postupy a frazeologie 

Úlohy z této osnovy jsou každou leteckou školou, každým ATO, zpracovány do osnovy 

a jednotlivé splnění úloh instruktor zapisuje do tzv. výcvikové dokumentace žáka. Každá 

letecká škola má možnost zvolit lehce odlišný přístup k osnově a může si zvolit, kolik 

letových hodin bude které úloze věnováno. I přes to by mělo být porovnání rozdělení 
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jednotlivých úloh ve výcviku PPL(A) mezi jednotlivými ATO podobné, jelikož každá výcviková 

osnova má dané body, které musí splňovat, viz. předchozí výčet, a nemělo by dojít 

k vypuštění žádného z nich. [17] 

Jako příklad slouží rozvržení výcvikové osnovy (obrázek 2.1) podle výcvikového střediska 

Cirrus Aircraft Management operující v Příbrami pod označením CZ/ATO-038. 

Z obrázku 2.1 je patrné, jakým způsobem je rozloženo povinných 25 hodin s instruktorem 

a 10 hodin samostatných letů. Zbylých 10 hodin ve výcviku připadá na procvičení 

problémových úloh v případě dokončení jednotlivých bodů osnovy, liší se tím pádem žák od 

žáka. Časová rezerva v základním pilotním tréninku bývá často využívána na tzv. „přelétání“ 

dané úlohy.  Tento pojem jednoduše popisuje situaci, při které dochází k většímu 

výcvikovému náletu, než který odpovídá doporučené době věnované dané fázi výcviku. Jako 

příklad můžeme uvést úlohu číslo 17, bezpečnostní přistání. Z tabulky na obrázku se 

doporučuje na tuto úlohu vyhradit minimálně 1 hodinu letu, v praxi je však tomuto manévru 

v rozporu s doporučenou dobou většinou věnováno více času, například 1,5 - 2 hodiny. 
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Obrázek 2.1 Příklad osnovy PPL(A) výcviku 
 [zdroj: Cirrus Aircraft Management s.r.o.] 
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2.8.3 Současné hodnocení žáka v průběhu výcviku PPL(A)  

Předchozí kapitola přibližuje předpis, na jehož základě je postavený výcvik soukromého 

pilota. Příprava žáka pro zisk kvalifikace PPL(A) je ve skutečnosti o poznání složitější, než je 

tomu na papíře, jelikož každý žák je specifický a potřebuje individuální přístup.  

Tak, jako je to s učením se obecně, i letecký výcvik jde jednomu rychleji a druhému pomaleji. 

V praxi instruktoři naráží poměrně často na žáky různých věkových kategorií a v různých 

životních situacích, nelze proto aplikovat stejný proces přípravy například u dvacetiletého 

žáka s nejvyššími leteckými ambicemi, který létání věnuje veškerý volný čas 

a padesátiletého uchazeče, který se výcviku věnuje jednou měsíčně. Z toho důvodu je 

i výcvik v rozsahu 45 hodin pouze minimálním požadavkem. Díky bezpečnosti, na kterou je 

v letectví kladen zvláštní důraz, se v leteckém výcviku žáci nalétanou praxí dostávají lehce 

přes 45 hodin a tato meta je v některých případech posunuta i o desítky hodin. Setkáváme 

se tak s úplně jiným přístupem než třeba v autoškole, kde žáci jen málokdy překonají nejnižší 

hranici počtu hodin před praktickou zkouškou.  

Vzhledem k často až přátelskému přístupu žaka a instruktora, se může v některých 

případech stát, že žák nebude mít dostatečnou praxi po ukončení praktické části výcviku. 

Pro případ, že by taková situace nastala, je tu závěrečné praktické přezkoušení leteckých 

dovedností s leteckým examinátorem, během kterého by měly být nedostatky odhaleny 

a v dodatečném tréninku odstraněny. Opačný problém může nastat v případě, že si žák 

a instruktor lidsky nevyhovují a poté například žák „zbytečně“ stagnuje na jednom bodě ve 

výcviku, i když by už mohl pokračovat v dalších úlohách. 

Dnešní hodnotící systém má své úskalí, kterým je pouze dvojí výstup ze všech zkoušek, 

prošel / neprošel. Toto hodnocení přímo nabádá k subjektivnímu posouzení dané úlohy, 

které může směřovat k neodhalení špatných návyků a odpuštění některých chyb, které 

mohou být při závěrečné zkoušce přiřazeny stresu a nervozitě. Bohužel však platí, že malá 

chyba, která není včas odhalena, se může postupně zvětšovat až do kritických rozměrů, 

které mohou ohrozit nejen zdraví pilota a způsobit poničení letounu, ale můžou vést až ke 

katastrofálním následkům. 

FAA, nejvyšší úřad civilní letecké dopravy v USA, vydal v roce 2008 příručky pro letecké 

instruktory podobně jako například novozélandský úřad pro civilní letectví, který ji vydal ještě 

o několik let dříve. Tyto příručky se shodně zabývají předáváním informací mezi instruktorem 

a žákem, a to jak teoretických, tak praktických. Podíváme-li se do novozélandské příručky, 

v šesté kapitole se můžeme dočíst o tom, jak by měl letecký instruktor přistupovat 

k hodnocení žáka ve výcviku. Buď je možné využívat standardního sledování výkonnosti, 

případně je možné přistupovat k hodnocení s všeobecným, systematickým a objektivním 
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způsobem, který spočívá ve slovním popisu dané části výcviku. Onoho rozsáhlejšího 

hodnocení je možné dosáhnout pomocí nejrůznějších písemných testů, ústních otázek 

a letových zkoušek. Slovní popis může u konkrétního žáka odhalit například porušování 

meteorologických minim při soustředění se na provedení daného leteckého manévru, a to 

i přes to, že student zná podmínky pro provedení VFR letu. Hodnocení dále umožňuje 

jednoduchou komunikaci mezi několika instruktory, kteří dopředu ví, na co se mohou při letu 

s neznámým žákem zaměřit, aniž by byli nuceni průběh výcviku rozebírat s předchozím 

instruktorem. [18, 19] 

Ačkoliv je výše popsané hodnocení poměrně komplexní a může pomoci ke zkvalitnění 

výcviku více než pouhé odškrtávání jednotlivých bodů výcviku, neřeší stále existující problém 

mezi subjektivním a objektivním přístupem. Stejně tak neřeší případnou nepozornost 

instruktora, který při rychlém sledu událostí a pozornosti věnované dané situaci může 

přehlédnout některé chyby a tím žáka nepodvědomě nabádat k jejich opakování. 

2.8.4 Objektivita hodnocení PPL(A)  

Hodnocení leteckého výcviku je odkázáno povětšinou na jednoho instruktora, případně na 

několik instruktorů, kteří využívají své znalosti a zkušenosti, čímž se hodnocení stává 

neobjektivním a nedostatečným. 

Každý instruktor prošel různým způsobem výcviku, zažil za letu jiné situace, byl cvičen jinými 

instruktory, liší se jejich přístup k výcviku, používá jiné metody a podobně. Další z faktorů, 

kterém mohou narušit instruktorovu objektivitu a jeho správné hodnocení může být, jak už 

bylo zmíněno, vztah žáka a instruktora. Lidský faktor hraje v letectví obrovskou roli a není 

tomu jinak ani u osob zodpovědných za výcvik nových pilotů. Fyziologické příčiny, jako jsou 

hlad, žízeň, únava, mohou ovlivnit instruktorovo vnímání průběhu letu. Takový jedinec může 

být ovlivněný také stresem z různých životních situací. 

Důležité je proto sledovat postup v pilotním tréninku podobně, jako je tomu v obchodní 

letecké dopravě s nástupem EBT. Podstatné je také změnit pohled na letecký výcvik a jeho 

hodnocení tak, aby došlo k potlačení subjektivního hodnocení instruktorem na minimum 

a rozhodnutí byla podložená a objektivní.  

Z posledních odstavců je patrné, že bylo vhodné vymyslet nástroj, který by instruktorovi 

pomáhal s hodnocením jednotlivých letových úloh na základě zaznamenaných dat z určitého 

letu. Nástroje, které mohou jednoduše sloužit k rozboru chyb a správně provedených cvičení 

zpětně po letu už existují a jednomu z nich se budeme věnovat v další kapitole se zvláštním 

zaměřením na jeho nedostatky, které mohou být jednou z příčin, že se tento velice objektivní 

druh letových rozborů zatím v primárním výcviku příliš nevyskytuje. 
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3 VYUŽÍTÍ LETOVÝCH DAT V PRIMÁRNÍM VÝCVIKU 

Jako datový podklad pro zavedení a praktikování EBT slouží již dříve zmíněný dokument 

Data Report for Evidence-Based Training vydaný mezinárodní organizací sdružující letecké 

dopravce. Nic podobného však bohužel neexistuje pro použití ve všeobecném letectví, které 

je založené na splnění minimálních požadavků na hodinový nálet a zkušenost instruktora, 

který by měl být schopný odhadnout, zda je už žák připravený k postupu do další fáze 

výcviku a případně i k závěrečné zkoušce, nebo není.  

Vezmeme-li v potaz neustálý pokrok a vývoj v technologiích, které se postupně implementují 

do letecké sféry, a které se více a více uplatňují v obchodní letecké dopravě, nemělo by se 

zapomínat ani na všeobecné letectví. To, kromě létání pro zábavu, slouží jako jakási 

příprava pilotů na obchodní leteckou dopravu a každý takový pilot musí nejprve „malým 

létáním“ projít. Využívání nových technologií v GA by tak mohlo nejen zefektivnit výcvik 

a zvýšit úroveň bezpečnosti, jako je tomu při zavedení EBT v aeroliniích, ale mohlo by sloužit 

jako jakási příprava právě na postupy používané některými provozovateli letecké obchodní 

dopravy.  

3.1 Sledování letových záznamů 

Myšlenka nahrávání letových dat a jejich sledování byla leteckými dopravci řešena již od 

60. let minulého století. Nápadem sledování letových dat (FDM) se jako první zabývali hned 

dva evropští dopravci – British Airways a TAP Air Portugal. Dnes je to naprosto běžná 

záležitost a obchodní letecká doprava 21. století by bez takového monitoringu jen těžko 

mohla fungovat. 

Sledování letových dat se ve všeobecném letectví v minulosti vůbec nevyskytovalo kvůli 

finanční náročnosti. Letové zapisovače nebyly přes svoji váhu a velikost příliš vhodné do 

malých, lehkých letounů. V dnešní době se však díky pokroku můžeme setkat hned 

s několika možnostmi sledování letových dat. Některé letové záznamy je dnes možné získat 

díky existujícím aplikacím na mobilních zařízeních, která shromažďují data na základě GPS, 

nebo díky externím GPS zařízením. Lze proto získat informace o výšce a rychlosti letu, nebo 

například o odletěné trati na základě ukládání GPS pozice. Tento způsob sledování však 

není nejpřesnější a příliš profesionální, slouží tak spíše jako doplněk a zajímavost k letu, než 

jako účinný prostředek ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění pilotních dovedností.  

Můžeme se však setkat s výrobci, kteří se zabývají výrobou letových zapisovačů pro použití 

právě v soukromém sektoru. Takové přístroje disponují vysokým výpočetním výkonem 

a pamětí pro skladování letových záznamů, vysokou navigační přesností, často nabízí 



31 
 

možnost připojení k internetu pro sdílení dat. Otevřená architektura letadlových systémů 

dnes umožňuje připojení těchto zapisovačů tak, aby mohly shromažďovat digitální data ze 

sběrnic a tím dosáhnout kompletních informací o tom, co se s letadlem za letu děje od 

zjištění letových poloh po motorové hodnoty. [20] 

Některé modernější letouny jsou již vybaveny moderními systémy EFIS (elektronický letový 

informační systém), které zobrazují letová a případně i další data na displejích, tak jako 

například Garmin G1000. Takový kokpit označujeme jako tzv. glass cockpit (nemá český 

ekvivalent), jelikož ani letové přístroje již nejsou analogové, ale vše je zobrazené na 

obrazovkách. G1000 zobrazuje data na dvou displejích (PFD, primární letový displej, a MFD, 

multifunkční displej). Jelikož letouny vybaveny tímto typem avioniky disponují vlastním AHRS 

systémem a integrovanou GPS, můžeme zaznamenávat přesnou polohu letounu, včetně 

jeho náklonu okolo jeho všech tří os. Jednotlivá zobrazená data jsou pak za letu nahrávána 

na paměťovou kartu, ze které je možné data vyjmout a dále zpracovávat. Avioniku G1000 od 

společnosti Garmin najdeme například ve většině verzí letounu Cirrus. Některé tyto letouny 

jsou konkrétně vybaveny avionikou Cirrus Perspective případně Cirrus Perspective+, což je 

v podstatě G1000 se speciálním panelem pro intuitivnější ovládání displejů a avioniky 

obecně. V praktické části této práce budou rozebírána data získána právě z tohoto typu 

letounu vybaveného G1000 ve verzi Cirrus Perspective. 

Implementace FDM je dnes možná také díky různým softwarům, bez kterých by data 

zaznamenaná za letu nebyla příliš srozumitelná. Využívá-li se k zisku letových dat jiného 

zařízení, než je mobilní telefon nebo tablet, je nutné uložená data z takového externího 

zařízení nahrát do počítače, na kterém jsme schopni je díky vhodnému programu (například 

CloudAhoy viz. dále) detailně rozebrat a z toho vyvodit potřebné výsledky. Některé programy 

slouží k analýze provozních dat a sledují provozní hodnoty letounu, jako jsou teploty oleje, 

hlav válců atd. Tyto údaje jsou důležité pro údržbu letounů, nebo ke kontrole jejich 

provozování ve stanovených limitech. Jiný software pak můžeme používat k hodnocení letu 

a správných postupů, dodržování rychlostí a výšek letu, čímž je možné dosáhnout třeba 

vyšší úrovně výcviku i bezpečnosti. 

3.2 Výhody FDM ve všeobecném letectví 

V předchozích řádcích bylo naznačeno, jakým způsobem je dnes možné letová data získat 

v letadlech spadajících do všeobecného letectví, v této části se však konkrétněji zaměříme 

na přínosy ideje sledování letových dat. 

Už víme, že data z leteckých zapisovačů je nutné přenést do dalšího zařízení, které 

umožňuje tato data přečíst a zpracovat díky speciálním softwarům. Základním pilířem FDM 
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jsou data, která jsou převedena na informace. Jednotlivé informace jsme díky vhodné 

analýze schopni transformovat na znalosti. Znalosti jsou následně použity pro zlepšení 

bezpečnosti nebo letového provozu na základě jednotlivých výstupů z hodnocení dat. 

Sledování dat ve všeobecném letectví přináší výhody do čtyř různých, avšak vzájemně 

propojených oblastí [20]:  

- Údržba a provoz (2 podobné ale přece jen odlišné oblasti): 

Můžeme porovnávat souhrnná a individuální provozní data se standardem, což 

umožní odhalení případné poruchy zavčas. Tato data je vhodné uchovávat pro případ 

reklamace u výrobce při nesprávném fungovaní, nebo pro případ prodeje letounu, 

jelikož jsou cenným důkazem správného provozování. 

- Bezpečnost: 

Záznamy umožňují sledování hrozeb za provozu, jsou vhodné ke zpracování 

v systému řízení bezpečnosti a rizik. Mohou sloužit jako cenný důkaz při šetření 

leteckých nehod a incidentů. 

- Výcvik: 

Díky grafickému zpracování je vhodné využití letových dat ve výcviku pro vizualizaci 

jednotlivých manévrů a chyb při poletovém rozboru. Student má možnost „vrátit se 

v čase“ a vcítit se znovu do dané situace, může si jednotlivé úlohy projít několikrát, 

tím se lépe připravit na další let. To v ideálním případě vede k časovému zkrácení 

výcviku při zachování vysoké úrovně a snížení celkových nákladů žáka, které by byly 

nezbytné při opakování letových úloh. 

3.3 Letové záznamy vhodné pro výcvik a jejich využití 

Chceme-li sbírat letová data, potřebujeme k tomu nějaké zařízení, které je této funkce 

schopno. Obrovská výhoda některých komplexnějších systémů avioniky je v automatickém 

zaznamenávání letu, povětšinou na paměťové karty, čímž odpadá nutnost využití externích 

přenosných zařízení, nebo zařízení, která je nutné do letounu dodatečně nainstalovat. 

Paměťovou kartu lze pak jednoduše z letounu vyjmout a požadovaná data přehrát například 

do počítače, ve kterém je možné jejich další zpracování a uložení pro budoucí využití 

k různým účelům, jako je například údržba (viz. 3.2.). 

Letová data se dají využít několika způsoby a záznamy o letu zachycené pomocí letového 

zapisovače v G1000 nabízí mimo informací o letu (rychlost, výška, kurz atd.) možnost 

zpracování informací z motorových snímačů. Lze proto snadno zjistit, jestli nedošlo například 

k podchlazení nebo přehřátí válců motoru, ale také jaká byla spotřeba letounu. Tyto údaje 
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jsou velmi důležité pro údržbu, avšak tato práce se jimi více nezabývá, jelikož nemají při 

rozboru zvládnutí letových manévrů ve výcviku hlavní vypovídající hodnotu. 

Co nás naopak při letovém rozboru zajímá, je převážně rychlost, výška a směr provedení 

daného manévru. Jelikož se za letu podle pravidel VFR orientujeme podle pravého horizontu 

a umělý horizont plní pouze záložní funkci, nejdůležitějšími přístroji pro správné provedení 

letu se stávají zejména rychloměr, výškoměr a směrový setrvačník, nebo kompas. Pro 

správné provádění zatáček je důležitý také zatáčkoměr a příčný sklonoměr. 

Obrázek 3.1 zobrazuje takzvaná raw data. Tento termín vyjadřuje základní stav po 

zaznamenání a přenesení do počítače ještě před tím, než jsou vůbec nějakým způsobem, 

nebo programem upravená ve srozumitelný výsledek. Z tabulky na obrázku lze 

pod jednotlivými zkratkami rozpoznat, o jaký záznam se jedná. Stejně tak lze při určitém 

počtu záznamů rozeznat, jaký letový režim je na SD kartě uložen a zda byl daný manévr 

provedený správně, jelikož data jsou zaznamenávána každou sekundu letu (viz. 2. sloupec 

pod názvem „Lcl Time“). Lze tedy říct, že již na základě těchto dat jsme schopni poměrně 

účinně vyhodnotit daný let. Software, který je vhodné pro zpracování záznamu využít, přečte 

jednotlivá data a graficky je zpracuje tak, aby byl jasný výstup z letu jen na základě krátkého 

pohledu bez nutnosti podrobné a zdlouhavé analýzy tabulky zobrazující ještě nezpracovaná 

a poměrně nepřehledná data. 

Budeme-li postupovat třetím řádkem tabulky na obrázku 3.1 zleva doprava, dostaneme se 

přes časové informace o letu a přes aktivní bod nastavený v letovém plánu GPS a přesné 

souřadnice letounu v daný okamžik až k prvnímu, velmi důležitému letovému záznamu, 

kterým je AltB. Další důležité letové záznamy, které jsou vysvětleny níže, odhalíme pod 

zkratkami AltMSL, IAS, GndSpd, VSpd, HDG, TRK. 

- AltB, barometric altitude, vyjadřuje tlakovou výšku nad mořem zaznamenávanou ve 

stopách. Zároveň se jedná o hodnotu zobrazovanou výškoměrem za letu a patří mezi 

nejdůležitější údaje, které pilot může z přístrojů vyčíst.  Tato výška je přímo vázaná 

na tlak vzduchu v daném místě, který je přepočtený na střední hladinu moře. Tento 

Obrázek 3.1 Příklad letových dat před zpracováním 
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tlak nazýváme QNH a v tabulce je zaznamenaný v palcích rtuti (v Evropě však běžně 

používáme hPa). Žáci se již od prvního letu učí držet stanovenou výšku, bez které by 

létání v dnešní době nebylo prakticky možné. I při letu VFR totiž musíme dodržovat 

určité výšky a bez přesného údaje z výškoměru hrozí například narušení nějakého 

prostoru. Lety podle přístrojů, kdy při letu v mraku ztrácíme prostorovou orientaci, by 

bez výškoměru nebyly vůbec možné. Při rozborech letu může instruktor žákovi 

zpětně demonstrovat, kdy let probíhal pod a nad stanovenou výškou při navigačním 

letu, při nácviku letů na nízké rychlosti nebo při přiblížení na přistání a společně 

s dalšími letovými údaji může pomoci žákovi chybu odstranit. 

- AltMSL, znamená také výšku nad střední hladinou moře, ale na rozdíl od 

předchozího údaje pochází z GPS přijímače na základě identifikace polohy a výšky 

díky satelitům a nezávisí tak na QNH. Tento údaj není za letu na přístrojích 

standardně zobrazovaný, ale může být využitý v případě, že se pro záznam údajů 

o letu používá nějaké přenosné zařízení, které není napojené na systémy letounu. 

Standardně se jedná například o použití telefonu, nebo tabletu. Z obrázků je patrné, 

že se hodnoty mezi AltB a AltMSL liší, nicméně i tak je tento údaj pro rozbor velmi 

dobře využitelný. 

- IAS, indicated air speed. Společně s tlakovou výškou patří ukazatel indikované 

rychlosti (rychloměr) mezi nejdůležitější přístroje. IAS je vyjádřena v námořních mílích 

za hodinu nebo uzlech a stejně tak je zobrazována ve většině letounů moderní doby. 

Rychlost je důležitá nejen při vzletu a přistání, ale po dobu celého letu, jelikož jsou 

letouny konstruovány pro provoz v určitých rychlostech, ze kterých by se nemělo 

vybočit. Při dosažení kritického úhlu náběhu dochází ke ztrátě vztlaku a dochází 

k pádu letounu. Tento moment na každém letounu odpovídá určité rychlosti, i proto je 

důležité rychlost během letu sledovat. Určité manévry, jako jsou například ostré 

zatáčky s náklonem nad 30°, také podléhají minimální vstupní rychlosti. Na údaji 

z rychloměru také závisí tzv. bílý oblouk, ve které je možné provádět let s vysunutými 

vztlakovými klapkami nebo rychlost VNE značící maximální, nepřekročitelnou rychlost. 

Analýza rychlostí je důležitá převážně při nácviku přistání, kdy se letoun pohybuje 

velmi blízko minimálním rychlostem v různých vztlakových konfiguracích a kdy je 

důležité dodržovat správné postupy pro bezpečné provedení této kritické části letu. 

- Dalším rychlostním údajem je GndSpd. Ground speed (GS), česky traťová rychlost, 

vyjadřuje, jak rychle se letoun pohybuje vůči zemi. Lze ji vypočítat z pravé vzdušné 

rychlosti (TAS) při započítání směru a síly větru. Tato rychlost je používána 

v podstatě pouze pro výpočet doby letu v případě, že známe délku tratě. Může být 

vyšší, stejná nebo i nižší než indikovaná rychlost. 
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- Poslední rychlostní údaj se nezabývá dopřednou rychlostí, ale naopak rychlostí 

vertikální. VSpd, bývá vyjádřena ve stopách za minutu a může být jak kladná, tak 

záporná. Variometr tak ukazuje, jestli se letoun nachází ve stoupání, klesá, nebo 

udržuje určitou výšku. Vyhodnocení informace z variometru se hodí k využití spíše 

u rozboru IFR letu, jelikož zde může dojít k iluzi a nedostatečnému věnování 

pozornosti přístrojům.  

- Kromě rychlostí a výšek, je za letu důležité dodržovat určitý směr na dané trati, jelikož 

je velice jednoduché ztratit prostorovou orientaci. HDG je zkratka pro „heading“, 

česky kurz. Jedná se v podstatě o směr, do které míří čumák letounu. Za bezvětří, 

případně při čelním a zádovém větru je shodný s tratí letu. Pokud se za letu pilot 

potýká s jakýmkoliv bočním větrem, je nutné kurz opravit tak, aby letoun pokračoval 

stále po plánované trati a nedošlo k odchylce. 

- Pod zkratkou TRK („track“) se skrývá již v předchozím odstavci zmíněná trať letu. 

Jedná se o předem naplánovanou trajektorii, kterou letoun musí sledovat, aby dosáhl 

bodu B při letu z bodu A. TRK a HDG mohou být velmi podobné, a přesto odlišné. 

Jedná se o žáky často zaměňované pojmy, které je možné na základě letových dat 

velmi snadno vysvětlit při porovnání stupňů jednoho s druhým. Důležité je, aby 

nedošlo k záměně zeměpisného, magnetického a kompasového kurzu a trati. TRK 

i HDG jsou v tomto případě vztaženy k magnetickému severu a vyjádřeny ve 

stupních. 

3.4 Nástroj CloudAhoy a návrh na jeho zlepšení 

Podkapitola 2.3. pojednává o některých typech dat, která lze vyčíst z neupraveného souboru, 

do kterého byla za letu uložena sekundu po sekundě letová data. V následujících řádcích 

jsou nastíněny možnosti využití jednoho z oblíbených softwarů pro vyhodnocení letu na 

základě reálně naměřených dat, CloudAhoy. Tato část práce je mimo jiné věnována 

nedostatkům tohoto programu s návrhem na jeho zlepšení. 

CloudAhoy je velmi komplexní software, který umožňuje zobrazení letových dat tak, aby se 

měl pilot kdykoliv možnost vrátit ke svému letu ať už z jakýchkoliv důvodů. Program je proto 

vhodný i pro instruktory, kteří ho ocení zejména při poletovém rozboru se žákem. Instruktor 

může pomocí různých nástrojů žákovi ukázat, kdy udělal chybu, kdy letěl správně. 

CloudAhoy pomáhá pilotům zpětně odhalit sebemenší chyby, kterých si za letu třeba ani 

nevšimli, čímž se stává velmi účinným nejen ve výcviku, ale je jakousi průběžnou kontrolou, 

díky které může dojít ke zlepšení dovedností a zvýšení bezpečnosti nejen u žáků. [21] 
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Tento program je vhodný pro analýzu letů jak VFR, tak IFR. Data jsou po nahrání CloudAhoy 

automaticky zpracována a uživatel si z nabídky vybere, kterou část letu chce zobrazit. Je 

možné zobrazit celý let, jednotlivé části jako například zatáčky, let po okruhu, stoupání 

a klesání. Mezi další přednosti tohoto nástroje se řadí zobrazení dvoj nebo i trojrozměrných 

náhledů s několika podklady na výběr. Můžeme nastavit mapový satelitní a topografický 

podklad a také zobrazit let na VFR nebo IFR mapy.  

Dále je možné letový záznam zobrazit formou různých grafů, jako je graf výšky letu 

a indikované rychlosti v daný moment (obrázek 3.3). Lze však jednoduše vybírat mezi 

dalšími grafy zobrazujícími přímo letové informace nebo informace o teplotách motoru, 

nastaveném výkonu a plnícím tlaku atd. 

Obrázek 3.2 Zobrazení letounu na rozhraní traťového letu a sestupu. [23] 
(Vlevo 2D zobrazení na VFR podkladu, vpravo 3D zobrazení na podkladu satelitním.) 

 

Obrázek 3.3 Graf zachycující tlakovou výšku a indikovanou rychlost po dobu celého letu. [23] 
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Sympatickou funkci zajišťuje simulace výhledu z kokpitu ve formě HUD, což je v podstatě 

zobrazení letových přístrojů na čelním skle tak, že pilot při sledování směru letu z kabiny 

před sebe vidí zaráz i letové přístroje. Tato funkce se hodí zejména pro revizi různých 

letových manévrů od vzletu přes zatáčky a přistání, kdy se pilot „ocitne“ zpět ve vzduchu 

a může si velmi dobře připomenout, jak let probíhal. 

Ke kompletnímu hodnocení letu přispívá také informace o směru a síle větru. V případě EFIS 

je tato informace poměrně přesná a je pilotovi zobrazena již za reálného letu na základě 

výpočtu z okolní teploty vzduchu, pravé vzdušné a traťové rychlosti, kurzu a trati letu. Je 

proto možné snadno rozeznat třeba snos z plánované trati letu. 

CloudAhoy má spoustu vychytávek a nástrojů pro velmi přesný a detailní letový rozbor, 

nicméně i přesto je možné narazit na některé překážky, které mohou být příčinou, proč se 

běžně takovéto programy v leteckých školách nevyužívají ve výcviku ve větší míře než jen 

pro osobní potřebu. 

Aby software správně fungoval při rozlišování jednotlivých fází letu, manévrů a mohl být 

využitý ke komplexní analýze, je nutné při vkládání letových dat nastavit registraci letounu. 

Na základě této informace CloudAhoy vyhledá letoun v leteckém rejstříku daného státu 

(prozatím platí pouze pro Kanadu a USA), což umožní automatické nastavení profilu letounu. 

Důležité je zejména správné zvolení takzvaných V-rychlostí (rychlost rotace, pádová rychlost 

pro různé konfigurace, rychlost stoupání, přiblížení atd.), které musí pilot znát, aby mohl 

letoun bezpečně ovládat. Tyto rychlosti je možné také upravovat a nastavovat, jelikož 

CloudAhoy používá standardní hodnoty, avšak v praxi mohou být jednotlivé rychlosti lehce 

odlišné. Jednotlivé rychlosti jsou nápomocné k přesnějšímu zaznamenání a rozlišení 

Obrázek 3.4 Pohled z kokpitu vytvořený na základě letového záznamu. [23] 
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jednotlivých fází letu od pojíždění za účelem vzletu až po zastavení po přistání. Co bohužel 

program neumí, je zobrazení určité formy varování před kritickými momenty pro danou část 

letu, jako je příliš nízká a vysoká rychlost, špatná výška nebo nebezpečný náklon. Taková 

funkce by pro uživatele byla velice výhodná zejména v tom, že by nemusel procházet 

jednotlivé rychlostní údaje a ihned by věděl, zda let proběhl bezpečně, případně by bez 

nutného dohledávání ihned viděl, při které fázi letu k chybě došlo. Řešením tohoto 

konkrétního nedostatku se zabývá také část této práce viz. část 3.5. 

Mezi další funkce, které CloudAhoy postrádá, je možnost definování určitých parametrů, 

které by měl žák, zabýváme-li se výcvikem, v dané fázi letu dodržovat. Nejpodstatnější je 

určení výšky, ve které má let nebo jeho část proběhnout, případně přednastavení ideální 

rychlosti přiblížení. Vezmeme-li si výcvikovou situaci, při které žák trénuje okruhy, kromě 

tvaru okruhu nás nejvíce zajímá právě výška a rychlost na přiblížení. V takovém případě by 

bylo výhodné vytvoření šablony s danou výškou letu po okruhu. Pro příklad můžeme 

uvažovat letiště Brno - Tuřany, kde je okruhová výška 1800 stop nad letištěm. V případě, že 

do šablony nastavíme tuto výšku (včetně nějaké tolerance) a zvolíme rychlost na přiblížení 

například 80 uzlů, by instruktor při rozboru letu snadno identifikoval jakékoliv výchylky oproti 

zadanému standardu. Jednoduše by se pak mohl zaměřit pouze na kritická místa a jejich 

příčiny, aniž by je musel delší dobu v grafu vyhledávat. Kromě okruhu lze výškové 

upozornění využít například při navigačních letech, kde by mimo jiné bylo výhodné nastavení 

podobné funkce na udržování trati letu a kurzu letounu. Dále by se hodilo mít možnost při 

nácviku zatáček zvolit právě daný náklon, který musí student udržovat. Při ostřejších 

zatáčkách je nutné udržovat minimální rychlost pro daný manévr, aby nedošlo k překročení 

kritického úhlu náběhu a následnému pádu, což je další parametr, který by bylo možné 

sledovat a nastavovat. 

Program bohužel neumí zaznamenat změnu vztlakové konfigurace, není tak snad viditelné, 

v jaké výšce a při jaké rychlosti byly klapky po vzletu zasunuty, případně během dalších fází 

letu vysunuty. Tyto momenty je teoreticky možné odhadnout na základě změny úhlu náběhu 

a rychlosti, nicméně je tento odhad poměrně málo přesný.  

Veškeré výše zmíněné připomínky by značně ulehčily instruktorovu práci s programem, 

zejména co se týká přehlednosti a úspory času. Za současné situace potřebuje instruktor 

poměrně dlouhou dobu na to, aby stihl vysunout kartu z MFD, nahrát data do PC a programu 

a poté ještě provést důkladný rozbor. Tím se prodlužuje pozemní doba výcviku na jeden let, 

který se může stát časově příliš náročným, jelikož musí instruktor žákovi věnovat delší dobu 

než v případě standardních rozborů. Na druhou stranu tyto rozbory mohou snížit dobu na 

opakování a zvládnutí jednotlivých úloh výcviku, což se v konečném důsledku může projevit 
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celkovou nižší částkou za daný výcvik. Pro časové zefektivnění rozboru letu by se nabízela 

možnost zaměstnat specialistu proškoleného právě na jednotlivé typy rozborů letu. Bohužel 

nevýhoda CloudAhoy je taková, že by musel tuto pozici zastávat nejlépe zkušený instruktor. 

Při současném stavu funkcí programu, musí instruktor daný rozbor provádět sám, jelikož 

různé chyby při manévrech nezvládne při rozboru vyhledat někdo, kdo s létáním nemá 

vlastní zkušenost, nebo i v případě takové zkušenosti daný letoun a jednotlivé manévry 

dostatečně neovládá. V případě, že by byly do softwaru na analýzu letových dat přidány 

funkce, které by automaticky rozpoznaly kritický moment letu připadající povětšinou na 

chybně provedený úkon, mohla by letecká škola zaměstnávat osobu, která by byla schopna 

data do programu nahrát ihned po letu a identifikovat programem vyznačené kritické 

momenty. Takto připravený rozbor by mohl být uložen a instruktor s žákem by k němu měli 

přístup prakticky bez prodloužení klasického rozboru bez využití letového záznamu, jelikož 

by byl rozbor připravovaný během doby, kdy instruktor s žákem uklízejí letoun, rozebírají 

ústně jednotlivé události za letu, ke kterým není potřeba rozbor dat (komunikace, ovládání 

motoru) a podobně. 

3.5 Nástroj na rozpoznání kritických částí letu po okruhu 

Nezávažnější z nedostatků, na které je možné při provádění rozborů pomocí CloudAhoy 

narazit, souvisí s rychlou a jednoduchou identifikací nebezpečných částí během letu. 

V případě tréninkových letů po okruhu můžeme za nejkritičtější parametry považovat úsek od 

třetí zatáčky po přistání, kde je důležité hlídat správnou rychlost pro danou konfiguraci letu 

tak, aby nedocházelo k přiblížení na vyšší než optimální rychlosti, nebo v horším případě pod 

minimální bezpečnou rychlostí. 

Jako nástroj, který se dá použit k rozpoznání nebezpečí, poslouží v dostatečné míře běžně 

dostupné programy pro úpravu dat, tvorbu grafů, tabulek a funkcí. Pro potřeby této práce byl 

využit program Excel od Microsoft, ve kterém je možné zobrazit „raw“ data, tedy ještě 

nezpracované letové záznamy. Tato data jsou pomocí filtrů a funkcí („IF“ / „KDYŽ“) přiřazena 

určité fázi letu (čtvrtá zatáčka, poloha finále atd.), kterým odpovídá nastavený výkon, náklon 

a stoupavý, klesavý, nebo vodorovný let.  

Text v rámečku níže představuje příklad funkce, díky které mohou být data roztříděna do 

jednotlivých fází letu. Zaznamenaná letová data se poté vyhodnocují graficky pomocí 

tzv. Box-Plot, což je v překladu krabicový graf (běžně se používají obě varianty). 
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Box-Plot: 

Box-Plot, krabicový graf, umožňuje porovnání výsledných dat vůči referenčním hodnotám 

a jejich tolerancím. Referenční hodnoty jsou pro případ hodnocení letu dány výrobcem, 

případně interními postupy dané společnosti. Tolerance vychází z PART-FCL, mohou být 

však zpřísněny výrobcem. 

 

Slouží k zobrazení distribuce dat na základě souhrnu několika čísel: 

- Minimum: nemusí odpovídat nejmenší hodnotě, vypočítá se jako Q1-1,5*(Q3-Q1) 

=IFS(O696<20;"pojíždění";A(B696="vzletový výkon";D696="vodorovný";O696<72); 

"vzlet";A(B696="vzletový výkon";D696="vodorovný";O696>72;K696<2000); 

"init stoupání";A(B696="vzletový výkon";D696="vodorovný";O696>72); 

"stoupání";A(B696="vzletový výkon";D696="zatáčení";O696>72); 

"1 zatáčka";A(B696="cestovní";D696="zatáčení";O696>72); 

"2 zatáčka";A(B696="cestovní";D696="vodorovný";O696>92); 

"horizont";A(NEBO(B696="klesání";B696="volnoběh");D696="vodorovný";K696>2000); 

"klesání";A(NEBO(B696="klesání";B696="volnoběh");D696="zatáčení";K696>2000); 

"3 zatáčka";A(B696<>"vzletový výkon";D696="zatáčení") 

;"4 zatáčka";A(B696="volnoběh";K696<1600;O696>63); 

"přistání";A(B696<>"vzletový výkon";D696="vodorovný";K696<2000;O696>70); 

"finále";"Pravda";"jiný") 

 

Obrázek 3.5 Příklad krabicového grafu s popisky 
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- Prvním kvartil (Q1): střední hodnota mezi mediánem a nejnižší hodnotou 

- Medián: dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny 

- Třetí kvartil (Q3): střední hodnota mezi mediánem a nejvyšší hodnotou 

- Maximum: nemusí odpovídat nejvyšší hodnotě, vypočítá se jako Q3+1,5*(Q3-Q1) 

- Průměr: součet všech hodnot vydělený jejich počtem 

- Odlehlé hodnoty: definované jako hodnoty větší než 1,5 násobek mezikvartilového 

rozpětí1 

Krabicový graf zobrazuje rozvržení všech dat dané skupiny. Je díky němu možné jednoduše 

zjistit, zda jsou data symetrická, jaká je odchylka mezi maximální a minimální hodnotou, 

nebo jak jsou data seskupena. [22] 

Praktická ukázka využití krabicového grafu je zařazena do případové studie, která je 

zpracována v kapitole 5. 

 

  

                                                
1 Mezikvartilové rozpětí je definované jako rozdíl hodnot mezi třetím kvartilem a prvním kvartilem.  

https://towardsdatascience.com/understanding-boxplots-5e2df7bcbd51
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4 METODIKA ZAVEDENÍ A VYUŽÍTÍ LETOVÉHO ZÁZNAMU 

V PRIMÁRNÍM VÝCVIKU V ATO 

Předchozí kapitoly nastínily, jakým způsobem lze data nasbíraná během letu využít zejména 

po skončení letu, po kterém, převážně ve výcviku, následuje poletový rozbor. Zhodnocení 

letu v dnešní době není příliš objektivní, jelikož záleží na každém jednom instruktorovi, jeho 

zkušenostech a výcvikových postupech. I přesto, že by se jednotlivé přístupy instruktorů 

k výcviku měly co nejvíce podobat a učené postupy by měly podléhat určité standardizaci, 

není možné zcela eliminovat subjektivní hodnocení, které může být ovlivněno více faktory. 

Aby byl výcvik co nejobjektivnější, mělo by se ve větší míře využívat dnes dostupných 

nástrojů, mezi které se řadí také letové zapisovače, díky kterým je dnes možné poměrně 

jednoduše zobrazit jednotlivé úseky letu a zpětně se zaměřit na jednotlivé nedostatky. 

Tato část práce je koncipována jako metodika k zavedení využívání letových záznamů pro 

zkvalitnění praktické části leteckého výcviku v leteckých školách a výcvikových organizacích 

ATO. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány potřebné nástroje pro shromáždění 

a analýzu letových dat. Dále se zde pojednává o výběru vhodné části výcviku, na kterou je 

vhodné tento druh letového rozboru využít. Není opomenuta ani nutnost sjednocení 

výukových metod pro úspěšné provozování tohoto způsobu vyhodnocení letů. 

4.1 Nástroje vhodné k zapisování a zpracování letových dat 

Jelikož v současné době není možné Evidence-Based Training využívat ve všeobecném 

letectví v plné míře, jako je tomu v obchodní letecké dopravě, neexistuje žádný předpis, který 

by upravoval, jakým způsobem se mají jednotlivé úlohy v primárním výcviku provádět 

a následně hodnotit. Výcvik PPL má například stanovený počet hodin a úlohy, které musí být 

při praktickém tréninku splněny, avšak jednotlivé porce hodin předepsané pro danou úlohu 

se u jednotlivých výcvikových organizaci mohou lišit a taky se liší. Každý instruktor tak má 

poměrně velkou volnost, což může vést k nedostatečnému procvičení všech potřebných 

manévrů, jelikož se snadno může stát, že při vedení výcviku více instruktory, což je dnes 

běžné, dojde k opomenutí nácviku nějakých manévrů nebo k jejich nedostatečnému 

procvičení. Zpracovaný letový záznam však zůstane uložený a instruktor si před letem 

s žákem snadno ověří, co už ve výcviku bylo a nebylo procvičeno. 

Následuje výčet příslušenství, která jsou pro zavedení kontroly a hodnocení výcviku na 

základě letových dat nezbytná. [22] 
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Jako první je třeba zvolit zařízení, které poslouží jako letový zapisovač, ze kterého budou 

získaná data převedena do softwaru poskytujícího funkci rozboru těchto dat. 

- GPS zařízení (nejjednodušší):  

Jak už bylo popsáno na předchozích řádcích této práce, letový záznam je možné 

pořídit s menší přesností za použití mobilní aplikace CloudAhoy pouze díky GPS, 

kterou v dnešní době zahrnují téměř veškerá moderní mobilní zařízení (telefony 

a tablety). Je také možné nahrát data za použití aplikací EFB (Electronic Flight Bag) 

jako je ForeFlight, SkyDemon, Garmin Pilot a další. Tyto aplikace umožňují pilotovi 

zobrazit veškeré informace potřebné pro let: od leteckých map, přes navigaci, 

vyvážení letounu a umí například podat i letový plán. Mimo jiné funkci GPS 

zapisovače zvládá také kamera Garmin Virb.  

V případě, že některé mobilní zařízení touto funkcí nedisponuje, je poměrně 

jednoduché pořídit externí GPS lokátor. Externí GPS lokátory bývají dokonce 

přesnější než ty integrované. 

Mezi externí GPS zařízení, která můžeme zvolit pro spolupráci s programem 

CloudAhoy patří například Bad Elf, GNS 5870/1000 MFI, Dual 150/160/170, Garmin 

GLO, dále třeba Dual 160, Dual 170, Bad Elf GPS Pro / Pro+ a Garmin GDL-39.  

Pokud je využíváno pouze této základní možnosti, dozvíme se informaci o poloze, 

výšce GPS, která se může o několik desítek stop lišit oproti výšce tlakové. Informace 

o rychlosti letu má formu traťové rychlosti, která může být úplně odlišná od 

indikované rychlosti, která je ke správnému provedení letu nezbytná. Tato varianta 

spíš umožní pouze zobrazit, kudy let proběhl. Zda například okruhy byly rovnoběžné 

s letištěm a nedocházelo k odchylkám vlivem nedostatečné korekce větru nebo zdali 

výška zhruba odpovídala té, která byla požadována. Pro co největší přesnost platí, že 

je nutné mít GPS zařízení umístěné na takovém místě, kde „uvidí“ co nejvíce oblohy 

a bude co nejméně ovlivněné zastíněním. 

- GPS zařízení s využitím externího AHRS (vyšší přesnost): 

V případě zájmu o využití přesnějších letových záznamů, které umožní kompletnější 

analýzu a vyhodnocení letu, je nutné využít mobilní zařízení spolu s některou EBT 

aplikací (např. Garmin Pilot, ForeFlight atd.). Kromě toho je potřeba použít také 

externí zařízení s funkcí AHRS, které je schopné zobrazit poměrně přesnou informaci 

o náklonu a klopení, i když ne tak přesnou jako integrované systémy AHRS do 

systému EFIS, jako je třeba G1000.  
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Jako GPS snímač může být využito: 

• Mobilní zařízení (nejlépe tablet, případně mobilní telefon): z nabízených 

možností má nejnižší přesnost, ale je jednoduše dostupné, bez dalšího 

finančního zatížení (tablet vlastní v letectví velké procento pilotů, jelikož je pro 

použití v letectví velmi výhodný z důvodu různých pomůcek a navigačních 

programů). 

• Externí zařízení (viz. výše): může být sice přesnější než mobilní zařízení, ale 

je nezbytné ho zvlášť dokoupit a přenášet mezi letadly, případně je nutné pro 

každé letadlo ve flotile jedno GPS zařízení pořídit. 

• Externí AHRS zařízení s integrovaným GPS přijímačem: tato volba se jeví 

jako nejlepší z těchto tří variant. Takové zařízení je většinou schopné 

přesnějšího GPS zaměření než mobilní telefon nebo tablet a zároveň není 

potřeba zvláštního GPS lokátoru pro zajištění vyšší přesnosti sledování 

polohy letounu. 

Před pořízením AHRS zařízení je nutné rozhodnout, s jakým softwarem bude takové 

zařízení využíváno. Každá z aplikací EFB je vhodná pro použití s jiným externím 

zařízením schopným rozeznávat polohu letadle kolem jeho tří os. Jako lepší řešení se 

proto jeví nejdříve zvolit aplikaci, se kterou bude pilot napřímo pracovat a na kterou 

bude zvyklý, než aby se vybírala aplikace zpětně a uživateli nevyhovovala. 

Sám program CloudAhoy doporučuje použití softwaru ForeFlight dohromady s AHRS 

harwarem od výrobce Stratus. Další doporučení pak vyzdvihuje přístroj od výrobce 

Garmin, konkrétně GDL 39-3D. V obou případech se jedná o ADS-B systémy. To 

jsou takové systémy, které slouží pro přehled o vzdušné situaci, které jsou založeny 

na principu předávání dat a polohy z letadla na pozemní přijímač a dále také ostatním 

letadlům ve vzdušném prostoru.  

Kromě AHRS a GPS funkcí jsou tyto systémy často schopny poskytovat informace 

o provozu na základě jejich odpovídače. Některá zařízení umí zobrazovat 

podrobnosti o počasí od radarových snímků, síly a směru větru až po předpovědi 

počasí. Jsou proto nejen vhodné pro zapisování letových dat, ale také pro zvýšení 

reálné bezpečnosti již během letu. 

- EFIS (nejpřesnější): 

Elektronický letový informační systém je komplexní zařízení přímo integrované do 

letounu, které je schopné na základě AHRS, ADC a GPS zobrazovat kompletní letová 
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data na displeji – tento způsob zobrazení se glass cockpit. Výstupy z těchto systémů 

jsou nejpřesnější a je s nimi nejjednodušší operace, jelikož slouží samotné jako 

letové zapisovače, a to bez nutnosti využití jakýchkoliv přídavných zařízení.  

Mezi systémy EFIS, se kterými je možné se běžně potkat v letounech všeobecného 

letectví, patří například Cirrus Perspective (upravená verze Garmin G1000 pro 

Cirrus), G1000, G3X, G3000, G300, G5, Avidyne IFD, Dynon EFIS, nebo GRT EFIS 

a další.   

Mimo rozhodnutí, která z výše tří popsaných možností bude nejvhodnější pro zapisování 

letových dat, je nutné zvolit i program vhodný pro zpracování informací o letu, který má 

sloužit jako základní nástroj pro samotný rozbor. Mezi nejpoužívanější programy ve 

všeobecném letectví pro tuto aktivitu patří již několikrát zmiňovaný CloudAhoy. Ten bohužel 

neexistuje v množstevní verzi, do které by mělo přístup více instruktorů nebo žáků a je tak 

nutné, aby si každý uživatel, který chce být součástí analýzy po letu, pořídil vlastní účet. Pro 

pohodlné využití ve výcvikových organizacích má však instruktor možnost vytvořit skupiny, 

do kterých může přidat třeba všechny své žáky a jejich lety. V takové skupině lze potom 

nastavit různé filtry, aby například nemohli žáci vidět jednotlivé lety mezi sebou a měli 

možnost se tak podívat pouze na své vlastní záznamy letů. Každý let je pak možné sdílet 

přes email, případně s jiným účtem vytvořeným na serveru CloudAhoy, pro použití třeba na 

školeních a podobně. 

Mimo softwaru na zpracování letových dat je možné použít také Box-Plot, kterému byla 

věnována část kapitoly 3.  

4.2 Stanovení výcvikových úloh vhodných k analýze letových dat 

V této kapitole jsou rozebrány některé letové úlohy, ve kterých je možné na základě 

sledování a rozebíraní letových dat dosáhnout největších úspěchů. Ačkoliv by měly být 

výcvikové osnovy u jednotlivých výcvikových organizací, rozebírané úlohy z této kapitoly 

pocházejí z výcvikové příručky ATO Cirrus Aircraft Management s.r.o. viz. obrázek 2.1. 

Jak už bylo zmiňováno, letový záznam obsahuje velké množství dat, ze kterých ne všechna 

data mají v leteckém výcviku potřebnou úroveň přínosu. Bylo již řečeno, že nejpřesnější jsou 

letové zapisovače systémů EFIS. Z takových zapisovačů je také možné získat největší 

množství dat, jako jsou třeba údaje o spotřebě paliva a informace o chodu motoru. Tyto 

informace jsou však vhodné spíše pro údržbu a sledování provozních informací, nejsou však 

příliš podstatné při praktickém výcviku. Co je pro výcvik a jeho kontrolu důležité, jsou naopak 

informace z leteckých přístrojů, které umožňují zpětné procházení jakékoliv části letu od 

začátku do konce pojíždění. 
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Dříve v této práci bylo vysvětleno, že je výcvik rozdělený do několika různých částí, které se 

s postupným pokrokem ve výcviky spojují a prolínají. Již od prvního, většinou 

seznamovacího letu až po závěrečné přezkoušení, dělá žák ve výcviku chyby. Létání je 

nikdy nekončící proces učení a každý pilot se sem tam menší či větší chyby nevyvaruje. 

Hodí se však využití záznamu leteckých dat již od počáteční fáze leteckého tréninku? 

Jedná se poměrně o složitou otázku, která nemá jednoznačné řešení. Následující řádky 

rozebírají parametry, které je možné pro jednotlivé výcvikové úlohy sledovat a hodnotit. Dále 

je nadcházející část věnována krátkému shrnutí procvičovaných manévrů a nastínění 

využitelnosti rozboru letových záznamů tak, aby se mohla výcviková organizace rozhodnout, 

zda použije letová data pro analýzu celého výcviku, nebo jen některých jeho částí. 

Následující tabulka 4.1 slouží pro jednoznačné rozlišení toho, nakolik je využití letových 

záznamů efektivní pro danou letovou úlohu. Celkové hodnocení vychází z jednotlivých 

kategorií, jako je časová náročnost rozboru, jeho komplexita a přínos pro danou fázi výcviku. 

Každá letová úloha je ohodnocena v jednotlivých kategoriích od 1 do 3, kdy 1 je nejlepší. 

Tabulka 4.1 Hodnocení jednotlivých letových úloh ve výcviku 

Úloha 
Časová 

náročnost 
Komplexita Přínos 

Základní manévry 1 3 3 

Zatáčky 1 2 2 

Minimální rychlost, pády 1 2 2 

Lety po okruhu 2 1 1 

Nouzové postupy 1 3 3 

Bezpečnostní přistání 2 1 1 

Navigace, radionavigace 3 1 1 

Základy letů podle přístrojů 1 2 3 

 

Podle celkové výsledku z tabulky 4.1 je každá letová úloha zařazena do jedné ze skupin 

podle důležitosti využití letových záznamů při rozboru: 

1. Velmi důležité (bodový výsledek do 4 a méně bodů)  

2. Důležité (bodový výsledek 5 bodů) 

3. Méně důležité (bodový výsledek 6 a více bodů) 

Číslo dané skupiny je uvedeno v závorce u každé úlohy viz. dále. 
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Základní manévry (3.): 

V případě úvodních letů, cca první 4 hodiny výcviku, si žák teprve zvyká na ovládání letounu 

a má plné ruce práce s osvojením základních manévrů, jako je držení výšky a směru letu, 

stoupání, klesání a nezbytně v těchto fázích výcviku dochází k odchylkám od daného zadání. 

Jedná se většinou o samostatné manévry, které v začátcích nejsou vázány dohromady. 

Letový rozbor tak může být prospěšný, jelikož žákovi ukáže, zda dostoupal do správné výšky 

bez jejího přestoupání, nebo zda naopak vyrovnal letoun příliš brzy. Na takovém manévru 

lze sledovat průběh rychlosti stoupání s důrazem na udržení předem stanovené rychlosti, 

což může žákovi pomoci vzhledem k dalším letům. Podobně lze dbát na přechod z klesání 

do horizontálního letu v předem určené výšce nebo na konstantní průběh vertikální rychlosti 

klesání. I přesto, že v počátku výcviku může rozbor letových dat žákovi pomoci, uplatní se 

lépe spíše v pozdějších fázích výcviku při spojení několika jednotlivých úloh v jednu. 

Zatáčky (2.): 

Úloha vhodná k rozboru ve speciálním softwarem je nácvik zatáček. V této úloze se žák 

v podstatě poprvé ve větší míře setkává se spojováním toho, co se v předchozích úlohách 

naučil. Po absolvování prvních úloh by měl být žák v této části výcviku schopný udržovat 

určitý směr letu, měl by být schopný přímočarého vodorovného letu, stoupání i klesání. Při 

prvním nácviku se žák učí zatáčet do náklonu 30° a to jak ve vodorovném letu, tak při 

stoupání a klesání. Učí se zatáčet tzv. do směru, kdy musí zatáčku dotočit do určitého kurzu 

jen s mírnou tolerovanou odchylkou. Učí se přechod z jedné zatáčky do druhé nebo zatáčku 

o 180°, případně 360°. Již z těchto informací vyplývá, že najednou dostává analýza dat 

z uskutečněného výcviku úplně jiný rozměr. Je možné kontrolovat správný náklon po celou 

dobu zatáčky a také velmi důležitou rychlost letu. Je poměrně snadné přijít na příčinu 

přetočení a nedotočení, jelikož ze záznamu přesně zjistíme moment, ve kterém okamžiku 

došlo ke změně náklonu. V případě vyhodnocení stoupavých a klesavých zatáček se opět 

vracíme k hlídání rychlosti stoupání a vertikální rychlosti klesání a vliv náklonu na tyto 

hodnoty. Při rychlých změnách směru točení můžeme na základě naměřených dat 

jednoduše zkontrolovat, zda došlo k dostatečnému potlačení v momentě přechodu. 

V případě, že žák nepoužije dostatečnou sílu při tlačení na výškové kormidlo, dojde zákonitě 

k nárůstu úhlu náběhu a tím i výšky. Letoun v zatáčce vyvozuje nižší vztlak než 

v přímočarém letu, proto je potřeba, byť jen pří mírném náklonu, přitáhnout řízení. Opačně 

pak při změně směru točení, kdy dojde ke snížení úhlu náklonu, je nutné opět potlačit, aby 

nebyl nárůst vztlaku příliš velký a podařilo se letoun udržet ve správné výšce. 
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Let na minimální rychlosti a pády (2.): 

Ihned po zatáčkách následují lety na minimální rychlosti, po nich výcvik pokračuje nácvikem 

pádů a jejich zábranám. Jedná se o velmi důležité úlohy, které musí žák bezpečně ovládat 

k tomu, aby byl schopný letoun ovládat i při nestandardních situacích. Čím pomaleji letoun 

letí, tím je nutné dělat větší výchylky řízení a při letu na minimální rychlosti si žák zvyká na 

pomalou rychlost, které dosáhne těsně před přistáním. Dalším z důvodů, které mohou pilota 

donutit k letu na pomalé rychlosti, je například porucha letounu, která neumožňuje let 

standardním způsobem. Pády jsou potom nesmírně důležité pro přežití pilota v případě 

chvilky nepozornosti, kdy ztratí nad letounem kontrolu. K pádu dochází nejčastěji právě 

vlivem pomalého letu například v kombinaci se zatáčkou, případě po vzletu nebo při konečné 

fázi přiblížení, kdy se pilot dostatečně nevěnuje řízení.  

Modelovou situací může být například jiný letoun pojíždějící po dráze. V takové situaci pilot 

může chybně sledovat pohybující se letoun, podvědomě stáhne výkon a začne naopak 

přitahovat, aby udržel letoun i na malém výkonu ve vzduchu, čímž může dojít až k překročení 

kritického úhlu náběhu a pád je na světě. 

Ať už se trénují pomalé lety nebo pády, v obou případech je možné sledovat rychlosti, jelikož 

jsou velmi důležité pro oba tyto manévry. Při pomalém letu dochází k přivedení letounu na 

varování před pádem a poté se udržuje rychlost jen o málo vyšší. Většinou je v této úloze 

cílem naučit žáka držet jednak stanovenou rychlost a také výšku. K tomu se přidávají 

i zatáčky do směru a nácvik stoupání a klesání za stálého udržování předem dané rychlosti. 

Co se analýzy týče, uplatňuje se stejný postup jako při rozboru zatáček až na to, že se 

kontroluje pevně stanovená rychlost. Jinak pro kontrolu stoupání, klesání a zatáčení se volí 

postup vyhodnocení letu velmi podobný. Při pádech je rychlost spíše kontrolním údajem, 

protože každý letoun má při určité váze jiné pádové rychlosti. Žákovi lze například 

demonstrovat, že letoun místo 79 uzlů v čisté konfiguraci ztratil vztlak při rychlosti 74 uzlů, 

jelikož hmotnost letounu byla nižší než maximální vzletová, pro kterou byla hodnota 79 uzlů 

vypočítána výrobcem. Důležitým ukazatelem při správném provedení zábraně pádu nebo 

vybrání pádu je však výška. Na základě letových dat je velmi dobře vidět, kolik výšky žák 

během vybírání letounu ztratil a zda se vešel do stanoveného limitu, kterým může být třeba 

maximální ztráta výšky 250 stop. 

Let po okruhu (1.): 

Let po okruhu je letový manévr sloužící k provedení stabilizovaného přiblížení a patří mezi 

nejkritičtější fáze letu. Do této kategorie spadá nejen proto, že přiblížení na přistání, které je 

jeho součástí, nastává zákonitě na konci každého letu, kdy už pilot může být unavený 
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a „vidět se“ na zemi, ale také proto že se na okruhu setkává více letounů a je třeba dělit 

pozornost mezi ovládání letounu a okolní provoz více než při letu traťovém. Většina žáků 

tráví na úloze věnující se nácviku letu po okruhu a následném přistání nejvíce času. 

Tento důležitý letový manévr obnáší vše, co se žák po dobu dosavadního výcviku naučil. 

V průběhu letištního okruhu se pilot musí věnovat vzletu, stoupání do okruhové výšky, 

provádění zatáček, přímočarému i vodorovnému letu, klesání a v konečné fázi přiblížení 

i pomalému letu. Dokonale provedené přistání můžeme přirovnat k pádu, tedy ztrátě vztlaku, 

z nulové výšky. To vše musí pilot, ať už žák nebo zkušený letec, zvládnout při sledování 

ostatního provozu, hlídání okruhové výšky a potřebného kurzu vylučováním větru. Do toho 

všeho je potřeba udržovat radiovou komunikaci (na většině letišť) a hlídat si nastavení 

motoru a vztlakovou konfiguraci. 

Výše uvedené řádky potvrzují náročnost této výcvikové úlohy. Není proto překvapením, že 

lety po okruhu hrozí širokou škálou rizikových situací, do kterých se může žák dostat. Na 

druhou stranu je díky náročnosti této úlohy možné naplno využít výhod, které přináší rozbor 

letových dat. 

Výcviková náročnost okruhů společně s dobou, kterou na okruzích žáci při tréninku stráví, 

dělají z letů po okruhu ideální úlohu pro následný rozbor, který může právě dobu věnovanou 

nácvikům značně zkrátit. 

Vzhledem k tomu, že okruh je úkon, u kterého se mohou postupy lehce lišit s každým 

letounem, každou školou i každým instruktorem, je důležité standardizovat výcvikové metody 

tak, aby každý instruktor v dané škole a na daném typu letounu vyučoval stejně a rozbor 

letových dat tak byl efektivní a jednoznačný. 

Co se týče samotné analýzy, ta musí být v případě okruhů opravdu komplexní z důvodu již 

zmiňovaných částí, které okruh tvoří. Na základě letového záznamu lze určit, zda došlo 

k odpoutání na správné rychlosti, nebo zda byla tato rychlost zejména příliš nízká, což může 

v případě plně naloženého letounu vést k velikému problému a ztrátě vztlaku těsně nad 

zemí. Ve stoupání je možné opět sledovat správnou rychlost stoupání, a i když letový 

zapisovač dat nerozpozná moment zatažení klapek, můžeme ho odvodit na základě 

zvyšující se rychlosti stoupání, která bývá většinou z důvodu bezpečnosti o něco vyšší. Další 

parametr vhodný ke sledování souvisí s výškou zatáčky. Ta by při standardních podmínkách 

neměla proběhnou ve výšce nižší než 500 stop (150 metrů) nad zemí. Na základě kurzu 

a trati letu je patrné, zda žák dodržuje tvar okruhu, který by měl odpovídat obdélníku, a zda 

správně eliminuje vliv větru. Každá ze čtyř zatáček na okruhu by tak měla být otočením 

o 90°, není-li v AIP (letecké informační příručce) uvedeno jinak kvůli překážkám 

a protihlukovým postupům. Kromě zatáček a stoupání je důležité se zaměřit na kontrolu 
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udržení stanovené výšky nejen první zatáčky, ale zejména v poloze po větru, ve které 

probíhá nejdelší úsek při letu na okruhu. Rychlosti je nejdůležitější hlídat zejména při vzletu 

a přistání. Správně provedené přiblížení závisí jednak na správném úhlu sestupu správnou 

vertikální rychlostí, nicméně je důležité dbát na dodržování přibližovací rychlosti v různých 

vztlakových konfiguracích, aby se zabránilo pádu v malé výšce během konečné fáze 

přiblížení, kdy se stává taková chyba jen velmi těžko vyřešitelnou. 

Předchozí odstavec pojednává pouze o základních hodnoceních letu po okruhu, nicméně 

letová data společně s vhodným softwarem umožňují sledovat i ty nejmenší detaily. Dříve 

zmíněná možnost pohledu z kokpitu, kterou nabízí program CloudAhoy, se stává výhodnou 

zejména při analýze této úlohy. 

Po osvojení postupů a manévrů pro úspěšné zvládnutí okruhu a přistání, je žák instruktorem 

přezkoušen a poprvé uvolněn k samostatnému letu právě po okruhu. Analýza dat v takové 

situaci představuje pro instruktora obrovskou pomoc, protože ze země instruktor jen těžko 

odhadne přesně výšku a rychlost, které žák udržuje. Po dokončení letu tak může instruktor 

zkontrolovat, zda žák splnil naučené postupy a zda let proběhl dle určitého standardu. 

Po zvládnutí okruhů, jejichž součástí je i nácvik vynuceného přistání, pokračuje výcvik 

nácvikem ostrých zatáček s náklonem přes 30°, jejichž rozbor se však neliší od počátečního 

tréninku zatáčení.  

Nouzové postupy (3.): 

Po ostrých zatáčkách jsou s žákem procvičovány nouzové postupy, které musí ovládat pro 

bezpečné provedení navigačního, traťového letu. Žák se v této fázi výcviku učí zvládat 

vynucené přistání do terénu od výběru plochy přes hlášení a nouzové postupy. Nic z tohoto 

bohužel není možné na základě letových záznamů rozebrat, a tak nezbývá, než se opět 

zaměřit na rychlost.  

Při vysazení motoru je důležité jako první nastavit rychlost pro nejvyšší klouzavost, tedy 

rychlost, při které letoun doklouže nejdále z výšky, ve které došlo k vysazení motoru. Při 

poletovém rozboru je vhodné zkontrolovat, zda byla tato rychlost dodržena po celou dobu 

nácviku. 

Bezpečnostní přistání (1.): 

Během letu mohou nastat události, kvůli kterým je potřeba provést tzv. bezpečnostní přistání. 

Tento manévr slouží k přistání na neznámou plochu a mezi jeho příčiny patří například 

nedostatek paliva pro let na nejbližší letiště, zhoršení počasí, ztráta orientace, technické 

nebo zdravotní problémy a podobně. 
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Průběh bezpečnostního přistání není přesně definovaný, nicméně se většinou létá jako dva 

nízké okruhy ve výšce 500 stop nad zemí. První z těchto okruhů je zakončen průletem vedle 

plochy v nízké výšce, aby ji bylo možné prozkoumat kvůli překážkám. Průlet slouží také pro 

výpočet nebo odhad délky plochy, která musí být dostačující pro bezpečné přistání letounu. 

Druhý okruh je v podstatě klasický okruh provedený v poloviční výšce nad zemí. 

Vzhledem k povaze bezpečnostního přistání se i tento nácvik, podobně jako let po okruhu, 

velmi hodí k zařazení k rozborům za využití letových dat. Ze stejného důvodu nejsou v této 

části rozebrány jednotlivé parametry, které je možné zaznamenat a následně vyhodnotit, 

analýza je v podstatě shodná s rozborem okruhového letu, jelikož je důležité sledovat stejné 

veličiny. 

Navigační a radionavigační lety (2.): 

Úloha zabývající se traťovými lety určitě spadá mezi ty vhodnější, na kterých lze efektivně 

provádět rozbor letového záznamu. Navigační lety jsou specifické tím, že se jedná 

o nejkomplexnější letové cvičení, jelikož připravuje žáka na reálný provoz. Málokterý pilot po 

dokončení výcviku a obdržení pilotní licence ve svém volném čase trénuje pomalé lety, 

případně létá desítky okruhů, naopak každý pilot létá traťové lety, jelikož právě ty jsou 

motivací pro úspěšné zvládnutí celého výcviku, ať už jedinec míří do letecké dopravy, 

případně létá pro radost. 

Jak už název této úlohy napovídá, jde o provedení traťového letu, při kterém dochází 

k opuštění letového prostoru. Takový let se skládá ze vzletu a stoupání do cestovní výšky, 

nebo hladiny, následné provedení letu po trati, který ve výcviku probíhá z největší části 

formou srovnávací navigace mezi mapou a okolním terénem. V případě radionavigace se 

žák učí létat převážně podle VOR, všesměrového radiomajáku vysílajícím na velmi krátkých 

vlnách. Na závěr, případně během traťového letu opět dochází ke vstupu do letištního 

prostoru a přistání.  

V rámci finálního rozboru podle letových dat je proto možné sledovat opět rychlosti při vzletu 

a přistání nebo při traťovém letu. Důležité je udržování výšek, které si žák předem naplánuje 

jako součást předletové přípravy. Na základě výškové analýzy má instruktor možnost při 

rozboru letu žákovi přesně najít místa, ve kterých například žák zapomněl výšku včas upravit 

dle plánu. Důkladné zpětné procházení výšek může sloužit k ubezpečení, že během letu 

nedošlo k narušení vzdušných letových prostorů. GPS záznam pomáhá při rozboru trati, po 

které měl let proběhnout a zdůrazňuje otočné body, stejně tak slouží jako nástroj 

k identifikaci případné výchylky z kurzu. K analýze návratu do letištního prostoru, zařazení do 

letištního okruhu a přistání lze použít stejné nástroje jako při vyhodnocování letu po okruhu. 
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Použití G1000 nebo jiného EFIS zařízení umožňuje při pohledu z kokpitu zpětné 

zkontrolování odchylky při letu po radiálu k nebo od zařízení VOR, jelikož součástí této 

funkce je také výstup z letových přístrojů EFIS. Při radionavigaci se k letu používá CDI. 

Tento přístroj ukazuje odchylku od kurzu, radiálu. 

Jedna z nevýhod analýz traťového letu na základě dat je složitost a časová náročnost takové 

analýzy, jelikož let probíhá většinou okolo dvou hodin a je poskládán z několika režimů letu. 

S tím do jisté míry pomáhá již probíraný CloudAhoy, který takový let umí rozdělit na 

jednotlivé části a který umožňuje na časové ose zobrazit různé výstupy do grafu, ve kterém 

je následně možné dohledat pouze kritická místa na základě větších výchylek sledovaných 

dat. 

Podobně jako u letů po okruhu je analýza vhodná ke kontrole samostatného letu žáka ve 

výcviku, jelikož navigační lety jsou po letech po okruhu další úlohou, ve které žák získává 

zkušenosti jako velitel letounu. 

Základy letů podle přístrojů (3.): 

Poslední úloha PPL výcviku sestává z letu podle přístrojů. Žák má při této úloze zakrytý 

výhled z kabiny a orientuje se pouze podle umělého horizontu, výškoměru, rychloměru, 

variometru a směrového ukazatele. Jedná se o doplňující úlohu, která žáka připravuje 

například na vstup do oblačnosti při letu VFR, na zhoršení počasí nebo noční lety, při kterých 

nemusí být pravý horizont dobře rozpoznatelný. 

I při této úloze je možné žákovi na základě letových dat ukázat, jak se mu dařilo držet výšku, 

rychlosti, náklon nebo třeba vertikální rychlost při klesání. Podobně jako u radionavigace je 

možné názorně projít chyby při letu k nebo od zařízení VOR, které může být v této 

tréninkové úloze taktéž využito. Nicméně vzhledem ke své důležitosti oproti ostatním částem 

výcviku a možnostem hodnocení patří spolu s úlohami z prvních letů spíše k úlohám, které 

není tolik důležité rozebírat na základě záznamů o letu. 

4.3 Standardizace ve výcviku 

Každá letecká výcviková organizace může mít odlišné postupy při primárním leteckém 

výcviku. Stejně tak každý se každý z instruktorů v rámci jednoho výcvikového střediska liší 

co do svých zkušeností a způsobu předávání informací. To je samozřejmě v pořádku, co 

však nesmí nastat, jsou rozdílné požadavky na splnění stejné úlohy. Každý vedoucí výcviku 

v letecké škole by měl proto dbát na určitou úroveň standardizace a sjednocení výcvikových 

postupů pro každý typ letounu tak, aby žák nedostával při letech a jejich rozborech odlišné 

informace od různých instruktorů.  
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Různé typy letounu se od sebe liší, nejen rychlosti pro přistání nebo pádové rychlosti jsou 

různé například u letounu Cirrus a Cessna. Nemělo by však docházet k tomu, že jeden 

instruktor dbá na tom, aby žák po vzletu stoupal rychlostí 80 uzlů a druhý učil žáka stoupat 

na 75 uzlech.  

I když v očích obou instruktorů mohou být oba postupy správné a zdůvodněné, už takový 

rozdíl v rychlosti může vnést do výcviku nějaké nesrovnalosti mezi žáka a instruktora. 

Rozbor letu, při kterém instruktor vytýká žákovi chybu, kterou však jiný instruktor za chybu 

nepovažuje může žákovi narušit jistotu, kterou ke správnému a bezpečnému provedení letu 

nepochybně potřebuje. Celý výcvik se tím také zpomaluje. I proto zůstává důležité, aby 

výukové postupy a ovládání jednotlivých letounů byly předem jasně dané a nedocházelo 

k odchylkám jako ve výše uvedeném příkladu. 

Bylo by proto dobré, kdyby výcviková organizace pořádala školení svých instruktorů 

minimálně jednou ročně, lépe dvakrát, aby mohlo dojít ke sjednocení postupů pro jednotlivé 

typy letounu, jelikož během takové doby může dojít k vytvoření odchylek. Stejně tak je 

důležité určit, jakým způsobem se budou jednotlivé letové úlohy učit. Aby například 

u pomalých letů nechtěl jeden instruktor po žákovi let na rychlosti, při které se spouští 

varování před pádem a druhý rychlost o 5 uzlů vyšší. 

Součástí sjednocení postupů je také proškolení všech instruktorů pro využívání letových dat 

a jejich zpracování ve vhodném programu. Je důležité, aby každý instruktor bezpečně 

ovládal všechny potřebné nástroje od externích zapisovačů přes způsob přehrání dat ze 

zapisovačů do počítače a jejich následné zpracování. Nejde pouze o to, aby mohl v plné 

míře využívat dostupnou analýzu letu, ale aby byl schopný samotného žáka naučit práci 

s programem. Každý žák si pak před příchodem na letiště, nebo kdykoliv jindy, může projít 

i bez asistence instruktora jednotlivé části letu a chyby, které provedl, tím se připravit na 

další lety a svým způsobem usnadnit práci instruktorovi. 

4.4 Návrh způsobu provedení rozboru po letu na základě letového 

záznamu 

Letové zapisovače umějí zaznamenat obrovské množství dat, ze kterých musí instruktor 

vybrat ta správná, vhodná k rozboru. Jak vyplývá z výše uvedeného popisu jednotlivých částí 

výcviku, každá úloha je zaměřená na něco jiného a postupně přibývá parametrů, které musí 

žák ovládat, s čímž souvisí také větší množství dat, které instruktor musí vyhodnocovat. 

Mimo to se žáci během letu dopouští různých chyb a je tak na instruktorovi, aby správně 

odhadl své žáky a zvolil individuální přístup, který může zapříčinit zaměření rozborů na 

odlišné parametry napříč několika piloty ve výcviku. 
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Tabulka 4.2 Kritické fáze letu jednotlivých letových úloh ve výcviku 

Úloha Sledované parametry 

Základní manévry Výška Náklon a kurz 
Rychlost 
stoupání 

Vertikální 
rychlost 

Zatáčky Výška Rychlost Náklon a kurz 
Koordinace 

letu 

Minimální rychlost, pády Výška Rychlost Náklon a kurz 
Koordinace 

letu 

Lety po okruhu Výška Rychlost Tvar okruhu 
Čtvrtá 

zatáčka2 

Nouzové postupy Rychlost Náklon - - 

Bezpečnostní přistání Výška Rychlost Tvar okruhu Čtvrtá zatáčka 

Navigace, radionavigace Výška Trať / kurz Let po radiálu Rychlost 

Základy letů podle 
přístrojů 

Výška Náklon a kurz 
Rychlost 
stoupání 

Vertikální 
rychlost 

 

Jelikož se každý let skládá ze stejných částí od vzletu do přistání a je tak důležité sledovat 

při různých letech stejné údaje, nejsou v následující tabulce opakovaně přiřazeny jednotlivým 

úlohám stále stejné parametry. Tabulka naopak vystihuje nejkritičtější fáze letu, které je 

vhodné sledovat a zapracovat do rozboru po letu, a to pro každou z povinných úloh letového 

výcviku. 

Obecně definované přípustné odchylky vycházející z Part.FCL [16] a FOM CIrrus Aircraft 

(na zvážení každé ATO): 

- Rychlost: + 10 / - 5 uzlů při stoupání a klesání, ± 10 uzlů v horizontu 

- Výška: ± 100 stop 

- Trať letu (tj. tvar okruhu): ± 10° 

- Náklon: ± 10° 

- Místo točení čtvrté zatáčky (interní postupy ATO Cirrus Aircraft Management) 

                                                
2 Čtvrtou zatáčkou se myslí moment jejího točení, aby nedocházelo k přeletění finálního kurzu 
přiblížení. 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE – VYUŽITÍ LETOVÝCH ZÁZNAMŮ 

VE VÝCVIKU 

Předchozí části této práce se zabývaly teoretickým popisem EBT a situací ve všeobecném 

letectví se speciálním zaměření na letový výcvik, jednotlivými druhy dat, které je možné 

získat na základě letových zapisovačů a také návrhem postupu pro zavedení využívání 

těchto dat při provádění výcviků ve schválené výcvikové organizaci. Poslední část diplomové 

práce je věnována praktické ukázce využití letových záznamů v primárním letovém výcviku. 

Pro účely práce a zisk dat z jednotlivých letů byl zvolen výcvik PPL. Následující analýza byla 

provedena na základě dat z letového zapisovače Cirrus Perspective (upravená verze Garmin 

G1000 pro letouny Cirrus) výcvikového letounu Cirrus SR20 G3, který patří do flotily 

výcvikové organizace Cirrus Aircraft Management s.r.o. Z důvodu obrovského objemu dat 

napříč celým výcvikem PPL byl zvolen pouze jeden úsek z výcviku. Konkrétně se jedná 

o lety po okruhu. 

5.1 Výběr konkrétní úlohy z letového výcviku pro analýzu dat 

Lety po okruhu byly zvoleny z důvodu své kompletnosti a vhodnosti pro letový rozbor. Jedná 

se, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, o klíčovou část výcviku, která dělá žákům ve 

většině případů největší problémy. Zároveň se tato část výcviku kromě letu po okruhu věnuje 

dvěma nejkritičtějším částem letu, vzletu a přistání. Žák se do fáze nácviku okruhů dostává 

po osvojení základních manévrů od stoupání, klesání, přímočarého letu a zatáček 

a v podstatě ihned po zvládnutí letů na minimální rychlosti a pádů. Z toho se dá vyvodit, že je 

student v této části praktického tréninku schopný bezpečně ovládat letoun v prostoru a měl 

by být schopný udržet výšku, rychlost při stoupání a klesání i kurz letu. Při letech po okruhu 

se žák začíná učit jednotlivé manévry spojovat do jednoho a tím vytvářet okruh 

obdélníkového tvaru. K tomu se začíná orientovat v okolí letiště, kde bývá vzdušný prostor 

zahuštěný ostatními letouny, navíc se žák učí poprvé sám přistávat. Jednotlivé lety se 

opakují a postupně se nacvičují například i nouzové situace, přistání bez klapek a podobně, 

až do bodu, kdy je na základě úsudku instruktora žák schopný sám bezpečně přistát a je mu 

uděleno povolení k prvním samostatným letům. 

Před samostatnými lety se v rámci letů po okruhu trénují tyto postupy (viz. obrázek 2.1): 

- Vzlet a stoupání do polohy po větru 

- Okruh, přiblížení a přistání 

- Přiblížení a přistání bez klapek 

- Nouzové situace 
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- Vzlet a přistání s bočním větrem, z krátké a měkké dráhy 

5.2 Základní informace 

Po zvolení části výcviku, na které bude provedená praktická ukázka analýzy letových dat 

a rozboru, je nutné definovat základní informace, bez kterých by data byla jen těžko 

uchopitelná. 

5.2.1 Letový zapisovač  

V úvodu této kapitoly byl již nastíněn letový zapisovač a letoun, ze kterého data pochází. 

Cirrus Perspective, který je v Cirrus SR20 třetí generace integrovaný, patří mezi elektronické 

letové informační systémy EFIS, umožňuje proto zapisování všech potřebných letových 

údajů bez nutnosti jakéhokoliv přídavného zařízení. Letový záznam je ukládán na 

paměťovou kartu, kterou je nutné před každým letem vložit do vrchního slotu pravého 

multifunkčního displeje MFD. 

5.2.2 Letoun a jeho charakteristiky 

Letoun Cirrus SR20 G3, na kterém proběhl výcvik žáka, pochází z roku 2014 a je vybavený 

motorem Continental se šesti válci a výkonem 200 koní. Jeho maximální vzletová hmotnost 

činí 3050 liber.  

Následuje výčet rychlostí limitujících letoun při letu po okruhu: 

- VNE ..... 200 uzlů 

- VO ...... 130 uzlů 

- VFE  .... klapky 50 % - 119 uzlů / klapky 100 % - 104 uzlů 

- VR ...... 65 uzlů (při klapkách na 50 %) 

- VX ...... 83 uzlů 

- Vy ....... 96 uzlů 

- V3 ....... 85 uzlů 

- VS0 ..... 69 uzlů 

- VS1 ..... 66 uzlů – přední centráž, 63 uzlů – zadní centráž 

- VS2 ..... 61 uzlů – přední centráž, 59 uzlů – zadní centráž 

5.2.3 Správné provedení okruhu a standardizace pro letoun Cirrus SR20  

Let po okruhu probíhá s každým typem letounu trošku jinak, jelikož se napříč různými letadly 

liší jejich ovládání. Nejznatelnější rozdíl je možné pozorovat na rychlostech, které se liší 

letoun od letounu, typ od typu, ať už se jedná o rychlost rotace, stoupání, letu po okruhu 

nebo přiblížení na přistání. 
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Zaměříme-li se však na tvar okruhu, jeho výšku a další charakteristiky, zjistíme, že vše 

zůstává stejné, ať už letíme ve Zlínu, Cessně nebo Cirrusu. Platí proto, že pokud je okruh 

prováděn dle pevně daných standardů, pilot by měl být schopný zaletět okruh s jemu 

neznámým letounem pouze na základě znalosti jednotlivých rychlostí a postupů pro ovládání 

daného letounu. 

Standardní okruh, není-li upraven kvůli hlukovým postupům a překážkám, charakterizuje tvar 

obdélníku a je tedy tvořen ze čtyř rovných úseků pojmenovaných „po vzletu“, „napříč 

větrem“, „po větru“, „poloha před poslední zatáčkou“ neboli „base leg“ (běžně se používá 

právě tento anglický výraz) a „finále“. Dále se skládá ze čtyř pravoúhlých zatáček, z nichž 

první nastává zpravidla po překročení výšky 500 stop nad zemí a je prováděna náklonem 

15°. Ostatní zatáčky se točí náklonem 30°. Druhou a třetí zatáčku pilot točí, jakmile se letoun 

nachází 45° od prahu dráhy, nebo bodu dotyku (v případě třetí zatáčky), který si pilot určí. 

Běžný let po okruhu probíhá ve výšce 1000 stop nad letištěm a je tedy většinou možné 

odhadnout výšku okruhu i bez předchozí studie daného letiště. Pro lepší představu slouží 

obrázek 5.1. 

Kromě standardní výšky točení první zatáčky 500 stop nad zemí a okruhové výšky 1000 stop 

nad letištěm naznačené na obrázku v poloze „po větru“, se na obrázku nachází další dvě 

Napříč větrem 

1. 2. 

3. 

4. 

Obrázek 5.1 Schéma letištního okruhu; upraveno autorem [24] 
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výšky. Tyto výšky již odpovídají standardizovaným postupům pro letouny Cirrus. Ty říkají, že 

by měl pilot na úrovni prahu dráhy (bodu dosednutí) stáhnout výkon, vysunout 50 % klapky 

a začít klesat stále v poloze po větru. 800 stop pak označuje výšku nad zemí, kterou by měl 

pilot mít v letounu Cirrus ve třetí okruhové zatáčce. 500 stop nad zemí odpovídá výšce těsně 

před čtvrtou zatáčkou, ve které by poté měl letoun být 400 stop nad zemí nebo letištěm. 

Předchozí odstavec nastiňuje způsob zaletění okruhu letounem Cirrus SR20, nicméně pro 

pozdější rozbor letu je nutné okruh popsat krok po kroku: 

Vzlet až 1. zatáčka („po vzletu“):  

- Vzlet s klapkami 50 %. Nastavení plného výkonu, rozjezd a zrychlení až na rychlost 

rotace 65 uzlů. 

- Přechod do stoupání pod úhlem cca +5° až +7,5° a udržování rychlosti VX 83 uzlů do 

výšky 500 stop nad letištěm. 

- 500 stop nad letištěm zvolání „CAPS available“ (oznámení, že je padák dostupný 

pro případ vysazení motoru) a zároveň zasunutí klapek (indikovaná rychlost 85 uzlů 

a více, vertikální rychlost označující stoupání, mimo překážky) 

- Točení první devadesátistupňové zatáčky s náklonem 15°, přechod na rychlost 

VY 96 uzlů. 

1. zatáčka až 2. zatáčka („napříč větrem“):  

- Stoupání VY napříč větrem do 1000 stop nad letištěm, přechod do horizontálního letu. 

- Na 45° od prahu dráhy točení 2. zatáčky s náklonem 30°. 

2. zatáčka až 3. zatáčka („po větru“): 

- Udržování horizontálního letu, výkon nastavený na 50 % a zároveň udržování IAS 

cca 110 uzlů (rychlost vychází z interních postupů ATO, které ukládají dodržování 

nastavení 50 % výkonu, což v praxi znamená rychlost o několik uzlů vyšší než 

doporučená v iFOM), úkony před přistáním, radiofonní hlášení. 

- Na úrovni prahu dráhy stažení výkonu na 25 %, vysunutí klapek na 50 % a klesání na 

rychlosti 100 uzlů indikovaných. 

- 45° od prahu dráhy 3. zatáčka s náklonem 30 stupňů. 

3. zatáčka až 4. zatáčka („base leg“): 

- 800 stop nad letištěm ve 3. zatáčce. 

- Po dotočení zatáčky nastavení 100 % klapek, indikovaná rychlost 90 uzlů. 

- 4. zatáčka dle potřeby. 
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4. zatáčka až přistání („finále“): 

- Ve 4. zatáčce cca 400 stop nad letištěm.  

- Pozor na tzv. přeletění finále (na obrázku 5.1 červeně), lepší tzv. nedoletění (zeleně). 

- Po dotočení do finálního kurzu zpomalení na 80 uzlů (dáno interními postupy pro 

zvýšení bezpečnosti, dle iFOM 78 uzlů) až do podrovnání těsně nad přistávací 

dráhou. 

Výše rozepsané postupy jsou používány při letu po okruhu v letounech Cirrus. Nejedná se 

o předpis, nýbrž pouze o doporučení přímo od výrobce Cirrus Aircraft na základě ověřených 

postupů. Tato doporučení slouží k usnadnění letu a také pro zachování standardizace, která 

má za následek zvýšení bezpečnosti. 

5.2.4 Průměrná doba výcviku pro zvládnutí okruhů v Cirrus Aircraft 

Management 

Aby bylo možné porovnat výsledky žáka, u kterého byly využívány rozbory na základě 

letových záznamů, bylo důležité zjistit průměrnou dobu od začátku výcviku po začátek 

tréninku okruhů. Dalším sledovaným parametrem, a pro tuto práci i důležitějším, je čas od 

prvního letu po okruhu po první samostatný let na okruhu. Obě tyto průměrné doby vychází 

z průzkumu provedeném u žáků, kteří dokončili výcvik, případně ve výcviku již dokončili 

všechny úlohy zabývající se lety po okruhu pod ATO Cirrus Aircraft Management s.r.o. od 

září 2017 do dubna 2019. Do průzkumu bylo včetně vzorového žáka (42 let) zařazeno 

dohromady 5 mužů ve věku od 39 do 53 let (průměrný věk 46 let) bez jakékoliv předchozí 

pilotní zkušenosti. 

Počátek výcviku až lety po okruhu: 

Z dostupných výcvikových dokumentací společnosti pro toto období vyplývá, že průměrná 

doba od prvního výcvikového letu po dosažení úlohy zabývající se okruhy u žáků, u kterých 

nebylo využíváno letových záznamů, činí 15 hodin a 33 minut. U žáka, u kterého byla letová 

data součástí rozboru, činí nálet od počátku výcviku po okruhy přesně 10 hodin, což 

odpovídá celkovému náletu pouze o 2 hodiny a 20 minut většímu oproti osnově. Minimální 

doba dle osnovy Cirrus Aircraft Management s.r.o. na zvládnutí prvních devíti úloh odpovídá 

7 hodinám a 40 minutám. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nevyužívání letových dat trvá v průměru výcvik až 

dvojnásobnou dobu oproti stanovené osnově. Rozdíl 5 hodin a 33 minut mezi průměrnou 

dobou pro tyto úlohy v klasickém výcviku a výcvikem s využitím letových dat se může zdát 

poměrně významný, avšak při rozdělení této doby mezi všech 9 úloh, na kterých odchylka 

vznikla, připadá na každou úlohu „pouze“ 36 minut. 
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Tato část jasně dokazuje, že zpracování letových záznamů ve výcviku má již od prvního letu 

význam, jelikož je pravděpodobnější, že se žákovi pomocí vhodně provedených letových 

rozborů podaří splnit první úlohy s minimální odchylkou od výcvikové osnovy. Stejný 

výsledek vyplývá z porovnání s žákem, který byl již před začátkem výcviku držitelem licence 

ULL. Tomu stačilo 8 hodin a 43 minuty, než dospěl do fáze okruhů.  

Další část této práce však ukáže, že využití letových záznamů má větší význam převážně 

v dalších úlohách. 

První lety po okruhu až první samostatné lety: 

Opět jako v prvním případě, i k vytvoření této části posloužily výcvikové dokumentace těch 

stejných žáků. Na výsledek tohoto porovnání nemá vliv rozdíl v náletech jednotlivých žáků při 

začátku letů po okruhu, protože by měl každý z žáků, nehledě na celkový nálet, dosahovat 

podobných schopností. 

Průměrná doba za sledované období od prvních letů po okruhu až po první samostatné 

okruhové lety činí 31 hodin a 23 minut. Stejný úsek zvládl žák, který podstoupil výcvik včetně 

rozboru letových dat, za 20 hodin a pouhé 2 minuty k tomu. Celkový rozdíl tak vychází na 

11 hodin a 21 minut, který je možné klasifikovat jako významnou odchylku.  

Že jsou okruhy nejspíš nejnáročnější částí výcviku, které je věnováno nejvíce času, dokazuje 

i fakt, že dle výcvikové osnovy je minimální předepsaná doba pro splnění okruhů pouhých 

4,5 hodiny. I když však reálně strávená doba v této úloze bývá několikrát delší, rozdíl téměř 

11,5 hodiny mezi průměrnými výcviky a konkrétním analyzovaným tréninkem je propastný. 

Naopak žák se zkušenostmi z ULL zvládl ovládnout okruhy za 16 hodin a 48 minut, kterým 

se vzorový poměrně přiblížil. I tato fakta slouží jako podpora myšlenky, že letová data mají 

v primárním výcviku jasné opodstatnění. 

5.2.5 Rozbor letu 

Praktická ukázka analýzy letu je provedena na základě letových dat z prvních letů po okruhu, 

které žák provádí už celé sám. První rozebíraný let následuje po tom, kdy se žák naučil 

provádět vzlet a let do polohy po větru. Před třetí okruhovou zatáčkou přebíral řízení 

instruktor a předváděl správné provedení druhé části okruhu, tedy klesání a dovedení 

letounu až na přistání. Další část této kapitoly se věnuje okruhům při přibližně polovičním 

náletu z celkových 20 hodin. Poslední ukázka je z posledního výcvikového letu po okruhu 

před připuštěním k samostatným letům. Jednotlivé rozbory slouží k prokázání pokroku žáka 

od prvních krůčků na okruhu a až do fáze samostatnosti. 

Pro hodnocení žákova výkonu slouží v této práci tabulka, která se zaměřuje na hlavní 

parametry správného zvládnutí letu po okruhu (viz. níže). Každý z parametrů je ohodnocený 
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jako „splněno“, nebo „nesplněno“. Jednotlivý výsledek závisí na zvládnutí okruhu dle předem 

daných kritérií vycházejících z Interactive Flight Operation Manual od výrobce Cirrus, který je 

známý také jako iFOM.[24] Jedná se o unikátní letovou příručku s doporučenými postupy, 

která slouží ke standardizaci všech letových postupů na různých typech pístových letounů 

Cirrus. Pro ostatní letouny je vhodné použít odchylky dle Part-FCL z části věnované 

požadavkům na praktickou zkoušku PPL. V případě, ve kterém byla jakákoliv hodnocená 

část klasifikována jako nevyhovující, následuje vysvětlení konkrétního rozhodnutí a zároveň 

je důvod k nesplnění celého okruhu. Celkový výsledek bude zaznamenaný jako „prošel“, 

nebo „neprošel“. V případě, že se opakuje chyba ve stejné kategorii, je tento problém 

rozebrán pro svoji podobnost pouze v jednom vybraném případě. 

Sledované parametry na okruhu a přípustné odchylky: 

- Rychlost: + 10 / - 5 uzlů při stoupání a klesání, ± 10 uzlů v horizontu 

- Výška: ± 100 stop 

- Trať letu (tj. tvar okruhu): ± 10° 

- Náklon: ± 10° 

- Čtvrtá zatáčka 

Místo hodnocení parametru náklonu na okruhu v jednotlivých zatáčkách je v tabulce 

zahrnuto hodnocení pod názvem „čtvrtá zatáčka“. Tento parametr byl zvolen z toho důvodu, 

že žáci povětšinou točí okruhové zatáčky s náklonem nižším než stanoveným. To nemá za 

následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad letounem, ale naopak se prohlubuje odstup od 

pádové rychlosti a let je tak ještě bezpečnější. Mimo to je čtvrtá zatáčka velmi důležitá pro 

provedení bezpečného a stabilizovaného přiblížení, které je základem kvalitního přistání. 

Čtvrtá zatáčka může být provedena třemi způsoby (seřazeny podle správnosti provedení od 

nejlepšího po nejhorší): 

- Včas zatočená: přímo do polohy finále bez další opravy kurzu 

- Brzy zatočená: tzv. nedoletění polohy finále s nutností opravy menším náklonem 

(nejedná se o kritickou chybu, zelená trajektorie na obrázku 5.1) 

- Pozdě zatočená: tzv. přeletění polohy finále s nutností opravy větším náklonem 

(může být až kritická chyba, důvod k nesplnění úlohy) 

Bohužel neexistuje přesný parametr pro hodnocení každé situace, která nastane ve čtvrté 

zatáčce. Brzy zatočená poloha finále většinou není příliš nebezpečná a snížením náklonu se 

žák může snadno vrátit do správné polohy, stejně tak nižší rychlost než 90 uzlů může být 

v některých situacích akceptovatelná. Podobně je to s pozdě zatočenou polohou finále. Zde 

může nastat situace, ve které žák točí s náklonem vyšším než 30°, což může vést až 

k překročení tolerovaného limitu pro náklon. Při spojení s nízkou rychlostí a výškou se 
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v takovém případě jedná o nebezpečnou situaci. Na druhou stranu může být přeletění polohy 

finále i méně závažného charakteru, kdy nedojde k přílišnému zvýšení náklonu a žákovi se 

podaří velmi rychle reagovat a vrátit se zpět do osy dráhy. V této situaci nemusí být nutně 

okruh považován za neúspěšný. Bezpečně provedená čtvrtá zatáčka tak závisí na několika 

vstupech, které musí instruktor vzít v potaz a jedná se zčásti o subjektivní hodnocení 

založené na letových záznamech. 

A) Rozbor prvních letů po okruhu 

Jelikož je Cirrus velmi rychlý letoun, učí se žák nejprve provedení vzletu a stoupání do 

polohy po větru včetně provedení nutných úkonů před přistáním. První celé okruhy žák létá, 

jakmile se cítí lépe, stíhá včas vyrovnat letoun do horizontu a je schopen korigovat rychlost 

ve stoupání.  

První lety po okruhu u sledovaného žáka byly trénovány 4.8.2018 při letu dlouhém celkem 

50 minut, během kterých byly provedeny čtyři pravé okruhy na dráhu 24L na letišti LKPM 

(Příbram). První okruh byl zakončený opakováním bez přistání, další tři okruhy byly 

provedeny včetně přistání s úplným zastavením. 

Na dvojrozměrném pohledu (obrázek 5.2) jsou znázorněny právě všechny čtyři okruhy 

(modrou barvou) včetně tvaru ideálního okruhu (žlutou barvou). Z obrázku je patrné, že žák 

nemá zatím okruh příliš osvojený, jelikož první tři zatáčky začínají při každém okruhu v jiném 

místě. Naopak čtvrtá zatáčka je ve všech případech provedena podobně a správně bez 

přílišného přeletění finále neboli jeho „přestřelení“ (z anglického „overshoot“), zřejmě díky 

tomu, že se žák orientuje podle letiště, kdy je jeho úkolem naletět konečný kurz přiblížení 

Obrázek 5.2 Dvojrozměrný pohled na sérii prvních čtyř okruhů; upraveno 
autorem [23] 
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a nemusí tak sledovat žádný úhel jako v případě druhé a třetí zatáčky. Na druhou stranu je 

patrné, že žák začal točit čtvrtou zatáčku při jednom z okruhů příliš brzy a musel přestat, což 

je však menší chyba než přeletění finálního kurzu. Další informaci, která je na základě 

obrázku patrná jsou poměrně dobře zvládnuté polohy napříč větrem a base leg, které jsou, 

až na výjimku ve čtvrtém okruhu v poloze mezi 1. a 2. zatáčkou, zhruba kolmé na dráhu 

v užívání. Poloha po větru je ve dvou případech provedena taky správně, a to po trati 

rovnoběžné s letištěm. V průběhu prvního a třetího okruhu je patrné, že byla druhá zatáčka 

otočena příliš brzy, a proto se letoun v poloze po větru oddaloval od letiště zhruba do míst, 

kde probíhal druhý a čtvrtý okruh, aby měl žák dostatek času na zatočení do polohy base 

leg. Jak ale dokazuje letový záznam, zvolená trať v poloze po větru se vešla do tolerance. 

Pro rozbor vertikálního profilu a rychlosti slouží nejlépe graf, který obsahuje právě informaci 

o výšce a indikované rychlosti viz. Obrázek 5.3, nebo také pohled z kokpitu, díky kterému lze 

dobře sledovat jak výšku a rychlost pro danou polohu na okruhu, tak také úhel náklonu 

během všech čtyř zatáček. 

Na základě letových dat byla vytvořena tabulka 5.1. Z tabulky je patrné, že žák teprve 

s okruhy začíná, jelikož se mu ani v jednom případě nepodařilo splnit všechny čtyři 

sledované parametry. 

Obrázek 5.3 Indikovaná rychlost a výška během celého výcvikového letu [23] 
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Tabulka 5.1 Hodnocení prvního letu po okruhu 

 Pořadí 
okruhu 

Rychlost Výška Tvar okruhu 
Čtvrtá 

zatáčka 
Celkové 

hodnocení 

1. okruh Nesplněno Nesplněno Splněno Splněno Neprošel 

2. okruh Nesplněno Nesplněno Nesplněno Splněno Neprošel 

3. okruh Nesplněno Nesplněno Splněno Splněno Neprošel 

4. okruh Nesplněno Splněno Splněno Splněno Neprošel 

 

Z letového záznamu lze vyvodit, že žák nemá větší problémy s točením a udržováním 

náklonů během okruhů. To je díky tomu, už dobře ovládá zatáčky, které jsou na okruhu 

s určitým intervalem od sebe, takže se může na každou zatáčku dostatečně soustředit. 

V posledním okruhu se žákovi sice nepodařilo otočit čtvrtou zatáčku do polohy finále na 

jednou, jelikož špatně odhadl bod točení poslední zatáčky a musel ji přerušit. Tento problém 

však neměl výraznější vliv na bezpečnost, jelikož došlo k vyrovnání letounu do přímočarého 

letu snížením náklonu, nikoliv nedodržení limitu vlivem příliš velkého naklonění letounu. 

Podobně „banálním“ se zdá být držení kurzu na okruhu. V případě silného větru však i tato 

disciplína potřebuje nutnou dávku zručnosti. Vzhledem na příznivé podmínky při prvních 

letech po okruhu, žák zvládl držet předepsaný kurz ± 10 stupňů ve většině okruhových 

úseků. Jediné větší chyby se dopustil při druhém okruhu, ve kterém přetočil třetí zatáčku až 

do kurzu 155° (místo potřebných 142°). Tuto chybu nicméně ihned napravil. 

 

Obrázek 5.4 Pohled z kokpitu během poslední zatáčky třetího okruhu [23] 
(letiště se nachází v pravé části za ukazatelem vertikální rychlosti) 
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Nejzajímavější pro analýzu dat a také nejtěžšími úkoly na okruhu bývá udržení správné 

výšky a rychlosti. Při zkoumání správné výšky letu byla sledována převážně okruhová výška, 

do které musí letoun nejprve vystoupat a ze které následně probíhá klesání na přistání. 

Výšku se žákovi nepodařilo dodržet během prvních tří okruhů, kdy se dostal nad povolený 

limit 2600 stop (2500 stop okruhová výška + 100 stop tolerance). Největší odchylka nastala 

v prvním okruhu, kdy žák přestoupal výšku okruhu až do 2743 stop. Ve druhém a třetím 

okruhu výšku nedodržel jen těsně, konkrétně o přibližně 50 stop. Přestoupání výšky je 

nejčastější chyba na okruhu, jelikož žák musí udržet letoun v konkrétní výšce i přes to, že 

přechází do vodorovného letu ze stoupání, tudíž s plným výkonem. Pokud nedojde 

k dostatečnému potlačení a podržení letounu v horizontu stejně jako k okamžitému stažení 

výkonu na polovinu, zvýší se vztlak působící na letoun vlivem vysokého výkonu a stoupající 

rychlosti, kvůli kterému letoun dále stoupá. Situace z prvního okruhu je patrná z obrázku 

5.3Obrázek 5.3 (viz. zelená křivka a údaj o výšce v šedém okénku) a 5.5. Výše popsaná 

situace je viditelná z nezpracovaných dat z prvního okruhu viz. obrázek 5.6. Ve sloupečku 

„AltB“ jsou v červeném rámečku zobrazeny výšky, které se nevešly do tolerance, červeným 

písmem je označena nejvyšší hodnota, která byla v průběhu celého letu naměřena. 

Zvýrazněné hodnoty ve sloupci vertikální rychlosti „VSpd“ zobrazují stoupající tendenci 

letounu, který se měl v dané době namísto stoupání nacházet v opačném režimu, klesání.  

Obrázek 5.5 Pohled z kokpitu znázorňující přestoupání okruhové výšky v poloze po větru [23] 
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Nejtěžším parametrem na základě záznamu z prvního okruhového letu se zdá být udržení 

správné rychlosti, jelikož v každém okruhu byla rychlost alespoň jednou nedodržena. Tento 

údaj je důležité hlídat od rozjezdu kvůli rychlosti rotace přes stoupání, vodorovný let i klesání. 

V případě, že se nepodaří rychlost udržet co nejblíže doporučeným hodnotám, může hrozit 

ztráta kontroly řízení vlivem nízké rychlosti nebo třeba nestabilizované přiblížení vlivem 

rychlosti vysoké. Při sledování rychlostí je kritičtější rychlosti nižší než ta doporučená. 

Nejdůležitější je hlídání rychlostí při vzletu, stoupání a klesání, proto je tolerance v těchto 

fázích letů směrem dolů pouze 5 uzlů na rozdíl od letu v horizontu.  

V prvním, druhém a třetím okruhu došlo k překročení tolerancí shodně při letu v poloze po 

větru. V případě polohy po větru se rychlost rozběhla až na 122 uzlů v prvním okruhu. Na 

obrázku 5.6. je červeně zvýrazněna nejvyšší rychlost 120 uzlů s mírně klesající tendencí, 

avšak stále blízko tolerance viz. oranžové zvýraznění, později letoun opět zrychlil na 

zmiňovaných 122 uzlů. Ve druhém a třetím rychlost dosáhla dokonce až těsně přes 130 uzlů, 

to odpovídá překročení tolerance o více než 20 uzlů. V těchto případech souvisí vysoké 

rychlosti s pozdním stažením plného výkonu po vyrovnání do vodorovného letu a také 

s výškou, která pokaždé přesáhla okruhovou o více než 100 stop. Přebytek rychlosti je pak 

daný snahou o vyklesání do 2500 stop nad letištěm. Jak už bylo zmíněno, v poloze po větru 

je nutné na úrovni prahu dráhy snížit výkon a vysunout 50 % klapky, na které je však limit 

119 uzlů. Vysoká rychlost v poloze po větru tak může zapříčinit pozdější vysunutí klapek, 

čímž dojde k modifikaci okruhu, výšek a celkové reference. Zbývající část okruhu pak není 

prováděna standardním způsobem a může vést k nestabilizovanému přiblížení a dalším 

chybám.  

Obrázek 5.6 Letová data zobrazující nedodržení parametrů okruhu při prvním letu 
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Vyšší rychlost se objevila v prvním, druhém a posledním okruhu také ve třetí zatáčce, ve 

které má být udržována na 100 uzlech. Rychlosti byly ve všech případech přibližně stejné 

a pohybovaly se v rozmezí 111–113 uzlů. Jako v předchozím případě hrozí pozdní vysunutí 

vztlakových klapek tentokrát na plnou výchylku, protože jsou limitovány 104 uzly. Tím hrozí 

nedostatečné zpomalení v poloze base leg, kde by měla rychlost dosahovat 90 uzlů a opět 

hrozí nestabilizované přiblížení, malá výška ve čtvrté zatáčce a vysoká rychlost na finále. 

Nejnebezpečnější situace během prvních okruhů nastaly však ve třetím a čtvrtém okruhu. Ve 

čtvrtém okruhu rychlost poklesla v poloze napříč větrem na 86 uzlů, tedy o 10 uzlů pod VY. 

Nejkritičtější úsek letu však nastal hned dvakrát během okruhu třetího. Po vzletu se žákovi 

nepodařilo udržet rychlost 83 uzlů pro stoupání s 50 % klapkami, rychlost poklesla dokonce 

až na 71 uzel. To je sice stále poměrně vysoko nad pádovou rychlostí (63 až 66 uzlů), ale 

v případě pomalé reakce na klesající rychlost hrozí pád letounu v nízké výšce, který se dá 

vybrat jen velmi složitě. K další nebezpečné situaci došlo jen o chvíli později při točení třetí 

okruhové zatáčky, kdy žák neuhlídal rychlost při 30° náklonu a ta klesla z doporučených 100 

uzlů až na 84 uzly. Letoun těsně před zatáčkou změnil úhel náběhu a místo klesání 

a udržování rychlosti přešel letoun do vodorovného letu a na malý okamžik dokonce do 

stoupání. Situaci žák vyřešil za pomoci instruktora výrazným potlačením do klesání 1550 

stop za minutu, kterým se podařilo potřebnou rychlost nabrat zpět. Na obrázku 5.7 je 

vyobrazený výstup výšky a indikované rychlosti v poloze třetí zatáčky ve třetím okruhu 

včetně znázorněné IAS, kterou by měl žák udržovat (červená linka). Tato nebezpečná 

situace je znázorněna i číselně v šedé tabulce v obrázku a graficky je místo zvýrazněno 

svislou fialovou úsečkou. 

Obrázek 5.7  Graf zobrazující indikovanou rychlost a výšku v kritickém místě třetího okruhu; upraveno autorem [23] 
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B) Rozbor letu po cca 10 nalétaných hodinách na okruhu 

Druhý rozebíraný let proběhl o měsíc později než první lety po okruhu, kdy už se žák přiblížil 

hranici 10 odlétaných hodin v této úloze. Během letu dlouhého 55 minut bylo provedeno 

celkem osm přistání a jedno opakování z polohy na finále do polohy po větru. Během letu 

byly trénovány jak standardní levé i pravé okruhy na dráhu 06R (čtyřikrát), tak i nouzové 

situace na okruhu včetně nácviku vynucených přistání a poruch na okruhu (pětkrát), součástí 

analýzy jsou pro z důvodu porovnání žákova pokroku pouze první čtyři okruhy tak, jak je 

znázorněno na obrázku 5.8. 

 

Již z obrázku je patrný značný pokrok, co se týče tvaru jednotlivých okruhů. Vůbec nevadí, 

že pro rozbor tohoto letu byla dráha v užívání 06R místo 24L, jelikož se žák musí naučit 

dokonale ovládat okruhové lety na jakémkoliv letišti. Pro lety na okruhu se na letišti 

v Příbrami většinou využívají okruhy severní (levé na 06R), které vypadají odletěné téměř 

totožně, ale z výcvikových důvodů není od věci občas zaletět okruh jižní (pravý na 06R). 

Obrázek 5.8 ukazuje žákovu nejistotu v pravém okruhu, který nemá naučený. Trať letu 

v obou okruzích je lehce odlišná, směrově se však okruhy zdají být v pořádku. 

Obrázek 5.8 Lety po okruhu přibližně po 10 hodinách v úloze; 
upraveno autorem [23] 
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Pro lepší představu o průběhu IAS a výšky na okruhu slouží obrázek 5.9, ze kterého je na 

první pohled jasné překročení tolerance okruhové výšky ve třetím okruhu. Celkové 

hodnocení letu je opět zpracováno v tabulce podobně jako v prvním případě. 

Jak už bylo zmíněno, žák měl před tímto tréninkovým letem nalétáno k 10 hodinám letů po 

okruhu, což byl také důvod rozdělení jednoho letu mezi standardní postupy a nouzové 

postupy na okruhu. Následující tabulka 5.2 znázorňuje žákův pokrok od prvních letů po 

okruhu, které pochopitelně nebyly příliš uspokojující. 

Tabulka 5.2 Hodnocení druhého rozboru letů po okruhu 

 Pořadí 
okruhu 

Rychlost Výška Tvar okruhu 
Čtvrtá 

zatáčka 
Celkové 

hodnocení 

1. okruh Splněno Nesplněno Splněno Splněno Neprošel 

2. okruh Nesplněno Nesplněno Nesplněno Splněno Neprošel 

3. okruh Nesplněno Nesplněno Splněno Splněno Neprošel 

4. okruh Nesplněno Nesplněno Splněno Splněno Neprošel 

Ačkoliv hodnocení vypadá podobně a z výsledků „splněno“, nebo „nesplněno“ nevyplývá, 

snad až na výjimku v prvním okruhu, že by žák se žák v letech po okruhu zlepšil, detailní 

rozbor dat ukazuje situaci o něco pozitivněji. 

Ve čtvrtém okruhu se žákovi opět nepodařilo odhadnout místo pro zatočení do polohy finále 

a stejně jako v prvním rozebraném letu začal zatáčet příliš brzy. I kvůli tomu snížil náklon 

pod předepsaných 30°, což však ve svém důsledku nevedlo k žádnému nebezpečí a tento 

manévr lze díky správné reakci a opravě chyby považovat za úspěšný. 

Obrázek 5.9 Průběh IAS a výšky letounu během prvních čtyř okruhů výcvikového letu [23] 
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Co se týče trati letu, jednotlivé úseky od polohy po vzletu až do finále byly provedeny 

správně a v toleranci pro jednotlivé části okruhu. Jediné výraznější chyby při držení kurzu se 

žák dopustil ve druhém okruhu, protože začal zatáčet příliš pozdě z polohy base leg na 

finále. Kvůli tomu musel žák kurz přetočit až na 039°, aby se vrátil zpět na prodlouženou osu 

dráhy, které pro dráhu 06R odpovídá kurzu 052°. Obrázek 5.10 zachycuje moment přeletění 

polohy finále, které zapříčinilo následné přetočení finálního kurzu. Oprava byla z žákovi 

strany zvládnuta bez chyby, nenastal rizikový náklon, a i díky tomu lze čtvrtou zatáčku 

považovat za bezpečně provedenou. V případě výraznějšího přeletění finálního kurzu se 

však doporučuje opakovat okruh, jelikož by mohlo dojít k nestabilizovanému 

a nebezpečnému přiblížení. 

Výška se žákovi nepodařila bohužel udržet ani jednom ze čtyř okruhů, což se podařilo zjistit 

pouze díky analýze letového záznamu. V prvním okruhu žák v poloze po větru vystoupal do 

výšky 2609 stop, což bohužel znamená, že se dostal mimo toleranci. Tato hodnota by však 

byla jen velmi těžko možná odhadnout za letu a instruktor by tuto hraniční situaci mohl 

posoudit jako „splněno“. Ve druhém okruhu se nepovedlo limit splnit o 26 stop a v posledním 

okruhu opět o pouhých 11 stop. Nejvýraznější chybu žák udělal ve třetím okruhu, tedy při 

změně standardního levého okruhu na okruh pravý. Přestoupání okruhové výšky až na 

výšku 2713 stop tak lze přiznat nové a ve své podstatě ojedinělé situaci, ve které se žák 

najednou ocitl. To však nic nemění na konečném hodnocení, protože by si žák měl poradit 

na jakémkoliv letišti a dostoupání s následným udržení správné výšky patří mezi jednu 

z prvních úloh, které se v pilotním výcviku učí. 

Obrázek 5.10 Přeletění finálního kurzu ve druhém okruhu [23] 
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Ačkoliv z rozboru prvních okruhů vyplynula rychlost jako nejkritičtější a nejsložitější manévr, 

který je potřeba na okruhu hlídat, první okruh tohoto hodnocení žák provedl bez větších chyb 

v udržování indikované rychlosti, které by vedly k vybočení z tolerovaných mezí. Na rozdíl od 

prvních letů po okruhu, ve kterých žák ve většině případů neuhlídal rychlost v poloze po 

větru a ve všech čtyřech případech neudržel 100 uzlů od začátku klesání z polohy po větru 

do polohy před poslední zatáčkou, analýza druhého zkoumaného letu ukázala, že nebyla ani 

jednou překročena rychlost v poloze po větru a na base legu žák rychlost neuhlídal pouze 

v jednom případě. Stejně jako u výšky nastala největší chyba ve třetím, nestandardním 

okruhu. Rychlost ve třetí zatáčce dosáhla 112 uzlů, což je překročení tolerance o 2 uzly. Jak 

už bylo zmíněno dříve, správná rychlost na base legu je důležitá pro bezpečné provedení 

druhé fáze okruhu a také pro zachování stabilního přiblížení. 112 uzlů ve třetí zatáčce vede 

k pozdnímu vysunutí plných vztlakových klapek a k vyšší rychlosti na base legu, která se 

může promítnout negativně do přibližovací rychlosti na finále a výšky letounu. Jelikož už byly 

výše zmíněné problémy s rychlostí graficky znázorněny v předchozí analýze letových dat, 

následuje ilustrace nového problému. 

Další překročení rychlosti bylo poměrně bezpečné pro letiště Příbram, ale mohlo by být 

kritické pro jiná letiště. Ve druhém a posledním okruhu rychlost po vzletu dosáhla až 94 uzlů 

místo předepsaných 83 uzlů, které by měly být udrženy do 500 stop nad letiště. Přebytek 

rychlosti byl zapříčiněn nedostatečným přitažením páky řízení po provedení letmého přistání 

a vzletu. Důsledkem pak byla právě vyšší rychlost, se kterou souvisí nižší úhel stoupání 

a nižší stoupavost. Všechny tyto parametry po vzletu ovlivňují výkonnost letounu při přeletu 

případných překážek a vyšší rychlost znamená pozdější vystoupání do bezpečné výšky. 

Jako důkaz pro toto tvrzení slouží obrázek 5.11, který zobrazuje průběh vertikální rychlosti 

po vzletu ve druhém okruhu. Ihned po odpoutání od země je vidět mírný nárůst vertikální 

rychlosti až do chvíle, kde začíná vertikální rychlost přibližně v 6. minutě a 8. sekundě klesat 

až do nejnižší kladné hodnoty 201 stop za minutu. Právě tato nízká rychlost stoupání 

způsobila zvýšení dopředné indikované rychlosti až na 94 uzly. Na obrázku je dále pěkně 

vidět žákovu reakci, kdy přitažením páky řízení zvýšil úhel náběhu a tím i rychlost stoupání 

až na hodnotu přesahující 1750 stop za minutu. Následovalo snížení úhlu náběhu z důvodu 

klesající rychlosti a udržování přibližně konstantní vertikální rychlosti až do chvíle zavření 

klapek, kdy je naopak potřeba zvýšit rychlost dopřednou.  
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Na základě výsledku analýzy letového záznamu vyplývá, že je i po 10 odlétaných hodinách 

na okruhu stále co zlepšovat. Nicméně hodnocení „splněno“ / „nesplněno“ je v tomto případě 

přísnější a nevypovídá téměř o žádném pokroku, to však na druhou stranu vyvrací důkladný 

rozbor jednotlivých fází letu, který ukázal, že se žák v mnohých aspektech zlepšil.  

C) Rozbor kontrolních letů po okruhu 

Poslední část této kapitoly se zaměřuje na hodnocení letových dat zaznamenaných při 

kontrolních letech po okruhu, které jsou na programu výcviku v průběhu samostatných letů. 

Tato úloha je vhodná převážně pro ověření, jakým způsobem žák uplatňuje při samostatných 

letech dříve naučené a osvojené postupy. Slouží také ke zjištění případných zlozvyků 

a chyb, které si žák může do pilotování vnést během samostatných letů, a k jejich nápravě 

neboli ke standardizaci postupů. Tento konkrétní let proběhl 29. 9. 2018 v době, kdy za 

sebou žák měl bezmála dvě hodiny samostatného letu po okruhu. 

Stejně jako v předchozích případech proběhl i třetí analyzovaný let na letišti LKPM, kde byla 

tentokrát v užívání opět dráha 24L. Během přezkoušení byly provedeny celkem tři pravé 

okruhy na dráhu v užívání. 

Díky dvojrozměrnému pohledu z obrázku 5.12 je možné říci, že okruhy na první pohled 

vypadají tak, jak by vypadat měly. Polohy napříč větrem a base leg se zdají být kolmé k ose 

dráhy letiště. To, že je úsek mezi první a druhou zatáčkou zatočený při každém okruhu 

v odlišné vzdálenosti od letiště, není nutné považovat za chybu, jelikož dle standardních 

postupů první zatáčka nastává nejdříve ve výšce 500 stop, ale může to být i později. Polohy 

před poslední zatáčkou byly ve všech čtyřech okruzích téměř totožné a shodují se s ideální 

Obrázek 5.11 Vertikální rychlost po vzletu ve druhém okruhu [23] 
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trajektorii (žlutě na obrázku 5.12). Polohy po vzletu, po větru a finále se zdají být rovnoběžné 

s letištěm a bez výraznějších úprav kurzu, což je první předpoklad ke správnému provedení 

okruhu.  

Z obrázku 5.13 zachycujícím graf výšky a indikované rychlosti v průběhu letu lze na první 

pohled vyčíst, zda došlo k nějakým nestandardním výchylkám, jako tomu bylo například 

u výšky v předchozích rozborech. Při zaměření se na daný obrázek je možné určit lehce 

vyšší rychlost ve třetí okruhové zatáčce v případě prvního okruhu, zbytek se zdá být 

v pořádku. 

Na základě tabulek s hodnocením prvního a druhého rozboru letů, které jsou v této práci 

použity, nebyl rozpoznán žádný výrazný pokrok. Ten by měl však být jednoznačný 

Obrázek 5.12 Dvojrozměrný pohled zobrazující kontrolní lety po okruhu;  
upraveno autorem [23] 

Obrázek 5.13 Průběh výšky [ALT(Baro)] a indikované rychlosti (IAS) během kontrolního letu [23] 
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z tabulky 5.3, která obsahuje výsledek analýzy posledního letu, který byl v této práci 

rozebrán. 

Tabulka 5.3 Hodnocení rozboru posledních letů po okruhu 

 Pořadí 
okruhu 

Rychlost Výška Tvar okruhu 
Čtvrtá 

zatáčka 
Celkové 

hodnocení 

1. okruh Nesplněno Splněno Splněno Splněno Neprošel 

2. okruh Splněno Splněno Splněno Splněno Prošel 

3. okruh Splněno Splněno Splněno Splněno Prošel 

 

Po vyhodnocení jednoho z kontrolních letů s instruktorem je zřejmé, že žák let po okruhu 

ovládá bezpečně a že si během samostatných letů návyky nepokazil až na malou odchylku 

v prvním okruhu. Nic tedy nebrání tomu, aby mu mohl být povolen další samostatný nácvik 

okruhů. Jediného překročení daných limitů, která zapříčinilo, že žák nemohl být ohodnocen 

výborně ve všech třech kontrolních okruzích, se týká rychlosti letu ve třetí okruhové zatáčce 

prvního okruhu viz. obrázek 5.14.  

Obrázek 5.14 Ukázka příliš vysoké rychlosti a vertikální rychlosti ve třetí zatáčce prvního okruhu [23] 
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Letoun se dostal mimo toleranci až na rychlost 113 uzlů, jelikož žák příliš potlačil, aby 

nezačal ztrácet rychlost vlivem 30° náklonu. V konečném důsledku však překročil toleranci 

o 3 uzly. Je však nutné dodat, že chybu provedl na tzv. bezpečnou stranu a jedná se 

o menší chybu, než kdyby žák letěl příliš pomalu. V celkovém součtu byla indikovaná 

rychlost vyšší po dobu 8 sekund, během kterých žák správně reagoval snížením vertikální 

rychlosti klesání, která v jednu chvíli dosáhla hodnoty klesání 1542 stop za minutu (obrázek 

5.14, kolonka „VS FPM“). Stejný průběh je zobrazený v ještě nezpracovaných datech na 

obrázku 5.15. Ve sloupci „IAS“ jsou červeně vyznačeny rychlosti, které se nevešly do 

zmiňované tolerance pro rychlost ve třetí zatáčce. Sloupec „VSpd“ obsahuje v oranžovém 

rámečku data nejprve rostoucí rychlost klesání, která měla za následek překročení dopředné 

rychlosti. Od hodnoty klesání 1542,05 stop za minutu je viditelné snížení rychlosti klesání, 

díky které se rychlost letu vrátila zpět do tolerance. 

Při rozboru výšky bylo zjištěno, že se žák přiblížil horní toleranci výšky na okruhu, která je 

nastavena na 2600 stop. V prvním okruhu letoun v poloze po větru vystoupal do výšky 2588 

stop, žák si však stoupající tendenci letounu včas uvědomil, stihl zareagovat a udržel letoun 

v předem specifikovaných limitech. 

Ostatní sledované parametry, mezi které patří správné načasování zatočení čtvrté zatáčky 

a s tím související naletění finálního kurzu, náklony v jednotlivých zatáčkách a tvar okruhu 

žák provedl bez problémů, bezpečně a ve stanovených tolerancích. 

D) Identifikace kritických fází letu 

V této části 5. kapitoly jsou letová data kritických fází ze všech tří vzorových výcvikových letů 

zobrazena ve formě krabicových grafů, aby byly jedny lety jednoduše porovnatelné. 

Sledované parametry, ze kterých vychází jednotlivé diagramy, jsou: 

- Rychlost ve čtvrté zatáčce (ideálně 90 uzlů) 

- Náklon ve čtvrté zatáčce (ideálně 30°) 

Obrázek 5.15 „Raw data“ z kontrolního letu upozorňující na vysokou rychlost ve třetí zatáčce 
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- Rychlost na finále (ideálně 80 uzlů) 

- Odstup od pádové rychlosti ve čtvrté zatáčce (ideálně 25 uzlů) 

Rychlost ve čtvrté zatáčce: 

Krabicový graf zobrazuje data zachycující indikovanou rychlost v poloze čtvrté zatáčky. 

Zelená přímka zobrazuje ideální rychlost, žlutá maximální povolenou toleranci a červená 

nejnižší bezpečnou rychlost. Z grafu je patrný veliký rozdíl mezi maximálními a minimálními 

hodnotami i mezi Q1 a Q3 v průběhu první sady okruhů. Rychlost byla několikrát pod 

kritickou hranicí. Ve druhém letu je zjevný pokrok, jelikož jsou indikované rychlosti nahuštěné 

více na sebe, žákovi se dařilo udržoval hodnoty v užším rozsahu. Nicméně i ve druhém letu 

rychlost několikrát poklesla až pod hranici 85 uzlů. Ve třetím letu žák udržel rychlosti 

v toleranci, nedošlo k překročení maximální ani minimální možné odchylky. Medián 

i průměrné hodnoty se jsou sice o něco vyšší (94-95 uzlů), než je ideální rychlost pro tuto 

polohu, nicméně vyšší rychlost v poslední okruhové zatáčce značí odchylku v toleranci na 

bezpečnou stranu a nelze ji proto považovat za nebezpečnou. 

Graf 5.1 Porovnání rychlosti ve 4. zatáčce 
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Náklon ve čtvrté zatáčce: 

V případě náklonu je kritická hodnota zvýrazněna červeně a odpovídá 35°. Ideálnímu 

náklonu 30° je přiřazena zelená linka, žlutě je poté tolerance nejnižšího náklonu v poslední 

okruhové zatáčce. Tolerance jsou upraveny pro poslední zatáčku oproti ostatním zatáčkám, 

kde je tolerance ± 10°. Tato změna byla zvolena, protože náklon nad 35° může být 

v kombinaci s nízkou rychlostí velmi kritický. Stejně tak se může stát, že žák začne zatáčet 

příliš brzy a musí náklon zmírnit, což není situace kritická. Neměl by se však dostat pod 10° 

náklonu. 

Z grafu vyplývá výrazné zlepšení napříč jednotlivými lety. Při prvních okruzích žák překročil 

kritický, maximální, náklon a také náklon minimální. Rozsah jednotlivých hodnot je také velmi 

velký. Ve druhém vzorovém letu po okruhu je už rozdíl mezi třetím a prvním kvartilem menší, 

dá se tedy konstatovat, že se žákovi dařilo držet náklon v menším rozmezí a byl tedy 

přesnější. Nicméně i při druhém letu žák překročil minimální toleranci. Výrazný pokrok je 

vidět u posledního kontrolního letu. Žák ani v jednom z okruhů nepřekročil tolerance, 

dokonce se k nim ani nepřiblížil. Medián i průměr se nachází velmi blízko ideálního náklonu 

30° a rozsah hodnot je také velmi malý. 

 

 

Graf 5.2 Porovnání náklonu ve 4. zatáčce 
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Odstup od pádové rychlosti ve čtvrté zatáčce: 

 

Jako v předchozích případech i v tomto grafu zobrazuje červená linka kritickou hodnotu. 

Zelená křivka označuje ideální hodnotu odstupu od pádové rychlosti, která začíná na 25 

uzlech. Horní tolerance není stanovena, čím větší odstup od pádové rychlosti, tím lépe. 

Jednotlivé odstupy byly vypočítány za využití údajů o násobku zatížení (který závisí na 

náklonu) a rychlosti ze čtvrté okruhové zatáčky. 

Z dat z prvního letu vychází, že se většina hodnot pohybovala na bezpečné straně od 

ideálního odstupu od pádové rychlosti, i přes to byl několikrát odstup snížen až na hodnotu 

blížící se kritické rychlosti. Z vrchních tří grafů vyplývá, že ačkoliv žák nedodržel ve všech 

okamžicích letu rychlost v poslední zatáčce, nebyl průlet tímto úsekem okruhu příliš 

nebezpečný, jelikož měl při letu nižší rychlosti zároveň i nižší náklon. 

Ve druhém letu dosahuje průměr hodnot přesně ideálního odstupu od pádové rychlosti, 

nicméně některé hodnoty ukazují nižší rozestup, což dokazuje také medián, který se nachází 

těsně pod ideální hranicí. Opět se jedná o výsledek logický, jelikož ve druhém letu žák sice 

udržel až na výjimky rychlost v toleranci, jenže i přesto byla většinou o něco málo nižší než 

Graf 5.3 Porovnání odstupu od pádové rychlosti ve 4. zatáčce 
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rychlost ideální. Společně s nižším než ideálním náklonem tak výsledek pro druhý let z grafu 

5.3 značí bezpečné poměrně provedení poslední zatáčky. 

Nejbezpečnější průlet poslední okruhovou zatáčkou připadá na třetí let. Z grafu vyplývá, že 

nejnižší hodnota se nachází na hranici ideálního odstupu od pádové rychlosti, všechny další 

hodnoty včetně průměru a mediánu jsou vyšší, tedy bezpečnější. Ačkoliv na poslední let 

připadá nejvyšší odstup od pádové rychlosti a nebyla ohrožena bezpečnost, v úplně ideálním 

případě by měl výsledek vyjít shodný s vertikální zelenou linkou. V tomto případě se tak 

nestalo kvůli vyšší rychlosti ve čtvrté zatáčce, která se však vešla do určených limitů.  

Rychlost na finále: 

Posledním sledovaným kritickým parametrem je rychlost na finále. Na grafu 5.4 jsou 

i v tomto případě zvýrazněny hranice pro kritické (červeně), ideální (zeleně) a nejvyšší 

únosné (žlutě) rychlosti. 

Rychlost na finále byla v prvním letu poměrně v pořádku. Medián i průměr jsou v toleranci 

a dosahují 95, respektive 96 uzlů. Většina hodnot se také vešla do tolerance. Pozitivní je, že 

rychlost ani jednou neklesla pod kritickou hranici 75 uzlů, bohužel však nejvyšší hodnoty 

dosáhly až ke 105 uzlům, což je opravdu vysoké číslo, odpovídající nestabilizovanému 

přiblížení. 

Graf 5.4 Porovnání rychlosti na finále 
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Slušně vypadá také druhý let po okruhu. Medián odpovídá téměř ideální hodnotě 80 uzlů, 

průměrné hodnoty jsou jen o něco málo vyšší. Problém je však nedodržení rychlosti, která 

v jednom případě spadla až na hodnotu téměř 70 uzlů, tedy velmi blízko pádové rychlosti. 

V grafu je možné pozorovat několik hodnot přesahující horní toleranci, to je však způsobeno 

snahou o udržení rychlosti v rámci limitů ve čtvrté zatáčce. Vlivem toho je rychlost po 

dotočení poslední zatáčky logicky vyšší a chvíli trvá, než se rychlost uklidní na správnou 

přibližovací hodnotu. 

Poslední, třetí let, v grafu nevypadá na první pohled příliš ideálně. Velmi dobré je, že rychlost 

přiblížení nespadla ani jednou pod 75 uzlů. Minimální rychlost dosáhla 81 uzlu, což je 

v pořádku. Ačkoliv průměr i medián se do tolerance poměrně těsně vlezly, přibližně třetina 

všech rychlostních hodnot přesáhla 90 uzlovou hranici přijatelnou pro přiblížení. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že se jedná o žákovu velkou chybu. Při důkladném prozkoumání 

letových dat je ale patrné, že tyto hodnoty vychází mimo toleranci kvůli vyšší rychlosti ve 

čtvrté zatáčce. Ideální rychlost v poslední zatáčce odpovídá právě 90 uzlům, tedy horní 

hranici na finále. V případě, že je letoun v poslední zatáčce o něco rychlejší, jako tomu bylo 

i při tomto letu, ve kterém medián vyšel téměř 95 uzlů, musí být i rychlost v počáteční fázi na 

finále vyšší, než letoun zpomalí vlivem zvýšení úhlu náběhu nebo i snížením výkonu. Ani tato 

situace proto nebyla nebezpečná.  

V případě vyšší rychlosti přiblížení, která se však nachází v toleranci, nehrozí ve většině 

případů při přistání zvýšené riziko, jelikož letiště bývají dostatečně dlouhá na vytracení 

rychlosti a zastavení. Vyšší rychlost může způsobovat problém při přistání na krátkou dráhu, 

na kterou se však uplatňují trošku jiné postupy přiblížení jako je nižší rychlost přiblížení 

(78 uzlů), nižší úhel sestupu a vyšší výkon motoru. 

5.3 Výsledky jednotlivých rozborů 

Ačkoliv byly jednotlivé výsledky součástí každého ze tří rozborů záznamů letových dat, je 

vhodné si jednotlivé poznatky shrnout v krátkém hodnocení. 

Bylo dokázáno, že díky letovým záznamům lze poměrně snadno odhalit chyby, které žák 

během letu udělá a instruktor si jich nemusí všimnou z vícero důvodů. Mezi příčiny patří 

například sledování ostatního letového provozu, vysvětlování žákovi podrobnosti 

následujícího nácviku, konzultace špatně provedeného manévru, provádění komunikace 

a podobně. Letová data mohou odhalit a rozhodnout hraniční situace, které by mohl 

instruktor považovat za zvládnuté, případně nezvládnuté. Zpětná vazba je dobrá nejenom 

pro hodnocení, ale také pro komplexní rozbor, díky kterému má žák možnost uvědomění si 

některých chyb, na které si dá příště větší pozor, což dokázaly i jednotlivé rozbory. I když 
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skončilo hodnocení prvního a druhého rozebíraného letu shodně, při detailním zpracování 

letových záznamů vyšlo najevo, že žákovy chyby byly méně závažného charakteru a jejich 

celkový počet v průběhu každého jednotlivého okruhu se výrazně zmenšil. Poslední 

hodnocený let této práce dokázal, že žák je schopný provádět lety po okruhu bezpečně, a až 

na drobné překročení rychlosti ve třetí zatáčce prvního okruhu, také bezchybně. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na řešení aktuální situace základního leteckého výcviku, který 

pomalu ale jistě prochází modernizací díky novým dostupným technologiím. Inspirace pro 

zpracování tohoto tématu vyšla z postupů čím dál více používaných v obchodní letecké 

dopravě. Letečtí dopravci se již několik let postupně zaměřují na implementaci nejnovějších 

výcvikových postupů zaměřených na důkazech, díky kterým je možné trénink posádek 

zefektivnit. Evidence-Based Training odstupuje od nácviku nejrůznějších krizových situací, 

ke kterým v dnešním letectví v podstatě nemůže znovu dojít a výcvik se soustředí na 

aktuální hrozby vycházející z provozních dat leteckých společností, bezpečnostních hlášení, 

šetření incidentů, leteckých nehod a podobně, které mohou posádky během letu potkat. Díky 

tomu se daří udržovat vyšší standard posádek a zvyšuje se také bezpečnost letového 

provozu. 

Jelikož byla práce inspirována právě alternativními výcvikovými programy využívanými 

v obchodní letecké dopravě, jejím cílem je také zvýšení efektivity a bezpečnosti při 

základním pilotním výcviku. K jeho dosažení mají sloužit záznamy letových dat, které mají 

sloužit k eliminaci subjektivního hodnocení instruktora. Na základě letových dat má instruktor 

možnost rozhodnout o dalším pokračování výcviku, čímž se zabrání nedostatečnému 

procvičení letové úlohy, nebo naopak jejímu zbytečnému opakování. 

Jedním z cílů práce bylo vytvoření metodiky zavedení využívání záznamu letových dat ve 

výcviku. Tato část práce slouží jako postup pro schválené letecké organizace a výcvikové 

školy, které by chtěly začít letová data analyzovat jako součást letových rozborů. Jelikož lze 

EBT aplikovat pouze v obchodní letecké dopravě, metodika nenahrazuje letecké předpisy 

a slouží pouze jako doplněk pro případné zkvalitnění leteckého výcviku. 

Díky informacím o průměrné délce letového výcviku a jeho jednotlivých úlohách v ATO 

Cirrus Aircraft Management s.r.o. vycházejících z praxe bylo dokázáno, že rozbor letových 

záznamů může výcvik zkrátit o několik hodin až desítek hodin oproti běžnému výcviku. Žák si 

uvědomí své chyby rychleji a díky zpětné visuální analýze, kterou může software nabídnout, 

má možnost se k jakémukoliv letu kdykoliv vrátit, čímž se daří zabránit nesprávným 

návykům. 

Praktická část této práce byla věnována případové studii, která spočívala v hodnocení letu 

na základě reálných letových dat, které se podařilo získat z avioniky Cirrus Perspective 

letounu Cirrus SR20 G3. Součástí praktické části bylo vytvoření hodnotícího systému, který 

umožňuje instruktorovi objektivně rozhodnout, zda žák splnil požadavky pro pokračování do 

další částí praktického výcviku, nebo zda je nutné danou úlohu dále procvičovat. Dílčí 
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výsledky potvrdily pokrok žáka, ačkoliv při hraničních situacích bylo zjištěno, že letová data 

mohou být zbytečně přísná a ohodnotit výkon jako nedostačující, i když nebyla tolerance 

splněna v podstatě nepostřehnutelně. 

Během hodnocení letových záznamů byly zjištěny určité limitace, které při určitých situacích 

mohou vykazovat mylné výsledky. V případě letů po okruhu, které byly v této práci 

zkoumány, letová data slouží k objektivnímu hodnocení žáka od vzletu po přistání při 

sledování rychlosti, výšky, tvaru okruhu a čtvrté zatáčky (případně dalších informací o letu). 

Na základě těchto dat může být například vyhodnoceno, že žák let po okruhu dokonale 

ovládal po pěti odlítaných hodinách a mohl by být připuštěn k samostatnému letu. Takové 

řešení však nemusí být správné, jelikož letové zapisovače nejsou schopny vůbec zachytit 

další hodnocené schopnosti potřebné k úspěšnému a bezpečnému provedení letu. Letová 

data neudávají informaci o tom, zda žák na okruhu udělal správně úkony před přistáním, 

jestli sleduje okolní provoz a není zafixovaný na sledování přístrojů, nebo třeba zda umí 

s letounem bezpečně přistát, aniž by docházelo k vysokému podrovnání, přistání v traverzu 

nebo takzvaně na tři body. 

Bylo prokázáno, že využití letových záznamů je pro doplnění výcviku a zvýšení objektivity 

instruktora velmi vhodné, při definování přesných postupů a při správném proškolení 

instruktora, aby byl schopný data po letu rozebrat rychle, efektivně. Kromě toho, že slouží 

letový záznam ke kontrole správnosti provedených manévrů, představují také velmi šikovný 

nástroj pro celkové hodnocení žákova pokroku, nebo jeho stagnace ve výcviku a tím mohou 

pomoci instruktorovi správně nastavit další výcvikové postupy.  

Část práce byla věnována kritice analytického programu letových dat CloudAhoy. Největší 

limitace programu je chybějící nástroj automatického rozpoznání kritické chyby, která vede 

k nesplnění letové úlohy, na základě nastavení určitých parametrů a tolerancí. Nástroj 

rozpoznání kritické chyby byl vytvořen pomocí programu Excel za využití filtrování letových 

dat a za použití funkce „KDYŽ“, která umožní tato data rozdělit do předem definovaných 

skupin. Rozpoznání kritických chyb je možné díky vytvoření Box-Plotu neboli krabicového 

grafu pro sledovanou fázi letu. V rámci této práce byl nástroj představen ve 3. kapitole 

a vyzkoušen v případové studii, v kapitole 5. Toto řešení pomáhá minimalizovat dobu 

potřebnou pro každý rozbor, jelikož instruktor nemusí procházet let kousek po kousku, 

rovnou se může zaměřit na zvýrazněné kritické problémy.  

Na druhou stranu nese důkladný rozbor letových záznamů také jisté nevýhody. Mezi ně patří 

vyšší časová náročnost žáka i instruktora, co se přípravy na let a rozboru po letu týče. Tato 

limitace by mohla odradit některé zájemce o výcvik ale také instruktory, kteří by strávili více 

času rozebíráním letů, což by zákonitě vedlo k menšímu hodinovému náletu a finančnímu 
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ohodnocení. Další překážkou při zavádění využívání záznamů letových dat ve schválených 

výcvikových organizacích ATO by mohlo být zvýšení ceny leteckého výcviku v důsledku 

pořizování externích zapisovačů nebo obměny letového parku. Velké množství výcvikových 

škol totiž používá k výcvikům většinou starší typy letounů mnohdy s analogovými přístroji bez 

jakýchkoliv moderních systémů. Tím se daří zajistit relativně nízké ceny oproti leteckým 

školám které využívají modernější stroje, aby se docílilo přilákání co největšího počtu 

zájemců o létání. 

Dá se předpokládat, že se využívání letových záznamů v primárním výcviku bude 

v budoucnu postupně rozšiřovat ze spíše ojedinělých případů využití při soukromých letech 

a sledování letových dat pro zjištění příčin závad letounů. Toto tvrzení souvisí s postupnou 

integrací moderních technologií do letectví a nutnou obměnou starších letounů za 

modernější, které budou stále častěji a častěji vybaveny moderními přístroji a zapisovači 

letových dat. 

Diplomová práce může sloužit jako inspirace a návod pro letecké školy a výcvikové 

organizace, které mají zájem o modernizaci svých primárních výcviků. Užití práce není 

limitováno pouze pro účely leteckých organizací, ale je vhodná také pro letecké instruktory, 

všechny další piloty a veřejnost, kteří mají zájem rozšířit své znalosti v oblasti alternativních 

výcvikových programů, letových dat a jejich zpracování. 
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