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1. ÚVOD

Přestože letecká doprava je podle statistik nejbezpečnějším způsobem cestování,

pro mnohé představuje nepřekonatelný psychický problém. Důvodem je především fakt, že

pokud už se letecká neštěstí stanou, mají většinou fatální následky a přitahují značnou

publicitu. Bezpečnost letecké dopravy za poslední desítky let nesrovnatelně vzrostla.

Největší výrobci letadel, americký Boeing a evropský Airbus, kladou na bezpečnost svých

strojů stále větší důraz. Faktem však zůstává, že se zvyšujícím se počtem letů počet nehod

a incidentů nutně vzrůstá a v budoucnu i nadále vzrůstat bude. Se stále větším pokrokem

v technice a ve zvyšování bezpečnosti, se proto veškeré zraky upírají do oblasti lidského

činitele. Tedy faktoru, který v současné době stojí za 80% všech leteckých nehod, ale to

neznamená, že je veškerá vina na pilotovi, protože leteckou techniku na zemi udržuje zase

jenom člověk i zde se tedy přirozené může lidská chyba projevit. Totéž platí i u řízení

letového provozu. V této práci se, ale zabývám lidským faktorem z pohledu pilota.

V současné době je tedy důležité naučit se tyto chyby v lidském jednání odhalovat,

eliminovat a naučit se jim předcházet. To znamená poučit se z předchozích leteckých

nehod, kde hrálo roli právě selhání lidského faktoru a na základě toho zvolit vhodné kroky,

vedoucí k eliminaci podobných selhávání. Taková opatření se týkají například výcviku

letových posádek pro připravenost na nestandardní situace, výcviku CRM, dohledu nad

dodržováním všech platných předpisů a zavedení kontroly a řízení rizik. Samostatnou

kapitolou letecké dopravy je potom terorismus a teroristické útoky. Nejznámějším z nich je

patrně únos amerických letadel z 11. září 2001. I zde jde ovšem o selhání lidského faktoru,

v podobě včasného neodhalení této hrozby, která vede až na palubu dopravních letadel a

nejen tam, ale to už je na jiné téma.



2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE

V rámci této diplomové práce jsem si stanovil následující cíle:

Ø Ověřit vývoj četnosti nežádoucích situací na palubě letounu v důsledku únavy

a stresu letové posádky zjišťované za použití PC-letového simulátoru

dislokovaného na ÚLD VŠB-TU Ostrava.

Tento cíl jsem se rozhodl řešit formou zátěžového testu (popsaného v 10. kapitole).

Ø Zjistit kvalitu a možné nedostatky ve výcviku pilotů.

 Tento cíl jsem se rozhodl splnit formou vyhodnocených dotazníků.



3. DEFINICE LČ

Pojem Lidský činitel (dále jen LČ) musel být jasně definován už proto, že pokud je

používán neformálně, je často zaměňován za jiný člověku relevantní faktor. Lidský

element je nejflexibilnější, nejadaptabilnější a nejcennější část leteckého systému, ale

současně také nejzranitelnější k vlivům, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho výkonnost.

Během let se ukázalo, že zhruba tři ze čtyř leteckých nehod měly svoji příčinu v jiné, než

optimální lidské výkonnosti. Takovéto příčiny byly v minulosti většinou klasifikovány

termínem „chyba pilota“.

Termín „chyba pilota“ však nijak nepomáhá při prevenci leteckých nehod, nýbrž

působí spíše kontraproduktivně, protože poukazuje pouze na to, KDE v systému se chyba

stala, nikoliv PROČ se tam stala. Chyba způsobená člověkem v komplexním systému

mohla být vyvolána špatným návrhem, stimulována neadekvátním výcvikem, špatně

vytvořenými provozními postupy, nedokonalým konceptem eventuelně nevhodným

zpracováním SOP nebo manuálů. Termín „chyba pilota“ dále dovoluje skrýt další zásadní

příčiny LN, které jinak musí být brány v úvahu při prevenci LN.

Primárním cílem aplikace technologie LČ v leteckém průmyslu je pochopení

předpověditelných lidských schopností a omezení a následnou aplikací těchto znalostí do

leteckého provozu. Technologie LČ byla progresivním způsobem vyvinuta, vylepšena a

institucionalizována v závěru minulého století, v současné době je dále podporována

značnou zásobárnou znalostí, která může být použita pro zvýšení bezpečnosti tak

komplexního systému, jakým je současné dopravní letadlo, potažmo obchodní letecká

doprava.

Obr. 3.1  Změny hlavních příčin LN v čase



3.1 Modely LČ

Jako pomoc pro pochopení problematiky LČ se používají různé pojmové modely.

Mezi nejpoužívanější patří model „SHELL“ a „Reasonův model“.

3.1.1 Model SHELL

Jeden z velmi praktických diagramů, pojmenovaný SHELL - model, znázorňuje

pojmový model LČ pomocí blokového schématu, kde jednotlivé bloky znázorňují různé

komponenty LČ. Tento model, vyvinutý v roce 1972 prof. Edwardem a následně

modifikovaný v roce 1975 prof. Hawkinsem, byl pojmenován podle názvu jednotlivých

použitých bloků:

S …  Software (postupy, symboly, atd.)

H … Hardware (stroj)

E … Environment (prostředí, ve kterém se odehrává interakce S – H – L)

L …  Liveware (člověk, jedinec v centru zájmu)

L … Liveware (lidé, se kterými je jedinec v centru zájmu v nějakém vztahu)

Obr. 3.2  Model SHELL

Tento model neobsahuje interakce, které nejsou součástí LČ (např. H–H, H–E, H–

S) a je koncipován pouze jako základní prostředek pro pochopení problematiky LČ, kde

jsou důležité pouze popis bloku L uprostřed (člověk, jedinec v centru zájmu) a dále vztahy

mezi ním a ostatními součástmi modelu ( tzn. relace L–L, L–H, L–S a L–E):

L … V centru modelu stojí člověk, nejkritičtější, současně ale nejflexibilnější součást

celého systému. Lidé jsou vystavováni značným variacím ve výkonnosti a trpí

mnohými omezeními, přičemž většina z nich je v současnosti většinou

předpověditelná. Styčné hrany v tomto modelu nejsou rovné aby ukázaly na



komplikované vztahy, které mezi blokem L a ostatními bloky panují, tzn., že

ostatní bloky musí být s blokem L spojovány velmi opatrně, nemá-li dojít ke stresu

nebo selhání celého systému. Aby mohlo dojít k bezproblémovému spojení bloků,

je zásadní porozumět charakteristikám centrálního bloku L, kde k těm

nejdůležitějším patří:

· Tělesné rozměry. Při návrhu jakéhokoliv pracovního místa a u většiny vybavení je

zásadní zohlednění tělesných rozměrů člověka, které se navíc odlišují v souvislosti

s věkem, etnikem nebo pohlavím. Jakákoliv rozhodnutí musí být udělána již

v začátcích návrhového procesu, přičemž potřebná data lze získat pomocí

antropometrie a biomechaniky.

· Fyzické potřeby. Lidské potřeby v oblasti potravin, vody a kyslíku jsou zjistitelné

prostřednictvím fyziologie a biologie.

· Smyslový systém člověka (Input). Lidé jsou vybaveni smyslovým systémem,

který shromažďuje informace o světě kolem nich, které jsou nutné pro správné

vyhodnocení situace a pro provedení adekvátní reakce na vnější podněty. Bohužel

všechny smysly jsou z různých důvodů náchylné k degradaci a zde je možno využít

poznatků z fyziologie, psychologie a biologie.

· Zpracování informací člověkem (Processing). Tato lidská schopnost má velmi

vážná omezení. Podcenění lidských schopností a omezení v této oblasti v minulosti

vedlo ke špatnému návrhu přístrojů i varovného systému na palubě. Do tohoto

procesu vstupují schopnosti krátkodobé i dlouhodobé paměti člověka jakož i

motivace a stres, zde se aplikují především poznatky z psychologie.

· Odezva na vnější podněty (Output). Jakmile jsou dostupné informace v mozku

člověka zpracovány, jsou vyslány podněty do svalů pro vyvolání patřičné odezvy,

ať je to fyzický pohyb systémem řízení letadla nebo nějaká forma komunikace.

V tomto případě je třeba znát např. potřebné síly a jejich vektory, přičemž potřebné

informace poskytuje biomechanika, fyziologie a psychologie.

Protože člověk je centrálním blokem uvedeného modelu SHELL, ostatní bloky se musí

adaptovat tak, aby s tímto blokem na jejich rozhraní spolupracovaly co nejefektivněji:

· L – H rozhraní. Toto rozhraní je nejčastěji zmiňováno v případě, že mluvíme o

systému člověk – stroj, jako např. návrh:



- sedadel, která budou odpovídat rozměrovým charakteristikám člověka,

- zobrazovacích jednotek, které budou odpovídat smyslovému systému a systému

zpracování informací uživatelem,

- systému řízení, který bude odpovídat orientačnímu smyslu člověka v prostoru,

atd.

Je třeba zdůraznit, že člověk/uživatel si nikdy nemusí uvědomit nedostatky na L –

H rozhraní, i kdyby měly vyústit v katastrofu, protože přirozená lidská schopnost

adaptovat se dokáže tyto nedostatky zakrýt, i když tím přirozeně nezmizí jejich

přítomnost a rizikový potenciál, kterého si musí být vědomi především

konstruktéři.

Například interiéry sovětských letadel byly typické pro svou zelenou barvu, která

měla údajně pozitivně působit na posádku.

Obr. 3.3  Pilotní prostor dopravního letounu Tu-104

· L – S rozhraní. Toto rozhraní zahrnuje člověka a „nefyzikální“ aspekty systému

jako jsou postupy (např. SOP), vzhled manuálů a kontrolních listů, používaná

symbolika nebo počítačové programy. Problémy na tomto rozhraní bývají mnohem

méně hmatatelné a jsou v zásadě mnohem hůře řešitelné (např. špatná interpretace

kontrolních listů nebo použité symboliky).

· L – E rozhraní. Toto rozhraní bylo v letectví objeveno jako jedno z prvních.

V počátcích se adaptace týkala především přizpůsobení člověka na fyzikální



vlastnosti prostředí, do kterých by se během letu mohl dostat (např. helma,

skafandr, kyslíkové vybavení, anti-G oblek, atd.), později nastal trend

přizpůsobování prostředí fyziologickým potřebám člověka (např. přetlakové a

klimatizované kabiny, snižování hlučnosti v kabině, atd.). V současné době se pojí

k tomuto rozhraní další výzvy, jako např. snižování ozónového a radiačního rizika

při letech ve velkých výškách, problémy s narušením biologického rytmu a s ním

spojené poruchy spánku jako důsledek zvýšení rychlosti a délky letů přes několik

časových pásem. Zatímco iluze a dezorientace bývají u kořenů mnoha LN, L – E

rozhraní musí zahrnovat i poruchy vnímání způsobené podmínkami prostředí, např.

během fází přiblížení na přistání a přistání. Letectví dále působí v kontextu

globálních politických a ekonomických omezení, které musí být také brány v úvahu

v souvislosti s tímto rozhraním, avšak možnost modifikace těchto vlivů leží mimo

možnosti odborníků na LČ a tudíž by tyto měly být adresovány managementu

leteckých provozovatelů.

· L – L rozhraní. Toto je rozhraní mezi lidmi. Letecký výcvik a přezkušování byl

tradičně uskutečňován na individuální bázi. Pokud každý z členů LP byl dostatečné

odborně způsobilý mělo se za to, že tým (LP) složený z takto připravených lidí je

odborně zdatný a efektivní jako celek. Tomu tak ale vždy není a během uplynulých

let se pozornost odborníků na LČ stále více upírá na selhávání týmu. Fungování LP

na skupinové bázi a skupinové vlivy hrají svoji roli v determinování chování a

výkonnosti. V tomto rozhraní jsou důležité takové aspekty jako vůdcovství,

spolupráce v posádce, týmová práce nebo mezilidské vztahy obecně.

Chyby na rozhranní modelu SHELL

Každé z rozhranní modelu SHELL, kde panuje nesoulad mezi jejich komponenty, je

potenciálním zdrojem chyb, jako např:

· běžným zdrojem chyb je rozhranní L – H (člověk – stroj), např. knoflíky a

ovladače, které jsou nevhodně umístěny nebo nesprávné označení způsobuje

nesoulad na tomto rozhranní

· na rozhranní L – S (člověk – software) se mohou objevit chyby a zpoždění při

hledání podstatných informací ze zavádějící, mylné nebo neuspořádané

dokumentace



· chyby na rozhranní L – E (člověk – prostředí) jsou způsobovány především

environmentálními faktory (např. hluk, vibrace, teplota světelné podmínky) nebo

narušováním biologických rytmů při dálkových letech

· chyby na rozhranní L – L (člověk – ostatní lidé) jsou způsobovány interakcemi

mezi lidmi, které ovlivňuji výkonnost posádek, tyto interakce také zahrnují vedení /

velení, problémy v této oblasti snižují provozní výkonnost a způsobují

nedorozumění a

· chyby.

3.1.2 Reasonův model

Reasonův model je jiným typem vizualizace problematiky LČ, jeho hlavní výhodou je, že

• dovoluje nalézt a pojmenovat místo vzniku chyby v celé organizační struktuře,

• pojmenovává troj- (i více)stupňovou kaskádu řetězce chyb, jako latentní (skryté)

podmínky v organizaci, dispoziční podmínky selhání, nebo chyby a přestupky,

• pojmenovává příčiny v celém systému, jako hlavní, spolupůsobící, bezprostřední,

nebo vedlejší okolnosti

V upravené podobě se stal základem taxonomie chyb v rámci FAA.

Obr. 3.4  Reasonův model LČ
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4. OSOBNOST A LETECKÉ NEHODY

Lidská osobnost hrála roli v mnoha leteckých nehodách. Úzkostní extroverti mají

tendenci k nehodám způsobených tím, že se pouštějí do riskantních akcí. Úzkostní

introverti mívají spíše sklony k nehodám, kdy jejich neflexibilní, rozvážnější a pomalejší

postup může vést k nedostatečně rychlým a pružným reakcím na nastalou nouzovou situaci

a k nezvládnutí jejich úkolu když jsou pod tlakem.

Posuzování a přijímání rizika představuje největší problém v mnoha nehodách, speciálně

při jednopilotním provozu. Někdy může být riziko podstupováno z osobních důvodů (např.

když má pilot tendenci předvádět se), ale jindy může být riziko podstupováno

z komerčních důvodů.

Preferovaný typ osobnosti

· Civilní letectví

Bývá  preferován  pilot,  který  je stabilní a extrovertní, ale je sporné, zda to opravdu

představuje optimální typ osobnosti pro létání. S neustálým pokrokem v automatizaci

pilotní práce, spojeným s delšími periodami velmi nízkého psychického vytížení, skoro až

nudy (např. při letu v cestovní hladině), tak toto vše poněkud posouvá optimální typ

osobnosti více směrem k introverzi, nicméně vyslovený introvert nikdy nebude optimálním

typem osobnosti.

· Vojenské letectví

Vojenské létání se svými požadavky na létání na hranici lidských možností a na hranici

možností stroje a přijímání většího rizika si vyžaduje jiné charakteristiky osobnosti, než ty,

které jsou požadovány od civilních dopravních pilotů.

Pilot musí mít také sebedisciplínu a schopnost ovládat emoce. Tyto znaky osobnosti jsou

pro „ideálního“ pilota nezbytné.



Obr. 4.1  Typy osobnosti

Jeden ze zajímavých aspektů stresu je ten, že událost způsobující u jednoho

vysokou hladinu stresu nemusí mít stejný efekt na druhého. Stejně jako fakt, že co je pro

člověka v určité situaci stresující, nemusí být stresující v situaci jiné.

5. AROUSAL A VÝKONNOST

Arousal může být definován jako míra lidské připravenosti k reakci nebo jinak

řečeno, míra nabuzení a aktivace nervového systému. Vztah mezi arousalem a výkonností

je znázorněn na následujícím obrázku.

Obr. 5.1  Arousal a výkonnost



Při nízké hladině arousalu (jako například po probuzení nebo při veliké únavě) není

pozornost příliš aktivní, zpracování informací od senzorů je pomalé a nervový systém není

plně funkční. Člověk má pomalé vnímání okolí a nemusí postřehnout veškeré informace.

Výkonnost je tudíž nízká.

Při optimální hladině arousalu je člověk nejvýkonnější – člověk je vystaven mnoha

požadavkům, které udržují naší pozornost a schopnosti plnit komplexní úlohy na vysoké

úrovni.

Při vysoké hladině arousalu se naše výkonnost začíná snižovat, děláme chyby a některé

informace nemusíme pochytit. S tím, jak budeme mít tendenci zaměřovat se pouze na

omezené množství informačních zdrojů, bude se naše pozornost snižovat. Při velmi

vysokých hladinách arousalu zažíváme přetížení s tím, jak se dostáváme k mezím naší

kapacity a/nebo naší schopnosti plnit všechny úkoly. Tudíž nemusí být zachycena

informace z důležitého, nicméně periferního zdroje, kterému v tu chvíli nevěnujeme

dostatečnou pozornost. Samozřejmě při těchto úrovních arousalu může naše mysl kvůli

pracovnímu přetížení životně důležitou informaci odmítnout.

Výkonnost

Potřeba aplikace LČ není limitována pouze bezpečností letu. Způsobem aplikace,

eventuelně nedostatkem znalostí z oblasti LČ, je také radikálně ovlivněna i výkonnost.

Například zanedbávání LČ v leteckém provozu může způsobit nižší než optimální

výkonnost LP při plnění úkolů spojených s řízením letu.

Rozdíl mezi tím, co jedinec v dané situaci může udělat a co skutečně udělá, nazýváme

motivací. Motivovaný jedinec pracuje s větší výkonností než jedinec nemotivovaný.

Lidské chyby a jejich důsledky mohou být ovlivňovány pomocí technologie LČ čímž je

možno zlepšit lidskou výkonnost.

Současný vzhled zobrazovacích a řídících prvků na palubách letadel podporuje a zlepšuje

lidskou výkonnost. Náležitě vycvičení a supervizovaní členové LP budou pravděpodobně

mnohem výkonnější. Z pohledu lidské výkonnosti by SOP, vyvinuté za účelem

poskytování nejefektivnějších metod provozování letadel, měly být považovány za

prostředek pro měření výkonnosti členů LP.



Aplikace principů skupinového řízení zlepšuje manažérskou pozici velitele letadla, jehož

vedoucí role na palubě je pro integraci týmu a tím i pro vyšší výkonnost LP nezastupitelná.

Vztah mezi palubními průvodčími a pasažéry je neméně důležitý. Palubní průvodčí by měl

rozumět chování pasažéru a emočním situacím, do kterých se může v této souvislosti

dostat, a především jak tyto situace zvládat.

5.1 Zdravotní stav letových posádek
Ke třem nejzávažnějším faktorům, ovlivňujícím zdravotní stav členů LP patří

narušování tělesných rytmů, nedostatek nebo poruchy spánku a únava. K ostatním

faktorům ovlivňujícím fyzické nebo psychické zdraví počítáme především teplotu, vlhkost,

hluk, vibrace, světlo, dizajn pracoviště a sedací komfort.

Narušování tělesných rytmů

Nejběžněji uváděný systém tělesného rytmu je tzv. cirkadián, neboli 24 – hodinový

rytmus, navázaný na rotaci planety kolem osy. Tento rytmus je udržován pomocí několika

faktorů, z nichž nejdůležitějším je střídání dne a noci, třebaže i takové faktory jako

pravidla stravování nebo fyzická a společenské aktivity zde hrají svoji roli. Bezpečnost,

výkonnost a zdraví jsou velmi ovlivňovány narušováním tohoto rytmu, které je spojováno

především s dlouhotrvajícími dálkovými lety napříč několika časovými pásmy, ale svoji

negativní roli hraje i nepravidelná pracovní doba pilotů především charterových letů včetně

nočních letů. Zhoršenou výkonností trpí i řídící letového provozu s často se měnící dobou

služby.

Pro narušené nebo desynchronizované tělesné rytmy se běžně používá anglický termín

„jet-lag“, který označuje zhoršení zdravotního stavu pozorovaného při dálkových letech

napříč časovými pásmy. Symptomy zahrnují poruchy spánku, narušení stravování,

eliminaci některých návyků, jakož i malátnost, úzkost, podráždění a deprese. Objektivní

důkazy ukazují na zpomalené reakce a rozhodovací proces, ztrátu nebo nesprávnou funkci

krátkodobé paměti, chyby v početních operacích a tendence k tolerování nižších standardů

v provozní výkonnosti.



Spánek

Nejběžnější tělesné symptomy spojené s dálkovými lety vyplývají z narušení

normálního spánkového režimu, který může v některých případech zahrnovat celkový

nedostatek spánku. Dospělý člověk spí obvykle jednu delší periodu během dne, pokud je

takovýto spánkový režim ustálen, stává se přirozeným rytmem mozku, i když je nucen

k delšímu bdění. Mezi lidmi existují značné rozdíly ve schopnosti spát v době odlišné od

jejich biologického rytmu. Tolerance k narušování spánkového rytmu je u členů letových

posádek různá a souvisí především s tělesným chemismem, někdy také s emocionálním

stresovým faktorem. Nespavost je definována jako okolnost, kdy člověk má potíže se

spánkem (usnutím). Pokud se objeví za normálních okolností a ve fázi normálního

spánkového režimu, nazývá se klinickou nespavostí. Situační nespavostí nazýváme

poruchy spánku v konkrétní situaci, kdy jsou narušeny biologické rytmy, jako například při

dálkových letech.

Užívání léků nebo sedativ pro navození spánku je obvykle nežádoucí, protože léky mívají

nežádoucí účinky na výkonnost ještě dlouhou dobu po požití. Alkohol tlumí nervový

systém, na jednu stranu má uspávací efekt, na druhou stranu ovšem narušuje přirozený

spánkový rytmus, přičemž tento efekt zůstává i po vymizení alkoholu z krve. Kofein

z kávy, čaje a různých povzbuzovacích nápojů zvyšuje pozornost a zkracuje reakční čas,

pravděpodobně však také naruší přirozený spánkový rytmus. Amfetaminy, použité pro

udržení pozornosti během období spánkového dluhu, pouze odsouvají efekt nedostatku

spánku. V každém případě je třeba očekávat ztrátu výkonnosti.

Spánek má obnovovací funkci a je zásadní pro zdravé duševní pochody. Nedostatek nebo

poruchy spánku mohou mít velmi negativní dopad na motivaci. Pokud je tento fenomén

rozpoznán, motivace může být alespoň částečně obnovena při aplikaci dodatečného úsilí.

Souvislost tohoto fenoménu s bezpečností je naprosto zřejmá.

Řešení problému nedostatku a poruch spánku zahrnuje:

· plánování posádek se zřetelem na cirkadiánní rytmus a únavu související

s nedostatkem a poruchami spánku,

· uplatnění diety, porozumění důležitosti stravovacího režimu a zavedení dalších

opatření v souvislosti se střídáním dne a noci, odpočinku, aktivit, včetně

společenských interakcí,



· rozpoznání nepříznivých dlouhodobých účinků léků (včetně alkoholu nebo

kofeinu),

· optimalizaci spánkového prostředí, nebo

· využívání relaxačních technik.

Zdraví a výkonnost

Některé patologické situace – jako např. gastrointestinální potíže, infarkt myokardu,

atd. způsobily náhlé zneschopnění pilota a ve vzácných případech přispěly i ke vzniku LN.

Zatímco totální zdravotní nezpůsobilost bývá okamžitě rozpoznána ostatními členy LP,

postupné snížení zdravotní způsobilosti, způsobené např. únavou, stresem, usínáním,

poruchami biologických rytmů, léky nebo hypoglykemií, mohou zůstat nepovšimnuty jak

ostatními členy LP, tak i dotyčným samotným.

I když nejsou dostupné přesvědčivé důkazy, fyzická vitalita může mít přímou souvislost

s duševní výkonností a zdravím. Zlepšená fyzická vitalita snižuje napětí a úzkost a zvyšuje

sebedůvěru. Toto má příznivý vliv na emoce, které ovlivňují motivaci, a předpokládá se, že

to zvyšuje rezistenci vůči únavě. Faktory mající známý vliv na fyzické zdraví jsou

především dieta, cvičení, úroveň stresu a užívání nikotinu, alkoholu a léků.

6. ÚNAVA

Únava je způsobována nedostatkem odpočinku a také souborem symptomů

spojených s posunutými nebo narušenými biologickými rytmy. Akutní únava je způsobena

dlouhou dobou ve službě nebo řetězcem obzvláště náročných úloh v krátkém čase.

Chronická únava je způsobena kumulativním efektem únavy působící delší dobu.

Psychická únava může být vyvolána emočním stresem dokonce i po normálním fyzickém

odpočinku. Tak jako při narušení tělesných rytmů, únava může vést k potenciálně

nebezpečným situacím a ke zhoršení efektivity a zdravotního stavu. Jako spolupůsobící

faktory je třeba zahrnout hypoxii a hlučné prostředí.

Z odborného hlediska je únava intenzivní činnost vedoucí ke snížení energetických rezerv

organismu, které se projeví objektivně snížením výkonnosti a subjektivně pocitem únavy.

Svalová únava vzniká po nárazové fyzické zátěži a projeví se snížením svalové síly,

pocitem tíhy ve svalech a bolestí až křečí při jejich zátěži. Je dána spotřebováním



energetických rezerv a koncentrací metabolitů ve svalu. Vyžaduje odpočinek, prevencí je

pravidelná přiměřená fyzická aktivita.

Celková únava je projevem přetížení CNS. Vzniká nejen po náročné duševní činnosti, ale

také po fyzické činnosti s nepřiměřenými nároky na CNS (nadměrná nebo nedostatečná

úroveň smyslových podnětů, časová tíseň, nedostatek motivace apod.) Únava výrazně

zhoršuje výkonnost pilota. Snižuje odolnost k fyzikálním vlivům za letu (hypoxie,

přetížení apod.) a projevuje se poruchami pozornosti, paměti, zpomalením

psychomotorického tempa, poklesem bdělosti a poruchami vnímání.

Pocit únavy může být příznakem řady chorob nebo nežádoucích stavů za letu (hypoxie,

dekompresní nemoc). Dlouhodobá nepřiměřená únava patří k projevům chronického

stresu.

Prevence vzniku nadměrné únavy spočívá jednak ve zvyšování výkonnosti pilotů

tréninkem a nespecifickou fyzickou aktivitou, ale i eliminací fyzikálních faktorů,

prohlubujících únavu (udržováním tepelné pohody v kabině, eliminací hluku a vibrací,

udržováním optimální úrovně zátěže organismu).

Zvláště je třeba varovat před snahou tlumit nebo oddalovat projevy únavy pomocí

stimulancií. Lze tolerovat černou kávu pro udržení bdělosti před vznikem příznaků únavy.

Jakmile se projevy únavy rozvinou, je použití stimulancií rizikové, protože udrží

požadovanou úroveň bdělosti za cenu vyčerpání funkční rezervy organismu. Únava se

neodstraní, ale odsune v čase a její nástup je pak mnohem rychlejší s rizikem selhání. Také

zde platí pravidlo „jestliže pilot potřebuje medikament, není způsobilý k letu“.



7. STRES

7.1 Definice stresu

Každý ho známe, ale definovat jej není zase tak jednoduché. Už jenom z toho

důvodu, že toto slovo má více významů, lépe řečeno používá se v různých souvislostech.

Může to být označení vnějších událostí, které na člověka působí a které nepříjemně

prožívá, ale i to, jak člověk na tyto vlivy reaguje, tedy reakce. Správně bychom ale měli

pro zatěžující vlivy působící zvenčí užívat název stresor (např. dopravní zácpa, obsazený

telefon, propuštění z práce,…). Psychická a tělesná reakce organismu na stresor je pak

stresovou reakcí (bušení srdce, napětí, pocení, zvýšení hladiny kortizolu v krvi, …) Stres

je tedy tělesnou a duševní reakcí na stresor. V základě je stres přípravou organismu na

zátěž, díky níž je pak schopen lépe reagovat a odolat. Stres tedy do určité míry není

škodlivý, ale pomáhá. Od určité hranice je to ale jev, který organismus poškozuje. Ovšem

přísná vědecká definice stále chybí. Ne, že by definice neexistovala, je jich dokonce

několik, ale žádná z nich není všeobecně přijímaná. Ve světě asi nejvíce uznávaná je

původní definice Hanse Selyeho, který v této oblasti lidského prožívání provedl první

výzkumy. Ta zní: „Stres je nespecifická (tj. nastávající po nejrůznějších zátěžích

stereotypně) fyziologická reakce organismu na jakýkoliv nárok na organismus kladený

(slovo nárok by se tu též dalo vyjádřit jako zátěž). Modifikovaná Lazarusova definice je

následující.: „Stres je nárok jednotlivce, který přesahuje jeho schopnost se s nárokem

vyrovnat.“ Uvést zde mohu ještě definici Ganagovu, která je pojata čistě fyziologicky:

„Stres je takový vliv na člověka, který vede k prodloužené hormonální reakci kůry

nadledvin.“ Z psychologického hlediska tato definice není tak významná. Nebo definice

Vratislava Schreibera: „Stres je jakýkoli vliv životního prostředí (fyzikální, chemický,

sociální, politický), který ohrožuje zdraví některých - citlivých‘ jedinců (někoho stresuje

např. již kapající voda z kohoutku, jiného nestresuje ani válečná vřava).

Je však třeba rozlišovat mezi přijatelným stresem, kterému se říká eustres a

negativním stresem označovaným distres. Eustres  může na člověka působit kladně, bývá

totiž způsoben např. očekáváním něčeho příjemného, vzrušením apod. Objevuje se např.

při sledování detektivky. Setkáme se s ním tedy v těch situacích, které máme relativně pod

kontrolou. Určitá míra stresu je potřebná. Bez ní bychom měli nedostatek podnětů

k překonávaní překážek.  Negativní stres, distres, se objevuje tam, kde věci přestáváme

zvládat, cítíme se přetížení, ztrácíme jistotu a nadhled. Ovšem eustres i distres se tělesně



projevují velmi podobně. Ze zdravotního hlediska jde spíše o míru stresu a to, jak často se

stres objevuje. Škodlivým se pak stává po překročení určité individuální hranice. Záleží

na tom, jak silný stres člověk prožívá a jak často.

Odborníci rozeznávají ještě další typy stresu: např. hypostres - „běžný“,

neintenzivní stres. Patří podobně jako eustres do kategorie spíše pozitivních stresů.

Zajímavý je rovněž anticipační stres - vyskytuje se u jedinců s nízkým sebevědomím nebo

u těch, kteří pociťují patologickou zodpovědnost za sebe a svůj život. Zvláštností tohoto

stresu je absence aktuálního stresoru. Anticipační stres je totiž způsoben předvídáním

zátěže. Hyperstres je pak stres vznikající při nadlimitní zátěži.

7.2 Důvody existence stresu

Stres by měl ve své podstatě sloužit ke znovuzískání vnitřní rovnováhy, která byla

vnějšími vlivy narušena. Tento proces se nazývá všeobecný adaptační syndrom.  Je  to

název pro reakci jedince, pomocí níž se tento jedinec adaptuje na stresory. Rozvíjí se ve

třech fázích:

· fáze poplachové reakce

· fáze rezistence

· fáze vyčerpanosti

Fáze poplachové reakce

         Pokud organismus rozezná podnět jako stresový, vyvolává tento podnět neklid a

stav pohotovosti. Je to v podstatě příprava organismu na boj a útěk. Aktivuje se část

nervového systému zvaná sympatikus (aktivací sympatiku dochází např. k zrychlenému

tepu srdce, zrychlenému dechu, odkrvení prstů, husí kůži, rozšíření zornic atd.) a současně

se zvýší sekrece hormonů adrenalinu ze dřeně nadledvin. Ovšem hlavní příprava na boj

nebo útěk spočívá v tom, že se z jater uvolňuje krevní cukr, aby sloužil jako palivo pro

svalovou práci. Tato energie je pak krví dopravena do tkání, které jsou pro útok nebo útěk

nejdůležitější - tj. k mozku, kosterním svalům, srdci a plícím. Když po akutním stresu

člověk skutečně bojuje nebo utíká, uvolněné látky se spotřebovávají a přispívají tak

k fyzické výkonnosti. Avšak jak je u civilizovaných lidí běžné, člověk neutíká, ani fyzicky

nebojuje. Uvolněné složky přeměny látek se nevyužijí a opakované zvýšení jejich hladiny

v krvi je tedy vlastně zbytečné a dokonce i zdraví škodlivé. Co se dá proti tomu dělat?

Odpověď je podle mě jasná. Člověk by měl využít své stresové metabolické reakce k tomu,



k čemu je biologicky určena, to znamená k fyzické námaze. Většinou to ovšem nelze

provést hned, ale ukázalo se, že si náš „boj nebo útěk“ můžeme odložit na později. Např.

hodina rychlé chůze se považuje za účinnou protistresovou ochranu.

Fáze rezistence

          Je-li člověk vystaven stresovým faktorům delší dobu, nastupuje druhá fáze. Je to

období, kdy je adaptace na stres maximální. Organismus je v jakémsi trvalém napětí.

Fáze vyčerpání

          Pokud už člověk nemá prostředky na to, aby se adaptoval, vstupuje do fáze

vyčerpanosti. Získaná rezistence je nedostatečná nebo se ztrácí. Dostavuje se při tom

značná únava.

V  každé  z  těchto  fází,  pokud  trvá  příliš  dlouho,  nebo  se  objevuje  moc  často,  může  dojít

v závislosti na intenzitě stresorů a na tom, jakou má daný člověk schopnost adaptace,

k určitým zdravotním problémům či onemocněním. Jedná se např. o bolesti hlavy, zažívací

potíže, žaludeční vředy, atd.

Velmi zajímavým vedlejším příznakem je protibolestivé působení stresu. Některé stresové

hormony mají totiž schopnost působit proti bolesti (jako analgetikum). A jsou schopny

svým působením na mozek vyvolávat větší či menší snížení vnímání bolesti či znecitlivění

(např. ranění ve válce začnou někdy vnímat bolest až dlouho po zranění). Zde se nabízí

otázka, zda na takovou stresovou necitlivost k bolesti nemůže vznikat návyk, podobně jako

může vznikat na užívání léků proti bolestem. Zdá se, že odpověď je kladná. Někteří jedinci

mají  sklon  stres  vyhledávat,  cítí  se  při  něm  dobře  (tento  jev  je  popisován  např.  u  běžců

dlouhých tratí).

7.3 Spouštěče stresu

          Stres způsobují stresové faktory (tzv. stresory). Stresorem může být nepříjemná

událost, ale i očekávání nepříjemné události. Dokonce i očekávání příjemné události

dokáže vyvolat stres. Stresorem může být také naše myšlenka nebo představa. Stres může

vyvolat jedna zjevná událost (např. povodeň, propuštění z práce,…), obvykle je to však

společné působení několika stresorů nebo jejich objevení se v časové návaznosti. Řada

drobných stresorů může vést k vážnému problému.
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Obr. 7.1  Stresové faktory (stresory) kterým můžeme být vystaveni

7.4 Zvládání stresu jako hledisko při výběru pilotů

        Každý jedinec se vyrovnává s působením stresu jinak. Při výběru pilotů je důležité

zjistit základní předpoklady pro výkon jejich profese, a proto každý prochází na začátku

kariéry vstupním lékařským vyšetřením v ústavu leteckého zdravotnictví, jehož součástí je

i psychologické vyšetření. To má za úkol otestovat základní psychické funkce a osobnostní

předpoklady. K tomu slouží ucelená skupina testů, z nichž každý má svůj přesný úkol.

Svoje vlastní psychology má pak každá větší letecká společnost a využívá je při výběru

svých pilotů. Existují různé způsoby popisu jednotlivých typů osobností, ale člověka nejde

přesně zaškatulkovat. Lze ale hledat jedince, kteří mají vlastnosti vhodné pro létání. Na to,

aby se poznalo, jak reaguje člověk pod tlakem, slouží celá řada zátěžových testů. Jejich

cílem je dostat testovaného jedince do časové tísně a při tom mu zadávat různé úkoly. To

umožňuje poznat reakce testovaného pod reálným tlakem, jeho schopnosti adaptace a

zvládání stresu, které jsou při létání důležité. Ke sledování vnitřního stavu pilotů lze

používat metody, které jsou schopny zaznamenat hodnoty související s prožíváním

stresových událostí.  Tělo reaguje na stres, jak už bylo řečeno přípravou organismu

(původně na boj nebo útěk). Je možné zaznamenávat změny např. srdeční frekvence,

krevního tlaku, měřit EKG a EEG. Na výsledném grafu jsou pak patrné vnitřní projevy

organismu ve stresu.



7.5 Stres ve vyšetřování leteckých nehod

       Zajímavou vědeckou disciplinou, která není příliš známá, je zjišťování stresových

vlivů, které působily na organismus v době krátce před smrtí. Je používána při vyšetřování

leteckých nehod a může poskytnout cenné informace o jejich příčinách. Vyšetřování stresu

u zemřelých je svým způsobem unikátní metoda, která je zatím používaná pouze v

leteckém lékařství. Může být však aplikována i v kriminalistice, zvláště pak v případech

nejasných úmrtí, při   kterých je zjištěna účast další osoby.

Biochemické vyšetření předsmrtného stavu zavedl v roce 1964 zakladatel leteckého

soudního lékařství MUDr. František Vorel, CSc. Metodu, která mnohokrát napomohla

objasnit příčiny leteckých nehod, je možné využít i v kriminalistické praxi při vyšetřování

násilných smrtí. Ústav leteckého zdravotnictví v Praze provádí expertizní činnost v oboru

leteckého lékařství, počínaje výběrem vhodných adeptů, hodnocením zdravotní

způsobilosti a odolnosti leteckého personálu vojenského a civilního letectví, až po

vyšetřování leteckých nehod. Pro účely soudně lékařské expertizy byla vyvinuta v průběhu

téměř 40 let řada speciálních metod, které byly a jsou nápomocny při řešení obtížného

úkolu - posouzení možných zdravotních příčin havarijního děje. V šedesátých letech

minulého století MUDr. František Vorel, CSc. s kolektivem vyvinul speciální

biochemickou metodu k hodnocení somatického a psychického stavu letové posádky v

krátké době před smrtí.

Metodika byla mnohokrát ověřena v praxi, v 80. letech doznala určitých úprav a je

využívána v leteckém soudním lékařství dodnes. Lidský faktor se rozhodujícím způsobem

podílí na vzniku, vývoji a negativním zakončení havarijní situace. Fyzický a psychický

stav pilota může být v příčinné souvislosti s jeho chybným jednáním. Chyby v pilotáži

mohou být vyvolány vnějšími i vnitřními faktory.

K vnějším počítáme hypoxii (nedostatek kyslíku), hyperventilaci (zvýšená

frekvence dýchání) s následným poklesem oxidu uhličitého v krvi, přetížení, vdechování

škodlivých látek, dyskomfort v mikroklimatu kabiny, apod.

K vnitřním řadíme poruchy zdraví - onemocnění a poranění za letu, poruchy

vědomí, nepříznivé psychofyziologické vlivy v průběhu  letu. Soudně lékařskou pitvou

doplněnou histologickým a toxikologickým vyšetřením lze prokázat morfologické změny a

ovlivnění toxikologicky významnými látkami, ne však potvrdit či vyloučit poruchu vědomí

nebo uvědomění havarijní situace. Hormony, vylučované ve stresových podmínkách,



aktivují metabolické procesy,  jejichž důsledky v periferních tkáních lze alespoň v hrubším

měřítku zjistit a vyhodnotit.

Po určitou dobu po smrti přetrvávají změny v koncentraci látek v různých tkáních

jako odraz metabolismu funkčních stavů organismu. V souvislosti s psychickými a

somatickými změnami dochází k rozštěpení glykogenového řetězce, zvýšené nabídce

cukrů a za určitých podmínek i k nárůstu kyseliny mléčné ve tkáních. Vzestup koncentrace

kyseliny mléčné provází stavy spojené s nedostatkem kyslíku ve vzduchu (výšková

hypoxie, nedostatek kyslíku v uzavřeném prostoru, apod.), ale též při některých

chorobných změnách, šoku, otravách, apod. Výrazný pokles až vymizení sacharidů v

tkáních svědčí pro předchozí hypoxický stav anebo mimořádný strach, bolest,

sebevražedné úmysly; ke změnám rovněž dochází při přežívání úrazu. Za účelem

biochemického vyšetření jsou odebrány při pitvě bločky mozku, jater, srdečního a

kosterního svalu, které jsou bez jakékoliv další fixace zmrazeny na teplotu -20° C. V

soudně lékařské laboratoři jsou podrobeny analýze se stanovením glukózy, glykogenu a

kyseliny mléčné. Při hodnocení výsledků biochemického vyšetření je nutné vycházet z

celkového hodnocení situace a v kontextu všech soudně lékařských a toxikologických

vyšetření. Jsou zpracovány mezní limity sumy sacharidů (součet glukózy a glykogenu) a

kyseliny mléčné. Hodnocení je prováděno na základě matematicko-statistické analýzy na

hladině významnosti 5 % resp. 1 %. Vzhledem k tomu, že posuzujeme změny koncentrací

látek, které vznikly až po aktivaci centrálního nervového systému a vyplavení hormonů, při

vlastní interpretaci hodnotíme stav organismu v intervalu do doby 20 až 30 sekund před

smrtí.

Praktickým využitím této metodiky se ukázalo, že není na závadu výrazná

devastace těla zemřelého ani účinek vysoké teploty a polití tkání leteckými technickými

kapalinami, obvyklé při leteckých nehodách. V posudkové interpretaci lze vysvětlit

výsledky biochemického vyšetření v kontextu dalších zjištění a nálezů, například účinkem

velmi silné psychické zátěže (strach, bolest, úlek) eventuálně přežíváním, nedostatkem

kyslíku při hypoxii, náhle vzniklou poruchou zdravotního stavu, silnou svalovou námahou

před smrtí nebo vlivem G stresu (přetížení). Negativní psychická emoce musí vzniknout

při uvědomění si rizika ohrožení života.

Bohužel vyšetření má svá omezení. Materiál k vyšetření nesmí být změněn

hnilobou či jinými posmrtnými rozkladnými procesy, což znamená, že odběr tkání je nutné

provést nejdéle v intervalu 24 hodin od úmrtí. Dalším důležitým momentem je stanovení

příčiny smrti, která má být okamžitá, s vyloučením i krátkého přežívání (více než minuty),



neboť při delším přežívání metabolický odraz agonálního stavu zcela překryje eventuální

stresové změny před smrtí. Významný toxikologický nález rovněž omezuje prostor pro

hodnocení stresového chování.

Kumulativní efekt stresorů

          Důležitým faktem je to, že stresory jsou kumulativní. Pokud pilot zažívá drobné

podráždění anebo je vystaven nějakému drobnému stresoru, pak jeho hladina stresu vzroste

disproporcionálně, pokud bude vystaven dalšímu malému stresoru. Tudíž pokud pilot,

který má spor se svým kolegou na zemi, sedne do letadla a zažije za letu nějaký malý

problém, tak jeho úroveň stresu vzroste na mnohem vyšší úroveň, než kdyby spor

s kolegou neměl.

Kategorie stresorů

Výše uvedené stresory mohou být rozděleny na stresory fyziologické, kognitivní,

mimo-profesní, imaginární, a organizační.

a) Fyziologické stresory

Tato kategorie může být dál rozdělena na dvě části, a sice:

· vnější fyziologické faktory (hluk, teplota, vibrace atd.), a

· vnitřní fyziologické faktory (hlad, únava, nedostatek spánku atd.).

Vnitřní fyziologické faktory může pilot nebo obecně člen leteckého personálu ovlivnit na

rozdíl od fyziologických faktorů vnějších. Proto lze velice jednoduše shrnout – pro dobrou

psychickou výkonnost by se měl pilot snažit vnitřních fyziologických faktorů vyvarovat, a

to nejlépe přiměřenou životosprávou.

b) Kognitivní stresory

Tyto se liší od fyziologických stresorů, protože jsou závislé na profesionálních znalostech,

zkušenosti a dovednostech. Mohou se objevit v kokpitu letadla za následujících okolností:

· situace, které pilot čelí, je neočekávaná a neexistuje žádný daný postup k jejímu

řešení,

· řešení neočekávané situace je realizovatelné, ale pilot nemá dostatek času k jeho

provedení anebo není schopen použít toto řešení (např. když je pilot pracovně

přetížen), nebo



· určité řešení je sice aplikováno, ale výsledek neodpovídá očekávání

a problém tak zůstává nevyřešen.

Úroveň stresu plynoucí z kognitivních stresorů bude záležet na:

· vrozených a naučených charakteristikách člověka (pilot může být snadno stresován

v takové situaci buď kvůli jeho osobnostním rysům a citlivosti vůči stresu anebo

kvůli uvědomění si, že má nedostatečné znalosti k řešení nového problému), nebo

· času, který je k dispozici na vyřešení problému, (v dynamické situaci je nedostatek

času sám o sobě dalším stresovým faktorem a často vede k zvýšenému riskování).

c) Mimo-profesní (osobní) stresory

Při našich moderních a komplikovaných životech není žádný problém si přinést celou

plejádu různých stresů s sebou do práce. Byla sestavena relativní závažnost různých

událostí v životě průměrného (západního) člověka. Jenom pro zajímavost je možné uvést,

že na prvním až třetím místě jsou úmrtí partnera/dítěte, rozvod a manželské odloučení.

Protože stres je kumulativní, je třeba jednotlivé události v mimo-profesním životě sečíst,

abychom dostali celkový mimo-profesní stres působící na člověka.

d) Imaginární stresory (úzkost)

Lidé (stejně jako zvířata) mohou trpět stresem, aniž by byl přítomen nějaký konkrétní

stresor. Je to úzkost z toho, že existuje budoucí nebezpečí společně s pocitem, že se s ním

člověk nedokáže vypořádat nebo nastává společně s nedostatkem sebevědomí. U

dospělých jedinců existuje komplexnější verze úzkosti. Nepříjemné události v životě

mohou být zdánlivě úplně zapomenuty, ale úzkost s nimi spojená může čas od času

vyplout na povrch a zdeformovat vnímání. Někdy toto může dojít tak daleko, že se vyvine

panická porucha.

e) Organizační stresory

V současné době mohou finanční tlaky na jednotlivé letecké společnosti způsobit, že piloti

jsou nuceni pracovat pod značným časovým tlakem. Existuje mnoho příkladů - drobné

závady mohou být přehlíženy, pracovní doba prodlužována až k limitům, kontroly

uspěchány, aby se stihl čas slotu atd. Jestliže management neustále vyvíjí nátlak na své

zaměstnance, aby pracovali spíše ve prospěch krátkodobých finančních zájmů než

dlouhodobých zájmů o bezpečný a kvalitní provoz, pak se v celé společnosti vyvine

„organizační stres“ s tím, jak se čeká, kdy se stane nějaká LN.



Tento organizační stres se ve výsledku projeví:

· špatnými pracovními vztahy,

· absencemi v práci, nebo

· vysokým množstvím různých nehod.

Pracovní stres může být způsoben náhlým zvýšením pracovní zátěže, jako např. při

nouzové situaci. Stres, který pilot zažívá, může být ještě zvýšen tím, že si není jistý jak

reagovat, nebo se cítí neadekvátně vycvičen pro specifickou situaci. Ke zmírnění dopadů

jakékoliv nouzové situace je zásadní realistický výcvik na přiměřeném typu letového

simulátoru. Stres může být také zapříčiněn dlouhodobou pracovní zátěží.

I přes pokrok v oblasti řízení letového provozu jsou období, kdy se vzdušný prostor a

letiště stávají přeplněnými. Z toho plynoucí zpoždění vedou k časovému tlaku a ten

způsobuje další stres.

Dle provedených studií jsou organizační stresory pilotů následující:

· plánování posádek a rozpis služeb,

· nedostatek praktického (hands-on) létání (tedy doba, kdy řídí pilot a ne automatické

systémy řízení),

· úzkost při kurzech/přezkoušeních,

· styčná plocha mezi soukromým a pracovním životem,

· perspektivy kariéry a úspěchů,

· nedostatek zodpovědnosti a rozhodování,

· únava a opakující se lety.

Významným je v tomto seznamu nedostatek praktického létání. Moderní dopravní

letouny jsou nejefektivněji a nejekonomičtěji provozovány, když jsou řízeny

automatickými systémy. Je politikou mnoha společností, že systém řízení letu (FMS -

Flight Management System) řídí letadlo během více než 96% doby letu. Přestože moderní

systémy a jejich zálohy jsou extrémně spolehlivé, tak mnoho pilotů se obává, že tyto

systémy by mohly selhat a nejsou si jisti svou schopností zvládnout letadlo sami (např.

pilot létající maximální přípustný počet hodin může nalétat za měsíc třeba jen hodinu, kdy

opravdu sám řídí letadlo).



ŽÁDNÝ
STRES

STŘEDNÍ
STRES

VYSOKÝ
STRES

VÝKONNOST BOD ZLOMU

7.6 Následky stresu
Stres má dopady na tělo, mysl a zdraví, tudíž na celkovou výkonnost jednotlivce.

· Dopady na výkonnost

Obrázek 7.2 zobrazuje vztah mezi úrovní stresu a výkonností. Stejně jako arousal je i

grafem výkonnosti křivka ve tvaru obráceného U, která ovšem obsahuje určitý „bod

zlomu“. Pokud není žádný anebo pouze mírný stres, je vigilance snížená a výkonnost tudíž

nízká. Se vzrůstajícím stresem vzrůstá výkonnost až na své maximum („bod zlomu“) po

němž, pokud stres dále vzrůstá, výkonnost prudce klesá.

Obr. 7.2  Závislost výkonnosti člověka na úrovni stresu

· Dopady na zdraví

Dlouhodobé důsledky chronického stresu poškozují lidské zdraví. Obvykle jsou

prvotními důsledky problémy se zažívacím ústrojím, nevolnost, špatné trávení, průjem a po

delší době žaludeční vředy. Je prokázáno spojení mezi stresem a kardiovaskulárními

chorobami a trvale zvýšeným krevním tlakem. U těch, kteří trpí stresem, je nadprůměrný

výskyt astma, migrén, poruch spánku a neuróz. Také jsou náchylnější k alergiím, kožním

chorobám a mají vyšší tendenci trpět nachlazením a chřipkou.



· Dopady na chování

Člověk trpící stresem bude vykazovat roztěkanost, případně až třes a může mít

záchvaty nervózního smíchu. Řešení úloh mu může trvat delší dobu a stejně tak mu může

stres způsobit nadměrné změny v chuti k jídlu a může vést k nadměrnému kouření nebo

nadměrnému pití. Častým příznakem stresu jsou také změny nálad. Někteří se v kokpitu

mohou stát agresivními vůči ostatním členům letové posádky a/nebo jiným složkám (např.

ŘLP).

Na druhou stranu se někteří poddají situaci a mohou vykazovat apatii. Ať už je to jakkoliv,

vždy dochází ke ztrátě flexibility. Někteří lidé také ale mohou reagovat na stres tendencí

uspěchat rozhodnutí. Vezmou tudíž v potaz méně parametrů, což může vést pouze

k chybám.

· Kognitivní dopady

Stres má zásadní dopad na myšlenkový proces, přičemž prvním příznakem je

zapomnětlivost. Schopnost myslet a soustředit se je snížena a člověk je často neschopen

určit priority anebo činit rozhodnutí. Správné kroky jsou zapomenuty a nahrazeny postupy

naučenými v minulosti. Toto je známo jako regrese. Fixace anebo „mentální blok“ je

dalším symptomem, při němž se stává nemožným zkontrolovat a zvážit jiná řešení. Dalším

kognitivním důsledkem je tendence k potvrzení. Je to nutkavé a opakované hledání té samé

informace k potvrzení již učiněného rozhodnutí.

Nejzávažnější je ztráta tzv. situačního povědomí (SA - Situational Awareness) která byla

příčinou mnoha LN. Cestující, kterým se povedlo úspěšně uniknout z hořícího letadla,

informovali o tom, že bylo nápadné, jak vše okolo bylo tiché. Ve skutečnosti stres způsobil

to, že jediné, na co se byli schopni soustředit byl únik z letadla a výkřiky a hluk kolem nich

nebyli schopni registrovat. Je všeobecně přijímáno, že pod vlivem extrémního stresu je

sluchová pozornost tím, o co člověk přichází jako první.



8. DRUHY A PROJEVY NAPĚTÍ ZA LETU

Druhy napětí během letu

Napětí během letu se může podle jeho síly, délky a charakteru rozdělit na:

1. Nevýrazné napětí – rychle zmizí bez zvláštního vlivu na proces leteckého výcviku

2. Dlouhodobé a výrazné napětí – projeví se především při leteckém výcviku, lze ho

odstranit speciálními pedagogickými opatřeními

3. Dlouhodobé, ostře výrazné napětí – prakticky nemizí, zpravidla vede k ukončení

leteckého výcviku (5 - 7% všech případů)

Projevy napětí za letu

Projevy napětí za letu a jeho forma se u každého člověka liší. Rozeznáváme tlumivou,

impulsivní a generalizovanou formu napětí.

1) Tlumivá forma napětí - ve stavu napětí se u pilota projevuje celková netečnost,

zpomalené provádění početních operací a zvláště pak zpomalené přenášení pozornosti,

ztížené formování nových a přetváření starých, vžitých návyků, aj. Počet chybných úkonů

roste jen v menším měřítku. Spolehlivost se snižuje a tito piloti nejsou ve stresu schopni

provádět ty úkony, které za normální situace provádějí s dostatečnou přesností.

2) Impulsivní forma napětí - projevuje se nejčastěji zvýšením počtu chybných úkonů při

udržení nebo dokonce určitém zvýšení pracovního tempa. Pro tuto formu napětí jsou

charakteristické chyby typu nepromyšleného, impulsivního jednání, tzv. „obrácená

činnost“, činnost neodpovídající signálům, zapomínání obdržených instrukcí a rad (i těch

nejjednodušších), chaotické pohyby, apod. Projevuje se především na začátku pilotního

výcviku, u zkušených pilotů jen velmi zřídka.

3) Generalizovaná forma napětí - vzniká někdy při nejvýraznějších projevech stavu

napětí. Je pro ni příznačné ostré zhoršení činnosti se současným snížením pracovního

tempa a vzrůstem chyb, ale také ztráta koordinace pohybových a vegetativních funkcí

organismu. Pilot může odepřít provedení stanovených úkonů. Pociťuje při tom depresivní

stavy a prožívá pocit lhostejnosti a zoufalství (není vhodný pro letectví).

Dobrá atmosféra na palubě je velkou pomocí ve stresové situaci a také vhodný humor

může být účinnou protilátkou na stres.



9.  MOŽNÉ NÁSLEDKY NEŽÁDOUCÍCH SITUACÍ NA PALUBĚ

LETOUNU

9.1. Definice nežádoucích leteckých událostí

V letecké dopravě jsou bezpochyby nejzávažnějšími krizovými událostmi letecké

incidenty, vážné letecké incidenty a letecké nehody. Pojmy letecký incident, vážný letecký

incident a letecká nehoda mají svůj přesný význam a jejich definici podává předpis L13

(předpis o odborném zjišťování leteckých nehod a incidentů), který je modifikací Annexu

13 vydaného mezinárodní leteckou organizací ICAO.

Letecký incident (LI)

Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem letadla, která ovlivňuje, nebo by

mohla ovlivnit bezpečnost leteckého provozu.

Jedná se o chybnou činnost osob nebo nesprávnou činnost leteckých a pozemních zařízení

v leteckém provozu, jeho řízení a zabezpečování, jejíž důsledky však zpravidla nevyžadují

předčasné ukončení letu nebo provádění nestandardních (nouzových) postupů. Incidenty

v letovém provozu se rozdělují podle příčin na:

· letové, technické, v řízení letového provozu, v zabezpečovací technice a jiné.

Mezi příčiny incidentů se zahrnují i nepředvídané přírodní jevy (výboje statické elektřiny,

střety s ptáky apod.), pokud neohrozily bezpečnost letu do té míry, že byly hodnoceny jako

vážný incident nebo letecká nehoda.

Vážný letecký incident (VLI)

Incident, jehož okolnosti naznačují, že došlo téměř k letecké nehodě.

Letecká nehoda (LN)

Událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoliv osoba

nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo

opustily, a při které:

a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna následkem:

· přítomnosti v letadle, nebo



· přímého  kontaktu  s  kteroukoliv  částí  letadla,  včetně částí,  které  se  od

letadla oddělily, nebo

· přímým působením proudu plynů (vytvořených letadlem),

s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo způsobila-

li si je osoba sama, nebo bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo o

černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně nepoužívané pro

cestující a posádku, nebo

b) letadlo bylo zničeno nebo poškozeno tak, že poškození:

· nepříznivě ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové

charakteristiky letadla, a

· vyžádá si větší opravu nebo výměnu postižených částí,

s výjimkou poruchy nebo poškození motoru (jestliže toto poškození je omezeno

pouze na motor), jeho příslušenství nebo motorových krytů, nebo došlo

k poškození vrtulí (rotorových listů), okrajových částí křídel, antén, pneumatik,

brzd, aerodynamických krytů, nebo k malým vrypům nebo proražením potahů,

nebo

c) letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela nepřístupném místě.

Poznámka: Rozdíl mezi leteckou nehodou a vážným incidentem je pouze v následcích.

Dodatek C předpisu L13 udává přehled událostí v leteckém provozu, které jsou

považovány za vážný incident, tento výčet nicméně není konečný a slouží především jako

podklad při rozhodování o stupni závažnosti té které události:

· nebezpečné sblížení vyžadující úhybný manévr k zabránění srážky nebo

nebezpečné situaci, nebo když úhybný manévr by byl vhodný,

· zabránění téměř jistému CFIT (Controlled Flight Into Terrain – řízený let do

terénu),

· přerušený vzlet na uzavřené nebo obsazené dráze,

· vzlet z uzavřené nebo obsazené dráhy s nedodržením minimálních vzdáleností od

překážky (překážek),

· přistání nebo pokus o přistání na uzavřenou nebo obsazenou dráhu,

· hrubá chyba v technice pilotáže ve snaze dosáhnout předpokládaných

(vypočítaných) výkonů během vzletu nebo počátečního stoupání,



· požár a dým v prostoru pro cestující, nákladových prostorech nebo požár motoru

(i v případě jejich uhašení),

· událost, při které musí letová posádka nouzově použít kyslík,

· porušení konstrukce letadla nebo motoru, které není klasifikováno jako letecká

nehoda,

· vícenásobné chybné funkce jednoho nebo více letadlových systémů vážně

ohrožující let,

· zdravotní neschopnost člena(ů) LP za letu,

· malá zásoba leteckých pohonných hmot vyžadující nouzové hlášení pilotem,

· incidenty při vzletu a přistání, jako vyjetí do stran nebo za dráhu, přistání

v předpolí,

· selhání systémů, nebezpečné meteorologické jevy, let za hranicemi provozních

omezení a jiná událost, které mohla způsobit těžkosti při řízení letadla,

· selhání více než jednoho systému (tam, kde je vyžadováno zálohování) pro vedení

letadla a navigaci.

Pozemní nehoda

Událost, ke které došlo mimo dobu definovanou pro leteckou nehodu v souvislosti s

přípravou letadla k letu, jeho obsluhou, ošetřováním, údržbou, opravami nebo stáním,

jehož důsledkem je poškození zdraví nebo usmrcení osoby nebo poškození, případně

zničení letadla.

Hrozba

Objekt, okolnost anebo činnost, u které existuje předpoklad, že dojde ke zranění osob(y)

a/nebo poškození či zničení majetku a/nebo ztráty funkčnosti systému.

Riziko

Kombinace pravděpodobnosti výskytu hrozby/události a jejího dopadu na provoz a/nebo

chod společnosti.



9.2 Letecké nehody na našem území

Na území České republiky (tehdejšího Československa) se největší letecká neštěstí

přihodila v sedmdesátých letech. Tehdy se v rozmezí několika let zřítila tři dopravní

letadla.

1) Prvním neštěstím je pád jugoslávského letadla na Děčínsku z 26. ledna 1972.

Tato letecká nehoda se pojí s příběhem o zázračném přežití jugoslávské letušky

Vesny Vulovičové, která byla ten den ve službě. Pět minut po páté hodině

odpoledne došlo na palubě jejího letadla Douglas DC-9 jugoslávské letecké

společnosti JAT (Jugoslovenski Aerotransport) mířícího ze Stockholmu do

Bělehradu k výbuchu časované nálože. Letadlo bylo právě nad Československem,

když se rozlomilo na dvě poloviny. Jeho trosky začaly brzy dopadat do okolí

Srbské  Kamenice  v  okrese  Děčín.  Na  palubě bylo  tehdy  23  cestujících  a  5  členů

letové posádky. Další teorie tvrdila, že letadlo omylem zasáhla československá

protivzdušná obrana. Jenže ohledání trosek střelbu na letadlo nepotvrdilo, stopy po

náloži ano.

Všichni kromě Vulovičové zemřeli. Dvaadvacetiletou Vesnu zachránilo to, že při

výbuchu připravovala jídlo v kuchyňce v zadní části trupu. Exploze za ní možná

přibouchla dveře, proto ji podtlak nevytáhl ven. Dopadla v troskách ocasu z výšky

10 kilometrů na prudký svah, po kterém zadní část trupu sklouzla dolů. To náraz

zmírnilo. Ostatní většinou při pádu vypadli. Jejich těla potom lidé nacházeli po

celém okolí. Vesna utržila četná vnitřní poranění, měla zlomené obě nohy a byla od

pasu dolů ochrnutá. Ze svých zranění se úplně vyléčila. Jako letuška už ale znovu

do práce nenastoupila, aerolinky ji zaměstnaly jako úřednici. Je zapsána v

Guinessově knize rekordů, jako člověk, který přežil nejdelší volný pád bez padáku.

Celkem 10 160 metrů.

2) Druhým je nehoda tupolevu (TU-154) sovětského Aeroflotu z 19. února 1973

přímo na ruzyňském letišti. Při nepovedeném přistávacím manévru tehdy zemřelo

66 lidí. Mezi oběťmi byli i muzikanti z kapely Evy Pilarové.

3) Třetí velká havárie se stala v mlze nedaleko Suchdola u Prahy. 30. října 1975 tam

letadlo jugoslávských aerolinií DC-9 narazilo do pahorku v chatové oblasti. O život

tehdy přišli především čeští turisté, kteří se vraceli z dovolené na Jadranu. O život

přišlo 74 lidí, ale dalších asi 50 cestujících lékaři zachránili. Neštěstí později

filmově zpracovali tvůrci televizního seriálu Sanitka.



9.3 Katastrofa slovenského vojenského letounu

     Obr. 9.1  Část draku havarovaného slovenského letounu

Devatenáctý leden 2006 se zapsal černým písmem do dějin samostatného

Slovenského státu, slovenské armády a letectví celkově. Stroj Antonov An-24 ruské

výroby, který převážel z kosovské Prištiny do Košic vojáky vracející se z půlroční mise

KFOR, se zřítil na maďarsko-slovenských hranicích.

Letadlo začalo klesat na přistání v Košicích, během manévru ale pilot narazil do svahu

vrchu Borsó nedaleko maďarské obce Hejce.

Důvody havárie, při které zemřelo 42 lidí, a přežil jen jediný člověk, voják Martin

Farkaš nebyly dlouhou dobu úplně jasné. Nakonec se však potvrdila původní domněnka, že

neštěstí způsobilo selhání lidského faktoru. Již podle dřívějších informací slovenského

tisku zřejmě letová posádka podcenila výši terénu pod letounem a v jeho bezprostřední

blízkosti. Potvrdily se prý také spekulace, že letadlo nemělo správně nastavený radiový

výškoměr.

Podle vyšetřovací komise letová posádka prý také špatně odhadla přechod z

přístrojového na vizuální přiblížení k letišti v Košicích a neuvědomila si nebezpečí situace.

Slovensko drželo po nehodě státní smutek. Na pohřeb obětí havárie přijel i generální

tajemník NATO.



10. PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE

10.1  Test vlivu únavy na dodržování SOP členy letové posádky na

PC-letovém simulátoru ÚLD VŠB-TU Ostrava (zátěžový test)

Zátěžový test si vzal za cíl rutinními lety s minimálními přestávkami unavit letovou

posádku a s časem sledovat postupné narůstání chyb (neúmyslné porušování SOP). Test

probíhal na PC-letovém simulátoru s programem Microsoft Flight Simulator 2004 a

letounu typu Boeing 737-300. Nedostatkem tohoto simulátoru je, že řízení je pouze na levé

straně, čili kapitán je automaticky pilot letící a veškeré tíha s řízením letounu spočívá na

něm. Chybí také komunikační zařízení pro komunikaci mezi piloty a ŘLP, které by rovněž

napomohlo k přiblížení se reálné situaci. I přesto je to, ale pro studenty skvělá možnost

ověřit si své schopnosti a pro některé do jisté míry příprava na opravdový letový simulátor,

se kterým se v budoucnu mohou setkat u některé z leteckých společností.

Obr. 10.1  PC-letový simulátor ÚLD VŠB-TU Ostrava

Před vlastním zátěžovým testem proběhli instruktážní lekce za účasti pilotů

obchodní letecké dopravy. Za skutečného letu, letové posádky maximálně využívají

autopilota. V našem případě, aby se únava dostavila co nejrychleji, se tato možnost



nevyužila a celý let se letěl manuálně. Piloti letěli v kuse několik hodin pouze s nutnými

přestávkami a zatížili jsme je tak, jak by bylo v reálu nepřípustné, ale to jen pro účely

tohoto testu.

Obr. 10.2  pohled do vnitřních prostor letového simulátoru

Test byl rozložen do dvou dnů. Letovou posádku tvořili studenti 3. ročníku

bakalářského studia VŠB-TU Ostrava, obor Technologie provozu letecké techniky

(dopravní pilot) Ivo Pořický a Jan Musil, kteří se střídali v pozicích kapitán letadla (PIC)

respektive pilot letící (PF) a druhý pilot (SP) respektive pilot monitorující (PM), dále autor

diplomové práce student 2. ročníku navazujícího magisterského studia obor Letecká

doprava v roli instruktora/auditora. Ten měl u sebe k dispozici notebook s programem

Flight Instructor, pomocí kterého měl možnost sledovat nejen celý průběh letu, ale také

měnit počasí, či simulovat závadu.

Letová posádka se při provozování letounu řídí podle SOP (standardní provozní

postupy) dle daného typu letounu a požadavku provozovatele. SOP dělíme na NORMAL

(běžný průběh letu), NON-NORMAL (abnormální - používají se v případě vysazení méně

kritického, nebo zálohovaného systému) a EMERGENCY (nouzové - při vysazení kritické

části letounu, například motoru). SOP je jeden ze základních požadavků na zaručení

bezpečnosti letového provozu z pohledu selhání lidského činitele.



Obr. 10.3  oblast promítání PC-letového simulátoru

Na SOP navazují kontrolní seznamy úkonů (checklisty), které se používají

v konkrétních fázích letu a tzv. CALL-OUT(y) neboli způsob standardní letové hlasové

komunikace mezi členy letové posádky v průběhu letu, neboť jsou součástí SOP, dělí se

též na NORMAL, NON-NORMAL a EMERGENCY

Už z překladu slova „checklist“ je jasné, že jde o „kontrolní list“. Jejich úkolem, je

tedy kontrolou zamezit chybování letové posádky z  důvodu, že by zapomněla v některé

fázi letu na důležitý úkon, který by mohl následně ohrozit další průběh letu.

Checklisty se čtou nahlas a směřují ke druhému členu letové posádky. Tento člen

letové posádky musí vizuálně zkontrolovat správnost konfigurace, nebo vykonaného úkonu

s checklistem. Někdy je vyžadována odpověď jak od kapitána, tak od druhého pilota,

v takovém případě pilot, který čte checklist odpoví jako první a druhý pilot provede

kontrolu. Pokud není možno některý z úkonů vykonat ihned, zahlásí se „STANDBY“ a

vyčká se. Posledním velice důležitým krokem každého checklistu je, že pilot, který čte

checklist a tento checklist ukončí, musí toto zakončení oznámit. Použije název checklistu

ve spojení se slovem COMPLETE. Tímto krokem je kontrola checklistu hotova.



NORMAL checklisty se rozdělují podle toho, v které fázi letu je daný checklist

použit (např.: BEFORE TAXI checklist, BEFORE TAKE OFF checklist, LANDING

checklist, atd.).

NON-NORMAL checklisty jsou navrženy pro případ, kdy se letová posádka

s letounem dostane do nežádoucí neboli nouzové situace (závada na motoru, závada

některého systému, porucha některého z přístrojů, atd.).

U situací kdy je vyžadován postup podle NON-NORMAL checklistu, je prvotním

pravidlem zajistit bezpečné pokračování letu. PF tedy nejprve stabilizuje letoun a požádá

PM o vykonání všech potřebných kroků. Po splnění těchto kroků PF požádá o příslušný

checklist. Poté už následuje obdobný postup jako u NORMAL checklistů.



Zátěžový test

1. den

1. let
LKMT → LKTB

Meteorologické podmínky: CAVOK (clouds and visibility O.K.); spodní základna

oblačnosti 4500 ft; bezvětří

PIC / PF: Jan Musil

SP / PM: Ivo Pořický

Příprava před letem:

· PIC: PREFLIGHT checklist / SP: PREFLIGHT checklist complete

· SP zadává údaje do CDU (kontrola PIC)

· PIC: BEFORE START checklist / SP: BEFORE START checklist complete

· spouštění motorů

· PIC: BEFORE TAXI checklist / SP: BEFORE TAXI checklist complete

Čas:

00.00.00  Off Block

00.03.10 PIC: BEFORE TAKE OFF checklist

00.03.57  SP: BEFORE TAKE OFF checklist complete

00.05.15  Take Off

00.08.44  PIC: AFTER TAKE OFF checklist (nepřichází potvrzení „ATOFF ch. compl.“)

00.11.32  dosaženo hladiny 10 000 ft

00.14.08  PIC: DESCENT checklist

00.15.20  SP: DESCENT checklist complete

00.17.40  PIC: APPROACH checklist

00.17.47  SP: APPROACH checklist complete

00.21.13 přichází výtka od PIC ke SP, že si přál nastavit klapky na 40° a ne na 30°

00.22.00  PIC: LANDING checklist

00.22.30  SP: LANDING checklist complete

00.24.10  landing on LKTB

00.26.10  PIC: SHUTDOWN checklist

00.27.00  SP: SHUTDOWN checklist complete

Celková doba letu: 27 minut



2. let
LKTB → LKMT

Meteorologické podmínky: CAVOK (clouds and visibility O.K.); spodní základna

oblačnosti 4500 ft; bezvětří

PIC / PF: Ivo Pořický

SP / PM: Jan Musil

Příprava před letem:

· PIC: PREFLIGHT checklist / SP: PREFLIGHT checklist complete

· SP zadává údaje do CDU (kontrola PIC)

· PIC: BEFORE START checklist / SP: BEFORE START checklist complete

· spouštění motorů

· PIC: BEFORE TAXI checklist (od SP nepřichází potvrzení „BT ch. complete“)

Čas:

00.00.00  Off Block

00.01.58  PIC: BEFORE TAKE OFF checklist

00.02.15  SP: BEFORE TAKE OFF checklist complete

00.03.38  Take Off

00.07.00 PIC pozdě požádal SP o ATOFF checklist (měl by po zasunutí klapek)

00.07.26  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.09.35  dosaženo hladiny 10 000 ft

00.11.55 probíhá approach breafing

00.15.02  PIC: DESCENT checklist

00.16.50  SP: DESCENT checklist complete

00.22.23  PIC: APPROACH checklist

00.22.47  SP: APPROACH checklist complete

00.27.50 PIC zapomíná na LANDING checklist (SP připomíná)

00.28.20 SP nepotvrzuje LANDING checklist complete

00.29.00  landing on LKMT

00.32.50  PIC: SHUTDOWN checklist

00.34.00  SP: SHUTDOWN checklist complete

Celková doba letu: 34 minut



3. let
LKMT → LKTB → LKPR

Meteorologické podmínky: dohlednost 1 míle / 1,6 km; vítr 16 knotů / směr 293° (mírný);

spodní základna oblačnosti 1500 ft

PIC / PF: Ivo Pořický

SP / PM: Jan Musil

Příprava před letem:

· PIC: PREFLIGHT checklist / SP: PREFLIGHT checklist complete

· SP zadává údaje do CDU (kontrola PIC)

· PIC: BEFORE START checklist / SP: BEFORE START checklist complete

· spouštění motorů

· PIC: BEFORE TAXI checklist / SP: BEFORE TAXI checklist complete

Čas:

00.00.00  Off Block

00.01.16  PIC: BEFORE TAKE OFF checklist

00.01.52  SP: BEFORE TAKE OFF checklist complete

00.03.46  Take Off

00.06.08  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.06.51  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.07.18 SP vykazuje známky únavy

00.15.27  dosaženo hladiny 22 000 ft

00.21.58  PIC: DESCENT checklist

00.22.30 SP je vyrušen a zapomíná, který checklist prováděl

00.24.35  SP: DESCENT checklist complete

00.25.45 PIC pociťuje únavu

00.30.20  PIC: APPROACH checklist

00.30.30  SP: APPROACH checklist complete

00.38.04  PIC: LANDING checklist

00.38.27  SP: LANDING checklist complete

00.41.10 Go Around (PIC se rozhodl přistání neopakovat a nasazuje kurz na LKPR)

00.45.11 první drobné neshody PIC s SP

00.49.45  dosaženo hladiny 15 000 ft

00.55.10 PIC je unaven (velmi únavný let v hladině bez autopilota)



00.58.10  PIC: DESCENT checklist

00.59.30  SP: DESCENT checklist complete

01.01.56  PIC reaguje zpomaleně (zhoršuje se schopnost držet letadlo v rovině podle

                FLIGHT DIRECTORu)

01.03.40 PIC: APPROACH checklist

01.04.04  SP: APPROACH checklist complete

01.07.30 PIC: LANDING checklist

01.08.00 SP: LANDING checklist complete

01.08.24 Go Around (nepovedené Touch And Go na LKPR, PIC pokus neopakuje a

                nasazuje kurz na LKMT)

01.11.13 PIC: AFTER TAKE OFF checklist

01.12.03 SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

01.13.20 dosaženo hladiny 10 000 ft

01.18.20 nedorozumění PIC a SP (chybné nastavení VERTICAL SPEED)

01.19.09 PIC: DESCENT checklist

01.20.33 SP: DESCENT checklist complete

01.20.52 PIC se není schopný soustředit na více věcí najednou

                PM dělá značné chyby pramenící z únavy

01.28.27 PIC upozorňuje SP, že nastavil špatnou frekvenci ILS LKMT

01.32.07 Missed Approach (PIC se nepodařilo přiblížení)

01.38.23 SP opakovaně nastavuje chybnou frekvenci ILS LKMT (PIC provádí korekci)

01.40.17 PIC: APPROACH checklist

01.40.30  SP: APPROACH checklist complete

01.42.07 PIC: LANDING checklist

01.42.34 SP: LANDING checklist complete

01.42.51 PIC nedodržel GLIDE SLOPE, i když by měl znovu udělat okruh a přistání

                opakovat, raději z důvodu značného vyčerpání volí přistání (přiznává, že by další

                pokus o přistání možná dopadl ještě hůře)

01.43.32 landing LKMT

01.46.19  PIC: SHUTDOWN checklist

01.48.00  SP: SHUTDOWN checklist complete

Celková doba letu: 108 minut



4. let
LKMT → LKMT (okruhy)

Meteorologické podmínky: dohlednost 1 míle / 1,6 km; vítr 16 knotů / směr 293° (mírný);

spodní základna oblačnosti 1 500 ft

PIC / PF: Jan Musil

SP / PM: Ivo Pořický

Příprava před letem:

· PIC: PREFLIGHT checklist / SP: PREFLIGHT checklist complete

· SP zadává údaje do CDU (kontrola PIC)

· PIC: BEFORE START checklist / SP: BEFORE START checklist complete

· spouštění motorů

· PIC vysvětluje SP, co bude náplní letu a co od něj očekává

· PIC: BEFORE TAXI checklist / SP: BEFORE TAXI checklist complete

Čas:

00.00.00  Off Block

00.00.30 PIC: BEFORE TAKE OFF checklist

00.00.50  SP: BEFORE TAKE OFF checklist complete

00.05.48  Take Off

00.08.42  dosaženo hladiny 2400 ft

00.09.32  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.09.58  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.12.06 Go Around (nezdařené přiblížení)

00.14.21 PIC přiznává, že je dezorientovaný

00.14.24 SP upozorňuje PIC, že nezasunul podvozek

00.16.40 PIC dělá stále více chyb

00.17.41  PIC: DESCENT checklist

00.18.52  SP: DESCENT checklist complete

00.19.10 PIC: LANDING checklist

00.19.59 SP: LANDING checklist complete

00.20.20 SP si u PIC raději ujasňuje, jaká nastavení  bude PIC  po Touch And Go

                požadovat

00.22.50 Touch and Go

00.25.15  PIC: AFTER TAKE OFF checklist



00.25.53  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.29.14 PIC místo výšky fifteen hundred hlásí SP výšku fifteen thousand, špatně se

                 soustředí, dělá mu problém sledovat více věcí najednou

00.30.03  PIC: DESCENT checklist

00.30.20  PIC: DESCENT checklist complete

00.31.00  PIC: LANDING checklist

00.31.17  SP: LANDING checklist complete

00.32.07  Touch and Go

00.34.32 PIC si plete hodnoty nastavení klapek pro přistání

00.34.50  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.35.10  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.36.14  PIC: DESCENT checklist

00.36.58  SP: DESCENT checklist complete

00.38.42  PIC: LANDING checklist

00.39.02  SP: LANDING checklist complete

00.40.17  Touch and Go

00.41.17  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.41.27  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.42.03 PIC značně vyčerpaný, neklidný / SP unavený, ale klidný (svým přístupem velmi

                ulehčuje práci PIC což je vzhledem k průběhu letu a přibývající únavě PIC

                potřeba)

00.42.42  PIC: DESCENT checklist

00.43.20 SP: DESCENT checklist complete

00.45.08 PIC: LANDING checklist

00.45.33 SP: LANDING checklist complete

00.46.30 SP přiznává, že pomaleji reaguje

00.48.00 Touch and Go

00.49.53  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.50.15  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.51.07 PIC si zapomíná říkat o některé úkony

00.51.36  PIC: DESCENT checklist

00.52.14  SP: DESCENT checklist complete

00.52.28  PIC: LANDING checklist

00.52.47  SP: LANDING checklist complete



00.56.38 Touch and Go (všímám si zvětšující se únavy PIC a SP a oznamuji PIC,

                nechť ukončí provádění okruhů a Touch and Go na LKMT a zamíří na LKTB

                nový druh úkolu, by je na chvíli mohl vyprostit ze stereotypu, dodat novou

                motivaci a zvýšit soustředění)

00.57.30 SP zadává do CDU údaje nutné pro let do Brna, zatímco PIC se plně věnuje

                řízení

00.58.59  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.59.16  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

PIC přiznává, že díky menšímu vytížení a změně úkolu teď únava nepostupuje tak

rychle (přesto je vyčerpání patrné, přibývá nervozita)

SP se cítí o něco lépe, všímá si kapitánovi zvýšené únavy a svým přístupem se mu

snaží co nejvíce práci ulehčit (své úkony zvládá bez problémů, trpělivý, klidný)

01.02.32 PIC chybuje (místy zmatené povely)

01.06.50  PIC: DESCENT checklist

01.07.40  SP: DESCENT checklist complete

01.15.01  PIC: APPROACH checklist

01.15.24  SP: APPROACH checklist complete

01.23.00  PIC: LANDING checklist

01.23.30  SP: LANDING checklist complete

Teď před přistáním jsem postřehl zvýšenou podrážděnost obou pilotů (je patrné,

že už chtějí mít tento let co nejdříve za sebou)

01.24.30 landing LKTB (nepříliš povedené přistání, zhruba do poloviny VPD)

01.27.10  PIC: SHUTDOWN checklist

01.28.00  SP: SHUTDOWN checklist complete

Celková doba letu: 88 minut

Celková doba letu (zátěže) za 1. den činila 257 minut.



2. den
Pokračujeme dalším dnem, ve kterém oproti předchozímu přidám pilotům zhoršené počasí,

nebo nečekané závady.

1. let
LKMT → LKTB

Meteorologické podmínky: dohlednost 3 míle / 4,8 km, vítr 16 knotů / směr 293° (mírný),

spodní základna oblačnosti 4 500 ft

PIC / PF: Ivo Pořický

SP / PM: Jan Musil

Příprava před letem:

· PIC: PREFLIGHT checklist / SP: PREFLIGHT checklist complete

· SP zadává údaje do CDU (kontrola PIC)

· PIC: BEFORE START checklist / SP: BEFORE START checklist complete

· spouštění motorů

· PIC: BEFORE TAXI checklist / SP: BEFORE TAXI checklist complete

Čas:

00.00.00  Off Block

00.02.30 PIC: BEFORE TAKE OFF checklist

00.03.07  SP: BEFORE TAKE OFF checklist complete

00.04.20  Take Off

00.07.04  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.07.46  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.09.46  dosaženo hladiny 10 000 ft

00.12.24  PIC: DESCENT checklist

00.17.18  SP: DESCENT checklist complete

00.17.22  PIC: APPROACH checklist

00.17.30  SP: APPROACH checklist complete

00.19.37  PIC: LANDING checklist

00.20.48  SP: LANDING checklist complete

00.21.11  Go Around (mimo osu VPD)

00.32.05  PIC: LANDING checklist

00.32.37  SP: LANDING checklist complete

00.33.45  Go Around (mimo osu VPD)



00.44.43  PIC: LANDING checklist

00.45.09  SP: LANDING checklist complete

00.46.43  landing LKTB

00.49.34  PIC: SHUTDOWN checklist

00.51.00  SP: SHUTDOWN checklist complete

Celková doba letu: 51 minut

2. let
LKTB → LKMT → LKPR

Meteorologické podmínky: dohlednost 3 míle / 4,8 km; vítr 16 knotů / směr 293° (mírný);

spodní základna oblačnosti 4 500 ft

PIC / PF: Ivo Pořický

SP / PM: Jan Musil

Příprava před letem:

· PIC: PREFLIGHT checklist / SP: PREFLIGHT checklist complete

· SP zadává údaje do CDU (kontrola PIC)

· PIC: BEFORE START checklist / SP: BEFORE START checklist complete

· spouštění motorů

· PIC: BEFORE TAXI checklist (od SP nepřichází potvrzení „BT ch. complete“)

Čas:

00.00.00  Off Block

00.04.16  PIC: BEFORE TAKE OFF checklist

00.04.29  SP: BEFORE TAKE OFF checklist complete

00.05.57  Take Off

00.08.00  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.08.26  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.11.05  dosaženo hladiny 10 000 ft

00.13.23 SP připomíná PIC kontrolu DESCENT checklistu

00.15.32  SP: DESCENT checklist complete

00.22.42  PIC: APPROACH checklist

00.22.51  SP: APPROACH checklist complete

00.28.37  PIC: LANDING checklist

00.29.01  SP: LANDING checklist complete

00.30.32 Touch and Go (PIC pokračuje v letu do Prahy)



00.32.12 SP zadává do CDU údaje nutné pro let na LKPR (PIC kontroluje)

00.35.46  PIC: AFTER TAKE OFF checklist

00.36.04  SP: AFTER TAKE OFF checklist complete

00.41.20 dosaženo hladiny 22 000 ft

     (let probíhá v poklidu, piloti jsou odpočatí a v dobré kondici)

00.51.03  PIC: DESCENT checklist

00.55.08  SP: DESCENT checklist complete

00.56.33  PIC: APPROACH checklist

00.56.42  SP: APPROACH checklist complete

00.57.09 !Engine 1 failed!

00.57.13 letová posádka poruchu zaregistrovala

00.57.15 PIC se správně věnuje řízení, SP i  přes určitá nedorozumění s PIC vykonává

                 potřebné úkony, které po něm PIC vyžaduje, nastává problém v hledání

                vhodného nouzového checklistu daného pro tento typ situace (po jeho nalezení už

                podle tohoto checklistu oba postupují), dochází ještě k drobným konfliktům, ale

                nakonec dochází ke shodě a následnému bezpečnému dosednutí na VPD LKPR

01.02.13 landing LKPR (na posádce se v této situaci projevil malý počet nalétaných hodin

                na tomto typu letounu a nedostatečná znalost nouzových postupů, to vše se

                potom odrazilo v součinnosti letové posádky, i přesto všechno piloti tuto situaci

                zvládli velmi dobře)

01.05.20  PIC: SHUTDOWN checklist

01.06.00  SP: SHUTDOWN checklist complete

Celková doba letu: 66 minut



3. let
LKPR → LKMT

Meteorologické podmínky: dohlednost 3 míle / 4,8 km; vítr 36 knotů / směr 15° (prudký);

spodní základna oblačnosti 4 500 ft

PIC / PF: Ivo Pořický

SP / PM: Jan Musil

Příprava před letem:

· PIC: PREFLIGHT checklist / SP: PREFLIGHT checklist complete

· SP zadává údaje do CDU (kontrola PIC)

· PIC: BEFORE START checklist / SP: BEFORE START checklist complete

· spouštění motorů

· PIC: BEFORE TAXI checklist / SP: BEFORE TAXI checklist complete

Čas:

00.00.00  Off Block

00.02.19  PIC: BEFORE TAKE OFF checklist

00.02.58  SP: BEFORE TAKE OFF checklist complete

00.04.50  Take Off

00.05.10 !Bird Strike (Engine 2 failed)!

00.05.12 piloti tento incident registrují (PIC se stará let a SP identifikuje problém)

00.05.20 nějákou dobu trvá, než SP najde správný checklist (v tomto případě, ale hraje

                roli každá vteřina), po jeho nalezení podle něj piloti bez problémů postupují, PIC

vyhodnocuje situaci a rozhoduje se k návratu na LKPR

00.10.32 !Altimeter failed!

00.10.40 piloti poruchu registrují a oba nyní, zdá se že poučeni z předchozího

                letu, vše řeší s větší rozvahou a klidem

00.30.04  landing LKPR

00.33.20  PIC: SHUTDOWN checklist

00.34.00  SP: SHUTDOWN checklist complete

Celková doba letu: 34 minut

Celková doba letu (zátěže) činila 151 minut.



VYSVĚTLIVKY

CHECKLIST FÁZE LETU
PREFLIGHT Před letem
BEFORE START Před spuštěním motorů
BEFORE TAXI Před pojížděním
BEFORE TAKE OFF Před vzletem
AFTER TAKE OFF Po vzletu
DESCENT Sestup
APPROACH Přiblížení
LANDING Přistání
SHUTDOWN Přerušení činnosti

Tab. 10.1  Checklisty

INCIDENTY
ENGINE FAILED Porucha motoru
BIRD STRIKE Střet letounu s ptákem
ALTIMETER FAILED Porucha výškoměru

FRÁZE
OFF BLOCK TIME Čas zahájení pojíždění (od této chvíle se začíná měřit čas letu)
GO AROUND Nezdařené přiblížení
TOUCH AND GO Letmé přistání a vzlet (například při leteckém výcviku)

Tab. 10.2  Incidenty

ICAO kódy LETIŠTĚ
LKMT Ostrava
LKPR Praha-Ruzyně
LKTB Brno

Tab. 10.3  ICAO kódy

Tab. 10.4  Fráze



10.1.1 Vyhodnocení zátěžového testu

Žádný letový simulátor nenahradí reálný let v případě řešení nežádoucí situace na

palubě. Ať už bude letový simulátor jakkoliv propracovaný, pilot do něj bude vždy usedat

s vědomím, že jde o simulaci, při které, i když skončí leteckou nehodou, nemůže se mu nic

stát. Na druhou stranu bez simulátorů, a to nejen leteckých, bychom se v dnešní době jen

těžko obešli. Jedině tam si člověk může bez obav ověřit a vyzkoušet, jak by reagoval

v reálné situaci. Simulátory by měli být nedílnou součástí leteckého výcviku. Pokud tuto

možnost výcviku nebude pilot brát na lehkou váhu, nebo jenom jako zpestření či hru, ale

skutečně se do dané situace vcítí a bude k ní přistupovat zodpovědně, jistě se mu to

v případě potřeby v reálné situaci mnohonásobně vrátí.

Oba studenti jako hlavní aktéři byli na závěr testu požádáni o vyslovení vlastního

názoru a dojmu z celého záměru. Díky tomu se může čtenář vcítit do jejich nelehké situace

a lépe si představit jak daný test probíhal.

Postřehy členů letové posádky (studentů)

· Tento test zátěže na lidský organismus byl pro nás velkou osobní zkušeností.

· Chybování jednotlivých členů letové posádky se odvíjelo od celkové doby letu a

  aktuální letěné tratě.

· Během krátkých letů na pozici pilota monitorujícího byla únava značnější, což je

  podmíněno větším pracovním zatížením.

· Pro pilota letícího byl více zatěžující delší let v hladině, což bylo způsobeno

  monotónní činností.

· Při stálé vysoké zátěži se postupem času začaly projevovat silné příznaky únavy a

  snížené koncentrace, zvýšil se počet nahodilých chyb a odezvy letové posádky

  byly výrazně pomalejší.

· Během konečné fáze zátěžového testu docházelo u obou pilotů skoro až ke ztrátě

  kompetence pro řízení letounu. Trvalo nám mnohem delší dobu něco přečíst z

  checklistu, nebo odečíst údaj z přístroje, správně ho vyhodnotit a zareagovat.

· Pilot letící během posledního letu prvního zkušebního dne nebyl schopen

  dlouhodobější koncentrace a ztrácel odhad.

· Co se týká krátkých letů (LKMT-LKTB), tam to bylo v celku bez problémů,

  protože rovný let netrval dlouho a během něj se pořád něco dělo, takže únava

  nepřicházela tak rychle.



· Nouzové situace se nám příliš nepovedly. Tam bylo asi nejvíce poznat, že máme

  nalétáno málo hodin jak na tomto typu letounu tak spolu jako letová posádka.

· Tento výzkum nám ukázal, jak je přetěžování pilotů nebezpečné a jaké mohou být

   následky.

             Tolik tedy názory obou studentů. Jak je vidět z jejich hodnocení, přistupovali

k tomuto záměru skutečně poctivě a já si toho velice vážím, nejen kvůli mé práci, ale

hlavně kvůli nim samotným.

Jsem rád, že k sobě dokázali být kritičtí a sami si uvědomili, kde chybovali a co

mohli udělat během letu jinak, nebo lépe. To je jeden ze základních předpokladů

úspěšného růstu a vývoje mladého začínajícího pilota a i když lidé budou chybovat stále,

neboť chybování je přirozená lidská vlastnost, aneb jak se říká: „Chybovat je lidské“.

Musíme se snažit hledat cestičky jak tato chybování minimalizovat, a co největší využití

letového simulátoru v leteckém výcviku je jednou z těchto cest.

10.1.2 Grafický výstup zátěžového testu

Graf má za úkol názorně dokázat, jak se zvyšující se dobou letu narůstá (v

důsledku únavy) chybování letové posádky. Chyby jsou rozděleny do kategorií podle

závažnosti a v grafu číselně i barevně rozděleny. Tyto výsledky nezohledňují cirkadián

(rozložení aktivity člověka do 24 hodin).

V reálném létání navíc piloty zatěžuje nepravidelná pracovní doba a u dálkových

letů přelet časových pásem (podrobněji vysvětleno v kapitole 5.1).

K tomu, aby byla zřetelněji vidět stoupající tendence projevu únavy je zapotřebí

shromáždit více dat. V tomto testu jsem zkoumal také stres, ale pochopil jsem, že v této

oblasti se musí ještě zapracovat, aby vycházely dostatečně vypovídající výsledky.

Grafický výstup zátěžového testu viz příloha.

Tab. 10.5  Kategorie chyb

Kategorie chyb Číselné
ohodnocení

Barevné označení

Nezávažné chyby 1 ZELENÉ
Závažné chyby 3 ŽLUTÉ
Velmi závažné chyby 5 ČERVENÉ
Chyby vedoucí k bezprostřední letecké nehodě 7 ČERNÉ



10.2 Studie účinnosti leteckého výcviku

Když už jsem se pustil do této velmi zajímavé, ale rovněž složité diplomové práce,

musím začít, jak se říká od píky a tím je v letectví jak jinak letecký výcvik. To je alfa a

omega všeho, pokud si v této části „vývoje" mladý budoucí pilot osvojí špatné návyky.

Bude se jich jen těžko v další fázi výcviku zbavovat, tak to samozřejmě platí v jakémkoliv

odvětví, nejenom v letectví. Pokud se tento problém neodstraní hned v počátku, počet

nehod z hlediska lidského činitele se nesníží. Proto mě v souvislosti s touto prací napadlo

udělat dotazník, který by pomohl zmapovat to, co piloty ve výcviku nejvíce trápí. Myslím,

že je důležité ptát se začínajících pilotů na jejich názory, připomínky a problémy v

leteckém výcviku, protože to je jedna z možností jak se můžeme v otázce lidského činitele

v letectví posunout kupředu.

Závěrem chci podotknout, že jsem každému, kdo mi tento dotazník vyplnil, slíbil,

že neuvedu jeho jméno. To proto, aby dotazovaní jedinci byli v co nejvyšší míře upřímní.

Jedině tak bude mít tento záměr smysl.

Dotazník

1. Civilní x vojenský pilot?

2. Přístup instruktora leteckého výcviku? (známkování 1-5)

3. Jeho teoretické znalosti? (známkování 1-5)

4. Jak dokáže motivovat? (známkování 1-5)

5. Jak dokáže využít chyb žáka? (známkování 1-5)

6. Jaká byla příprava instruktora před letem? (známkování 1-5)

7. Jaký byl rozbor po letu? (známkování 1-5)

8. Pohoda na palubě? (známkování 1-5)

9. Přístup výcvikového střediska k žákovi? (známkování 1-5)

10. Celý výcvik (teorie i praxe) v angličtině? (ano/ne)

11. Co se vám líbí/nelíbí?

12. Čemu byste v průběhu výcviku věnovali větší pozornost?

13. Kdybyste měli tu možnost…Co byste změnili?



10.2.1 Vyhodnocení studie o účinnosti leteckého výcviku

Tato kapitola obsahuje pouze tabulkové výstupy. U otázek 11 až 13 tabulkový

výstup není. Veškeré komentáře k jednotlivým otázkám viz příloha.

U otázek 2 až 9 jsem použil aritmetický průměr.

1. Civilní x vojenský pilot?

Odpovědělo 16 vojenských pilotů.

2. Přístup instruktora leteckého výcviku? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 9 6 3 2 - 20 1,9

3. Jeho teoretické znalosti? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 7 7 3 3 - 20 2,1

4. Jak dokáže motivovat? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 6 5 3 3 2 19 2,5

5. Jak dokáže využít chyb žáka? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 7 6 3 2 - 18 2

6. Jaká byla příprava instruktora před letem? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 3 8 3 2 1 17 2,4

7. Jaký byl rozbor po letu? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 8 6 2 2 1 19 2,1

8. Pohoda na palubě? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 9 6 2 3 1 21 2,1



9. Přístup výcvikového střediska k žákovi? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 4 7 2 4 - 17 2,4

10. Celý výcvik (teorie i praxe) v angličtině? (ano/ne)

ANO 3
NE 13



1. Civilní x vojenský pilot?

Odpovědělo 11 civilních pilotů.

2. Přístup instruktora leteckého výcviku? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 5 4 1 1 - 11 1,8

3. Jeho teoretické znalosti? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 5 4 1 1 - 11 1,8

4. Jak dokáže motivovat? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 1 6 3 - 2 12 2,7

5. Jak dokáže využít chyb žáka? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 3 5 1 - 1 10 2,1

6. Jaká byla příprava instruktora před letem? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 2 5 3 1 1 12 2,5

7. Jaký byl rozbor po letu? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 4 5 1 1 1 12 2,2

8. Pohoda na palubě? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 4 4 2 1 - 11 2

9. Přístup výcvikového střediska k žákovi? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 3 3 2 1 1 10 2,4

10. Celý výcvik (teorie i praxe) v angličtině? (ano/ne)

ANO 3
NE 7



10.2.2 Zhodnocení studie o účinnosti leteckého výcviku

Po vyhodnocení všech dotazníků, které se ke mně vrátily, je patrné co je pro

začínající piloty jak dopravní tak armádní nejvíce důležité. I když všichni během výcviku

vystřídali několik instruktorů, shodují se především na tom, že je pro ně důležitá pohoda na

palubě a trpělivost instruktora během výcviku. Také by uvítali více hodin strávených na

letovém simulátoru a individuální přístup k jednotlivým žákům. Stejně tak podstatná

většina pilotů zatím odmítá možnost absolvovat celý praktický a teoretický výcvik

v angličtině. A pokud teď na chvíli opustím armádní piloty, jejich civilní kolegy nejvíce

tíží finanční stránka celého výcviku, což je u mladých lidí pochopitelné a není se čemu

divit. Kdo z nich nemá v rodičích podporu, co se finanční stránky týče (a takových je

většina) nemá cestu za knipl dopravního letounu jednoduchou, neboť celý výcvik hravě

přesáhne milion korun českých. Potom jsou na řadě bankovní půjčky a všelijaké brigády,

což ve spojení se školou není právě jednoduché.

V jedné z otázek byla řeč o motivaci. U tohoto krásného, ale také velmi

zodpovědného a náročného povolání by to bez ní ani nešlo. Pro tento směr se nerozhodnete

ze dne na den, je to touha, je to sen, je to váš život, máte to v srdci. Překonáváte překážky a

obětujete mu veškerý volný čas.

Se všemi mladými piloty, kteří vyplňovali tento dotazník, se znám osobně a troufnu

si říct, že jim nic z tohoto výčtu nechybí. Uznávám jejich kvality a také to jakým způsobem

zvládají nejen školu, ale i celé financování leteckého výcviku o kterém již byla řeč a tak se

malými krůčky blíží ke svému snu až jednou, pevně doufám udělají i ten krok poslední…

Je možné, že se objeví někdo, kdo bude namítat, že k objektivnímu vyhodnocení

tak malý počet dotazníků nestačí. Na druhou stranu k tomuto průzkumu mi mohlo

posloužit jen malé procento naší populace a z tohoto malého počtu jedinců jsem se ještě

musel spolehnout na jejich ochotu.

Z tohoto důvodu si vážím všech, kteří tento dotazník vyplnili. Oceňuji jejich snahu,

spolupráci a profesionální odpovědi. I díky tomu stačil pro někoho možná malý počet

dotazníků ke splnění tohoto cíle.



11. ZÁVĚR

Věda a technika jdou kupředu závratnou rychlostí, před sto lety se Francouz Louise

Blériot rozhodl získat cenu jednoho tisíce liber nabízenou londýnským deníkem Daily Mail

za úspěšný přelet kanálu La Manche. 25. července 1909 uletěl bez kompasu za 40 minut 22

mil (35 km) z Les Barraques (blízko Calais) do Doveru ve svém letounu Blériot XI. Těchto

40 minut mu přineslo ve světě neskutečnou slávu, takovou, že o ní ještě dnes píšu v této

práci. Lidé si najednou uvědomili, jaký potenciál se v letadlech skrývá. Tušili, že přichází

nová éra v cestování, rychleji a dále. Zní to až neuvěřitelné, že možná ti samí lidé, kteří

jako malé děti mávaly směrem k obloze na pana Blériota v jeho stroji, později o šedesát let

starší sledovali první procházku člověka po měsíci. Jaký obrovský skok.

Do výzkumu, vědy a techniky se za těch sto let investovalo ohromné množství

peněz. Ale co člověk? Kde má hranice? Není paradoxně nakonec člověk ten faktor, který

brzdí další rozvoj? Kam se za těch sto let posunula technika a kam se posunul lidský

činitel. Můžeme říci, že spolu tyto dva faktory drží krok? Představme si, že by byl člověk

nezranitelný, nechybující a neomylný jedinec. V takovém případě by vůbec lidský činitel

jako vědní obor neexistoval a já bych měl jiné téma diplomové práce. Tak tomu, ale

samozřejmě nebylo, není a nikdy nebude. Technika se neustále zdokonaluje, ale člověka

naprogramovat nelze.

Náplní této diplomové práce bylo popsat nežádoucí situace na palubě letounu

v důsledku nadměrné zátěže pilotů. Taková nežádoucí situace může vzniknout účinkem

mnoha vlivů, mezi které řadíme stres, únavu, chyby způsobené nedostatečným výcvikem,

apod. Všechny tyto faktory jsou v práci zmíněny a patřičně popsány. Hlavním cílem této

diplomové práce je provedení zátěžového testu.

Stres, únavu nebo chybování bohužel nelze odstranit, a jelikož mohou mít v letecké

dopravě fatální důsledky, musíme jejich vlivy neustále studovat a v tom nám může být

letový simulátor velice nápomocen.

V něm máme možnost bez obav z následků simulovat dotyčnému jedinci takové

podmínky a situace, které by mnohdy v reálu měly katastrofální následky. Člověk se

v simulátoru může dostat na samou hranici svých možností a sám si ověří, jak by v takové

situaci reagoval. Zátěžový test je skvělá prevence a jedna z možností jak čelit nežádoucím

vlivům, které se denně na palubách letounů objevují.

Vzhledem k dosaženým výsledkům uvedených v  kapitole 10, považuji cíle této

diplomové práce za splněné.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Libra_(m%C4%9Bna)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laman%C5%A1sk%C3%BD_pr%C5%AFliv
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1909
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Barraques&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Calais
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dover&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bl%C3%A9riot_XI&action=edit&redlink=1
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bych chtěl poděkovat těm, bez kterých bych nemohl splnit cíle této diplomové práce,
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13. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Air Transport Pilot Licence ATPL Licence dopravního pilota

Controlled Flight into Terrain CFIT Řízený let do terénu

CNS Centrální nervový systém

Commercial Pilot Licence CPL Licence obchodního pilota

Crew Resource Management CRM Řízení zdrojů v rámci letové
posádky

EEG Elektroencefalogram

EKG Elektrokardiogram

Federal Aviation Authority FAA Civilní letecký úřad USA
Flight Information Region FIR Letová Informační Oblast

Flight Management System FMS Automatický systém řízení letu

GŠ Generální štáb

International Civil Aviation
Organization

ICAO Mezinárodní organizace civilního
letectví

Kosovo Force KFOR Mnohonárodní mírové síly pod
vedením Severoatlantické aliance

LP Letová posádka

Multi Crew Cooperation MCC Spolupráce ve vícečlenné letové
posádce

Multi Engine Piston MEP kvalifikace pilota vícemotorových
pístových letounů

North Atlantic Treaty Organisation NATO Severoatlantická aliance

Pilot in Command PIC Velitel letadla

Private Pilot Licence PPL Licence soukromého pilota

ŘLP Řízení letového provozu

Situational Awareness SA Situační povědomí

Standard Operational Procedures SOP Standardní provozní postupy

Second Pilot SP Druhý pilot

ÚCL Úřad pro civilní letectví ČR

ÚLD Ústav letecké dopravy


