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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá stresem a jeho vlivem na výkonnost leteckého 

personálu. První část pojednává o obecné teorii stresu, jeho popisu a reakcích 

organismu na stres. Druhá část je zaměřena na analýzu vlivů stresu na osobnost člověka. 

Třetí část je věnována konkrétnímu vlivu stresu ve výcviku pilota a také požadavkům na 

osobnost pilota. Ve čtvrté části jsou navržena řešení pro určité podmínky ovlivněné 

stresovými situacemi. V posledních částech je vyhodnocení cílů a shrnutí.   

 

Annotation 

 This thesis is concered with a stress and its influence on aviation personnel 

performance. The first part is a general theory of stress, its description  and organism 

reactions to stress. The second part is specialized for stress analysis to personality. The 

third part is devoted to concrete stress influence in pilot training and demand for pilot 

personality. In the fourth part there are resolutions for definite conditions, which is 

influenced of stress situations. In the last parts there are target analysis and summary. 
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Úvod 

 

Lidská populace je čím dál tím více ovlivňována stresem a jeho neblahé účinky 

na lidský organismus se projevují až do takové hloubky lidského života, že se někdy až 

nestačíme divit my samotní. I v letecké dopravě pracují lidé a tím pádem je i toto 

odvětví tímto faktorem „postiženo“. Letecká činnost se dělí nejen podle typů letadel, a 

to na lehčí a těžší vzduchu, ale také na létání jako zájmovou činnost v aeroklubech, 

na létání jako pracovní činnost a také nesmíme opomenout vojenskou oblast. 

Když vezmeme v úvahu létání pro radost, nemělo by se v této oblasti teoreticky 

objevovat až takové množství stresu, ale nebuďme naivní. Zkusme si to vzít z vlastní 

zkušenosti, zabýváte-li se nějakým svým zájmem např. hraním nějaké míčové hry, tak 

nemyslíte jen na to, jak zrovna nejlépe odehrát balón. Tudíž i v tomto zájmovém sportu, 

jako je létání např. v ultralehkém letadélku, si člověk sám v sobě řeší problémy, i když 

je to několik set metrů nad zemí. 

Když hovoříme o létání, jako o výdělečné činnosti, tzv. „velkém létání“, zde je 

pilot sice v současné době pouze jakýsi kontrolor a reparátor, ale stále nejdůležitější 

faktor ovlivňující letectví. Zde už nezasahují jen starosti soukromé, ale také pracovní a 

spousta dalších. Navíc v tomto oboru hraje lidský faktor hlavní roli v bezpečné činnosti 

letecké techniky za každého letu. A právě proto je velice důležité, aby byl člověk 

v psychické a samozřejmě i fyzické vyrovnanosti. 

Zdálo by se, že přeci nemohou být piloti až tak vystaveni stresu, když za ně vše 

zvládne počítač, než kdyby měli řídit letadlo bez použití autopilota, radionavigačních 

systémů a dalších vymožeností, které v moderní době usnadňují létání. Je to především 

velká odpovědnost za životy dalších lidí, které na sebe posádka přebírá, jelikož když se 

něco stane, padá vina na kapitána a jeho posádku. Proto je také důležitá součinnost 

posádky. Prudký nástup automatizace v letectví na jedné straně představuje velké 

ulehčení a zjednodušení práce leteckých posádek i pozemního personálu, ale na druhé 

straně představuje další spoustu problémů z hlediska lidského faktoru. Tyto problémy 

mají v současnosti význam nejen v otázkách efektivnosti práce leteckého personálu a 

komerční úspěšnosti leteckých firem a společností, ale jsou hlavním faktorem 

ovlivňujícím bezpečnost v letectví. 
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V létání vojenském jsou navíc ještě další problémy a činnosti, které vojenský 

pilot musí řešit. Krom jiného je vystaven tlaku svých nadřízených, jejichž rozkazy musí 

plnit, tím pádem se někdy může stát, že je voják nucen vykonat takový čin, ke kterému 

by se sám nikdy neodhodlal a je možné, že se s tímto činem už nikdy nevyrovná a tím 

víc je v této profesi vystaven případnému stresu. 

Lidský faktor hraje hlavní roli nejen za bezpečných letů, ale i v těch 

nebezpečných, které vedou k nehodám. Tato práce se bude převážně zabývat lidským 

faktorem, a to hlavně za předpokladu, kdy se ocitne pod vlivem stresu a stresových 

situací, které ovlivňují člověka-pilota, posádku aj. a jejich zvládání, hlavně ve výcviku 

pilota. 

V první části je popsán stres a jeho definice, druhá část je věnována analýze 

vlivů stresu, třetí část se zabývá konkrétním stresem ve výcviku pilota a v poslední části 

jsou navrženy programy pro výcvik jednočlenné a vícečlenných posádek. 

 

 

   Cíle bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je vysvětlit stres a stresory, které ovlivňují člověka – 

pilota, ale i osoby pohybující se poblíž leteckého provozu a také navrhnout jistou 

metodikou, jakým způsobem by měli lidé pohybující se v letecké dopravě předcházet  

případnému a můžeme říct spíše samozřejmému stresu.  V této práci je navržena i 

metodika předcházení stresu v jednopilotní i více pilotní posádce. 
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1. Definice stresu 

 

1.1  Stres 

Na člověka neustále působí řada vlivů z okolí, na které musí reagovat svým 

chováním. Udržování optimálního stavu v proměnlivých podmínkách prostředí 

vyžaduje různě složité a náročné reakce. Změny v okolním prostředí představují pro 

organismus zátěž, se kterou se musí vyrovnat. Takovéto změny mohou být neočekávaný 

boční vítr působící při přistávání anebo odhalení vážných technických nedostatků při 

předletové kontrole před důležitým letem, porucha auta, ztráta peněženky. Pokud míra 

této zátěže překročí meze běžných výkyvů, vzniká v organismu stresová reakce. Stres je 

přirozenou reakcí lidské mysli a těla na nečekané nároky aktuální situace. Z vývojového 

hlediska souží k maximální mobilizaci organismu v podmínkách ohrožení.  

 

1.2 Stresové faktory v životě: 

- Smrt životního partnera, člena rodiny 

- Manželství, rozvod, odloučení v manželství 

- Vzetí do vazby 

- Osobní zranění nebo nemoc 

- Finance, ztráta zaměstnání, odchod do důchodu 

- Těhotenství, sexuální problémy 

- Děti opouští domov, partner začíná v novém zaměstnání 

- Změny v osobních zvycích 

- Změna bydliště 

- Svátek nebo prázdniny 

 

1.3 Stresové faktory v letectví 

- Užívání léků, nemoc, dehydratace, dieta, únava 

- Trénink (počáteční, přechodový nebo povyšující), lety s instruktorem či 

examinátorem 

- Změna zaměstnání, plat 

- Konflikt 

- Strach spojený s létáním 

- Časový rozvrh, dodržení letového plánu 

- Pasažéři, cestující, další členové posádky 

- Hluk a vibrace, uzavřený prostor 

- Teplota a vlhkost vzduchu, počasí, změny výšky, slabá viditelnost 
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1.4 Odpovědi organismu na stresové situace 

 

Existují 3 stupně odpovědi organismu na stresové podmínky: 

 

1. Poplachová fáze – probíhá od začátku působení stresoru do dosažení 

ustáleného stavu. 

Ve stádiu poplachu organismus rozpoznává situaci produkující stres (tzv. 

stresor) a připravuje se na „útok anebo útěk“ vylučováním hormonů. Tyto hormony 

ovlivňují srdeční frekvence, dechovou frekvenci, nárůst hladiny cukru v krvi, zpomaluje 

se trávení. V závislosti na rozpoznání nebezpečí, proces může vyústit ve výbuch 

energie, zvýšení svalového napětí a zlepšení vidění a sluchu. Po dobu létání je možné 

zažít různé poplachové reakce, např. nárazový vítr v konečné fázi letu, zdržení apod. 

 

2. Rovnovážná fáze (rezistence) – kompenzace působení stresoru, pokud je 

situace vyřešena, vrací se organismus do výchozího stavu 

Ve fázi rezistence, se organismus nastaví na regeneraci poškození způsobených 

stresem, vyrovná se s přetrvávajícími stresory jako např. extrémní chlad, těžká fyzická 

práce a starosti. Jak stres pokračuje a trvá dlouho (např. VMC se změní na IMC a zvýší 

se nedostatek paliva) organismus se bude pokoušet udržet úroveň aktivace a stav 

pohotovosti. 

 

3. Fáze vyčerpání – dochází k selhání 

Vyčerpání je dočasné a ovlivňuje jen specifickou část organismu. Např. 

maratónští běžci zažívají různé stresy ve svalech a kardiovaskulárním systému, který 

vede k vyčerpání. Piloti, kteří dlouhodobě létají, mohou zažít vyčerpání, jen co odejdou 

mimo službu. Po dobrém odpočinku se opět těší na následující létání. Když kombinace 

rezistence a vyčerpání pokračuje bez změny délky času, může vzniknout riziko 

onemocnění(např. vysoký krevní tlak, migrenózní bolesti hlavy, žaludeční těžkosti nebo 

astma). Organismus se může úplně vyčerpat a následkem toho může nastat smrt. 
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1.5 Reakce na stres 

 

Stres byl původně definován jako „nespecifická odpověď organismu“ na zátěž, 

proto stresová reakce probíhá v zásadě stejně při působení různých stresorů a hlavní roli 

v ní hraje autonomní nervový systém. Stresová reakce připravuje organismus na 

zvýšený výkon, proto mezi hlavní příznaky stresu patří zrychlení srdeční činnosti a 

dýchání, zvýšené pocení, zpomaluje se střevní peristaltika (ale při náhlém úleku může 

dojít k vyprázdnění střev – původně účelná reakce; odlehčení a pro případ zranění 

břicha). Oběhový systém může reagovat různě – pokud převažuje strach, dochází 

k poklesu krevního tlaku (zblednutí hrůzou); to zmenšuje riziko krvácení při poranění. 

Při útočné reakci dochází k vzestupu krevního tlaku (zrudnutí vzteky). 

 

1.5.1 Výčet reakcí (symptomů): 

- Svalová slabost 

- Bolest 

- Žaludeční potíže 

- Úzkost 

- Deprese 

- Citová vyčerpanost 

- Výbuch emocí 

- Abstinenční příznaky 

- Neshody ve vztazích 

- Nedostatek energie 
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1.6 Úrovně stresu 

 

Mírná úroveň stresu zvyšuje výkonnost člověka ve všech složkách – zlepšuje 

vnímání, bdělost a pozornost, zrychlením psychomotorického tempa usnadňuje řešení 

problémů, zvyšuje fyzickou výkonnost. Výrazně zlepšuje realizaci nacvičených a 

zautomatizovaných činností. Může však vést k výskytu chybných úkonů. 

Vyšší úroveň stresu výkonnost zhoršuje – objevuje se zúžené a chybné vnímání, 

pokles pozornosti, překotné myšlení, opakování jednoduchých úkonů, únikové 

tendence. 

Extrémní úroveň stresu vede k selhání člověka – objevuje se svalový třes, 

ztrnulost nebo bouřlivá pohybová aktivita, v krajním případě šokový stav až smrt. 

 

1.7 Přetížení stresem 

 

Každý z nás má osobní stresový limit, který jak se překročí, nastává přetížení, 

projevující se jako neschopnost zvládat běžnou zátěž. Osobní stresový limit se u 

každého člověka liší. Je ovlivněný fyziologickými a psychologickými charakteristikami. 

Např. někteří lidé jsou schopní „vypnout“ a relaxovat, čímž redukují vliv stresorů. Jiní 

nejsou tak dobře vybaveni a úroveň stresu u nich narůstá do neakceptovatelného stupně. 

Když se to stane pilotům, řídícím letového provozu a jiným, jejichž práce se vztahuje 

k činnosti letadla, může to být nebezpečné. Je aplikovatelné zejména u pilotů, kteří 

nemohou opustit letadlo v případě těžkosti a musí se spolehnout sami na sebe ve 

složitých situacích.  

Po úspěšném zvládnutí stresové situace dochází k úplné normalizaci funkcí 

organismu. Pokud nebyla situace úplně vyřešena, může dojít k rozvoji chronického 

stresu. Organismus se dlouhodobě nachází v rovnovážné fázi stresové reakce a zdánlivě 

došlo k adaptaci na působení stresoru. Po vyčerpání rezerv ale dojde k přechodu do třetí 

fáze s „nečekaným“ selháním. 

Protože stresová reakce je nespecifická, sečítají se působení různých stresorů – 

kumulativní stres. To se může projevit jako přenos stresu z jedné situace do zcela jiné. 
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1.8 Znaky stresu 

 

Je relativně snadné rozpoznat příznaky stresu u sebe a u jiných – pokud víte, jak 

je hledat.  

Pokud rozpoznáte následující příznaky u někoho, s největší pravděpodobností se 

jedná o stres: 

- Rychlé mluvení 

- Dokončování vět ostatním lidem 

- Spěšně snězené jídlo 

- Nenávist čekat v řadě 

- Plánování více aktivit než je časově zvládnutelné 

- Nenávist mrhání časem 

- Rychlé řízení po většinu doby za volantem 

- Časté zkoušení dělat několik věcí najednou 

- Stávat se netrpělivým, když jsou ostatní příliš pomalí 

- Málo času tráveného odpočinkem, důvěrnostmi nebo vychutnáváním si  

                   okolí. 

  

Specifickým problémem stresu u civilizovaného člověka je převážně 

intelektuální povaha jeho činnosti. Proto také většina stresových situací nevyžaduje 

intenzivní fyzickou aktivitu při jejich zvládání. Opakovaný výskyt poplachové reakce 

s mobilizací oběhového systému bez odpovídající svalové aktivity může časem vyvolat 

chorobné změny.  

 

1.9 Strach a jeho vztah ke stresu 

 

Příčiny strachu jsou různé, vztahy strachu a stresu dost přímočaré. Strach 

produkuje starosti a starosti vedou ke stresu. Většinou se strach utváří na základě toho, 

že si uvědomujeme, že něco nemáme pod kontrolou a ztrácíme pojem o tom, jak to 

zvládnout či vyřešit. 

Strach převládá u těch lidí, kteří z toho anebo onoho důvodu ztratili sebedůvěru. 

V případě pilotů se může změnit jen tehdy, když se stanou více zkušeným anebo 

zručným v ovládání letadla. Na získání sebedůvěry je potřebný čas, který je věnovaný 

studiu a leteckému výcviku. 
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Náš postoj a psychický stav jsou aspoň tak důležité, jako provozuschopnost 

našeho letadla. Rušivé pocity, které ovlivňují naši schopnost koncentrovat se, 

potenciálně ohrožují bezpečnost letu. Tyto pocity připočítávané strachu, zlosti, frustraci, 

starosti a úzkosti, mohou být také příčinou v rozvoji zvýšení krevního tlaku 

(hypertenze), který souvisí s rozvojem srdečních chorob. Dlouhotrvající psychický tlak 

může mít somatický (zdravotní) efekt, představující problém při pravidelném letecko-

zdravotnickém vyšetření pilota. 

Když to shrneme, stres a strach jsou nevyhnutelnou součástí lidského života a 

v malém množství jsou dokonce žádoucí. Je to přirozený způsob udržení člověka 

v bdělosti; může se tím dokonce zvýšit koncentrace a rozpoznávání nebezpečí. Na druhé 

straně však vede nadměrný stres k nadměrnému strachu a úzkosti právě tak, jako jiné 

hluboké emoce, může zapříčinit redukci v schopnosti koncentrovat se, což vede 

k nebezpečí. 

 

Piloti, kteří přenášejí své osobní problémy do letadla, jsou o mnoho méně 

pozorní a méně schopní se vypořádat s různými dalšími stresory. Paměť, úsudek a 

aktuální psychický stav jsou rozhodující po dobu letu a ne vždy se doceňuje, že svalové 

schopnosti jsou těsně spjaté s mentální kapacitou. Např. když se pilot stává psychicky 

přetíženým anebo je jeho pozornost narušena, ztrácí schopnost přiměřených a včasných 

fyzických aktivit nebo může jeho mozek chybně interpretovat informace ze 

senzorického (pocity a vjemy) systému. 

Když jako pilot letíte s pracovními anebo rodinnými problémy, vaše psychika 

může být přetížená a může se u vás rozvíjet strach při létání. Příkladem je situace, že 

letíte a přemýšlíte přitom o nějakém argumentu, který jste měli použít v předcházející 

debatě na zemi, myslíte přitom a argumentujete o tom, co mělo být řečeno. Po dobu 

rozmýšlení a o jeho povaze je o mnoho pravděpodobnější, že uděláte chybu, např. 

zapomenete natankovat nebo špatně si zvolíte jeden z letadlových systémů. Psychický 

tlak a úzkost jsou špatnými společníky v letadle, takže když jste pod tlakem, nejlepší je 

zůstat na zemi. Když vás ovlivňují jen běžné každodenní problémy, uvědomte si aspoň, 

že existují a jsou směrované na vaši pozornost a práci, kterou máte v rukách; když se 

„odlepíte“ od země, nechejte problémy dole, protože v určitém čase nemusíte být 

schopni se chovat bezpečně. 
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2. Analýza vlivů 

 

2.1 Stresory 

Stresor je vliv spouštějící stresovou reakci. 

Většina stresorů je emocionální povahy, ale jejich vliv závisí na tom, jak 

reagujeme na stres, než co ho způsobilo. Při výcviku pilota se v úsudku nezabýváme jen 

stresem, který se vyskytuje po dobu letu, ale také stresem, který si pilot přináší do 

letadla jako výsledek problému, které může mít v práci, v rodině a v životě vůbec. Musí 

nás to zajímat, protože stres se kumuluje tzn., že nádoba stresu se plní, až jednou 

přeteče. Pilotův úsudek napomáhá, abychom udělali v této nádobě otvory, aby 

nepřetekla.  

 

2.1.1 Základní rozdělení stresorů: 

 

1. Environmentální stresory (fyzické) – vztahují se k normálním situacím, které 

mohou nastat u pilota po dobu létání 

 

2. Životní stresory (psychologické) – zahrnují emocionální, osobní, sociální a 

finanční příčiny 

 

3. Reaktivní stresory (emocionální) – jsou to odpovědi organismu a psychiky na 

určité situace, které vznikají každý den, jako i ty, které vznikají při činnosti 

v letadle. 
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Environmentální stresory 

 

Vyskytují se jednotlivě nebo ve skupinách, tvoří je hluk, vibrace, teplo, ztráta 

kyslíku, výskyt CO2, nával únavy apod. Jiné stresory jsou přímo spojené s činnostmi, 

které jsou součástí létání. Stupeň stresu je různý, v závislosti na daném letu. Za 

předpokladu převahy dobrých podmínek počasí, plánování a uskutečnění letu na trase, 

který pilot vykonal několikrát předtím, bude minimálně stresující. Když se letí nová 

trasa, navíc se zhoršuje počasí, tím se stres může značně zvýšit. 

Podobně stres spojený s pilotem se může lišit v závislosti na letových fázích. 

Např. let po okruhu v dobrých podmínkách bude způsobovat malý stres, ale po dobu 

přiblížení na přistání v podmínkách silného bočního větru, může být stres o mnoho 

vyšší. 

 

Životní stresory 

 

Jsou spojené se situacemi v našem každodenním životě. Jsou velmi rozsáhlé a 

zahrnují také faktory jako např. osobní a finanční problémy, kterým většina z nás 

opakovaně čelí. Rodinné problémy, smrt blízkých příbuzných, neschopnost platit účty, 

životní styl, osobní aktivity, nadměrné kouření a pití a jiné faktory, které mohou 

ovlivňovat fyzické a mentální zdraví. Všechny přicházejí se životním stresem, který je 

součástí každodenního života. Všechny mohou významně ovlivnit operativní stresory, 

které pilot musí zvládat v rámci letové činnosti. 

 

Reaktivní stresory 

 

Pochází z tělesných reakcí na specifické situace. Příkladem takovýchto stresorů 

mohou být náhle situace výpadku systémů letadla po dobu letu, anebo přiblížení k letišti 

v situaci, kdy jiné startující letadlo je nebezpečně blízko, anebo ještě na dráze. 

 

Pilot, který je už pod vysokým stupněm stresu vyplývajícího z pracovní zátěže 

anebo životních situací je v nebezpečí nízké tolerance na zvládání reaktivních stresorů. 

Stres v našem životě anebo práci je kumulativní a při překročení určité úrovně může 

vést k vážným těžkostem a následkům.  
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     2.1.2 Rozšířené rozdělení stresorů 

 

Pracovní skupina letecké psychologie Ústavu letecké medicíny německé 

Luftwaffe se věnovala určení a hodnocení letecky specifických fyzikálních, 

fyziologických a psychologických stresorů, přičemž bylo definováno 9 kategorií 

stresorů: 

Tělesné stresory 

 

Tělesné stresory I 

„Environmentální stres“ (G-síly přetížení, vibrace, hluk, tlak, teplota a vlhkost vzduchu 

v kabině a další) 

 

Tělesné stresory II 

„Ergonomický stres“ (diskomfort pracovního místa, prostoru a výstroje pilota) 

 

Tělesné stresory III 

„Únava vyplívající z konkrétního letové akce“(délka trvání letu, vzdálenost a směr letu 

a s tím spojené stresory: posun spánku a vznik únavy přes časový posun, změna 

klimatu, narušení režimu práce a odpočinku, nepravidelné stravování apod.) 

 

Mentální stresory 

 

Mentální stresory I 

„Pozornostní stres – watchkeeping stress“(nutnost stálé simultánní pozornosti na 

vysokém stupni koncentrace) 

 

Mentální stresory II 

„Stres pocházející z nutnosti zpracování informace a rozhodování – information 

processing and decision making stress“ (stupeň diferenciace a těžkosti v procesech 

vnímání, myšlení a rozhodování) 

 

Mentální stresory III 

„Stres z přetížení – workload stress“ (časový tlak na frekvenci činnosti, tzn.rychlost 

akce a reakce) 
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Emocionální stresory 

 

Emocionální stresory I 

„Stres ze zodpovědnosti“ (stupeň zodpovědnosti za splnění úlohy, za bezpečnost jiných 

osob a za hmotné škody) 

 

Emocionální stresory II 

„Stres z rizika“ (neuropsychické zatížení vyplívající ze stupně pravděpodobnosti vzniku 

havárie) 

 

Emocionální stresory III 

„Sociální stresory – emotional stresses on the ground“ (osobní konflikty a napětí 

vyplývající např. za odloučenosti od rodiny, pobyt v cizím prostředí, sexuální frustrace, 

interpersonální problémy na palubě apod.). 

 

 

Na základě posledních výzkumů v této oblasti a s ohledem na pokročilost 

leteckých technologií v oblasti speciálního vybavení letedel jako i možností výcviku 

pilota na simulační technice, dochází k významné redukci těchto stresorů, které byly 

příznačné pro starší typy letecké techniky (např. „pozornostní stres“ či „stres 

pocházející z nutnosti zpracovávání informací“). Palubní systémy, které jsou schopné 

s velkým předstihem reagovat na potenciální hrozbu a poskytnout pilotovi alternativní 

řešení (TICAS, EGPWS), autopilot, nové prvky ve virtuální vizualizaci vnějšího 

prostředí systémem GPS (Global Position Systém) apod., radikálně změnili komfort 

práce pilota v kabině moderního letadla. 

 

Takto dochází k výrazné redukci „stresu z rizika“. V současnosti se hovoří o 

negativním vlivu tzv. „odosobnění pilota od reálné letové akce“, některé lety mohou být 

prožívány jako počítačová hra, čímž se může až nebezpečně eliminovat pocit 

zodpovědnosti. 
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Důsledkem působení zátěžových faktorů se u pilota aktualizují ve všech fázích 

letu velmi specifické psychické stavy. Negativní emocionální stavy (např. strach, tíseň, 

obavy apod.) jsou příznačné pro méně zkušené piloty na začátku leteckého výcviku, 

anebo se může aktualizovat i v jeho průběhu jako odpověď na zátěž vyplývající např. 

z pocitu ohrožení. Dlouhodobé působení negativních psychických stavů resp. 

neschopnost adekvátní obrany a zpracování stresových situací může vést u pilota až 

k ztrátě motivace při létání. Negativní emocionální stavy jsou pozorovatelné i u 

zkušených pilotů v případě delších přestávek v létání např. po letecké nehodě. 

 

Výkonnost pilota negativně ovlivňují neadekvátně zpracované zážitky z letecké 

nehody anebo předpokladu k ní, která má nejasnou etiologii. Důsledkem toho je 

skutečnost, že u pilota se aktualizují psychické stavy úzkosti anebo i strachu z létání 

(aviofóbie), které jsou potenciálním rizikovým faktorem pro vznik letecké nehody. 

 

Létání samo o sobě vyvolává na druhé straně i velmi příjemné pocity a 

emocionální stavy jako např. pocit volnosti, odhodlanost, odvahu, nadšení, zvýšení 

sebevědomí a sebedůvěry až fascinující, které ve struktuře motivace pilota k létání mají 

klíčový význam. Aktualizace a intenzita emocionálních zážitků při létání má svůj 

význam z hlediska konkrétní situace resp. úlohy, kterou pilot plní. 

 

Nejlepší výkony jsou dosahovány při vysoké úrovni poznatků, schopností, 

zručností, zkušeností a s optimální úrovní aktivace. Zručnosti, poznatky a zkušenosti 

závisí na pilotovi, stupeň aktivace závisí nejen na pilotovi, ale i na jiných – např. na 

konstruktérech letadla, řídících letového provozu, jako i na prostředí, počasí apod. 

 

Nízká úroveň schopností, poznatků a zkušeností, špatně ergonomicky navrhnutý 

kokpit, špatné počasí, chybné řízení letového provozu mohou vést k vysoké mentální 

zátěži a chybným výkonům v letové činnosti. 

 

Všechny úlohy pilota, které zahrnují jeho činnost by měli být otestovány tak, 

aby bylo jasné zda nevykonávají více náročné činnosti v situaci, kdy je nedostatek času. 

Vždy by měla být k dispozici nějaká zásobní kapacita, aby se nepřekročila zátěž natolik, 

aby bylo možné řešit abnormální nebo neočekávané nebezpečné situace. 
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V etapě projektování letadel a činnosti pilotů, by neměli být vzati do úvahy 

průměrní piloti, protože polovina všech pilotů by se mohla nacházet pod tímto 

standardem, ale nejslabší piloti, kteří splňují jen minimální požadavky. Ujistěte se, že to 

nejste vy! Mnoho pilotů cítí, že podprůměrné podmínky, v kterých jsou ještě schopni 

pracovat, jsou v rozmezí 40-50% kapacity, kromě startu a přistání, v kterých to stoupá 

až na 70%. Toto umožňuje mít k dispozici nějakou mentální kapacitu na řešení 

abnormálních situací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.2.1: Typické požadavky a možnosti pilota v různých fázích letu 

 

 

2.2 Patogenní vlivy prostředí 

 

Na psychickou zátěž pilota působí celá řada potenciálních patogenních vlivů   

prostředí, kam patří zejména: 

- Vysoké lineární a angulární přetížení 

- Snížení tlaku vzduchu 

- Mechanické vibrace a nárazy 

- Hluk 

- Termická zátěž a záření 

Omezení z hlediska vizuálního, pohybového a manipulačního v prostoru kabiny a 

použití ochranných prostředků (hlavně u vojenských pilotů), které ještě více zvyšují 

diskomfort pracovního místa. 

 

 



- 15 - 

2.3 Vliv stresu na vnímání 

 

Obyčejně jsme schopni přepínat naši pozornost mezi podněty dost rychle, ale 

stres a nadměrná koncentrace na jednu činnost ji může snížit. Hlášení od řídících 

letového provozu bez ohledu na to, zda se pilot zaobírá řešením pohotovostní situace 

anebo je zaměřený jen na tuto činnost. 

 

Stává se, že pozornost není dostatečně rozdělená na monitorování letové trasy 

současně se zvládáním pohotovostní situace a přestože byla tato situace vyřešena, 

letadlo havarovalo. 

Pilot pod stresem přeslechl varovné signály a přistál bez vysunutého podvozku 

anebo neočekávaně letěl do terénu, i přes varovné hlášení, které nevnímal. Učení 

rozdělit pozornost a hospodařit s časem po dobu řešení úloh je velmi důležitá schopnost, 

zvláště u pilotů. 

 

2.4 Vliv stresu na lidskou výkonnost 

 

Přiměřený stres umožňuje okamžitou reakci, ve které se organizmus připravuje 

na určité úsilí. Tento proces může vést k vyšší energii, lepšímu sluchovému vnímání, 

rychlejšímu reagování a svalovému napětí. 

 

Jak se stres udržuje, organismus se může začít přizpůsobovat na zvládání 

převažujících okolností anebo alternativně může dospět do stupně vyčerpání. Toto může 

vést ke špatnému úsudku a rozhodování a jak ne nenastane úleva, může to vést až 

k chorobě a ohrožení života. 

 

Mějte na paměti, že vlivy fyziologických a psychologických stresorů jsou 

kumulativní a z toho vyplývá největší nebezpečí pro piloty. Stres bývá někdy zákeřný, 

takže člověk může trpět i při mírném stresu, způsobeném sociálními a emočními tlaky, i 

když jindy by byl schopen ho zvládat bez problémů. Při vstupu do letadla jsou další 

stresy i přirozené povahy. Za těchto okolností by měl pilot být schopný sám posoudit, 

kdy je stres nadměrný a jeho schopnost vypořádat se s ním omezený. 
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2.4.1 Vliv času na lidskou výkonnost 

 

Důležitým aspektem přetížení je vliv času a způsoby jak ovlivňuje naše 

psychologické stresory. Časově indukovaný stres je integrální složka našeho života a 

může se stát velmi naléhavou po dobu letové činnosti. Čas anebo spíše nedostatek času 

je faktorem, který způsobuje stres a byl příčinou problémů v mnohých napjatých situací 

při zhoršení počasí s fatálními následky. Stres při ztrátě odpovídající časové dispozici 

nese sebou také psychické stavy jako např. pocit zoufalství a beznaděje. Pilot by měl 

docenit skutečnost, že toto může přetvořit situaci v prospěch špatných rozhodnutí. 

 

Příznaky vlivu času  

 

a) Žonglování s časem a situací 

 

Znamená to pokus natlačit různé činnosti do malé časové dispozice. Je známo, 

že lidský mozek ztrácí schopnost efektivně vykonávat vědomé operace v jednom čase. 

Je těžké se vyhnout jedné činnosti bez toho, aby nezasahovala do jiné. Velmi tlaků vede 

k vyčerpání. 

 

b) Nadmíra závazků a povinností 

 

Mnoho lidí je neschopných povědět „ne“ na nějakou žádost a to může vést ke 

stresu, zejména jak nedisponují schopností splnit závazky. Nadmíra závazků vzniká, 

když horliví lidé berou na sebe povinnost, přičemž je známo že pravděpodobnost jejího 

splnění je vzdálená. Ze statistiky jsou známé situace, kdy povinnosti, které sama na sebe 

uvalila nějaká osoba, vedly k letecké nehodě a smrti. 

 

 

Schopnost rozpoznat varovné příznaky tlaků při nedostatku času, pomáhá 

vyhnout se tomuto druhu stresu. Berte na vědomí, že to není ztráta času, který je 

k dispozici, ale spíše odpověď pilota na to, co dělá rozdíl mezi dobrým a špatným 

rozhodnutím. 
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Pro pilota je důležité rozpoznávat varovné signály soutěže s časem tak, aby byl 

schopný vyhnout se tomuto zdroji stresu. V tomto smyslu existuje mnoho znaků, které je 

třeba brát v úvahu při prevenci proti nadměrnému stresu: 

 

Jste neustále ve shonu?  

Jíte za chodu?  

Nesnášíte čekání v řadě anebo když jste v nevýhodě?  

Plánujete víc aktivit,  než jste schopni uskutečnit?  

Jezdíte převážně rychle?  

Stáváte se netrpělivými, když jsou jiní pomalí?  

Máte málo času na odpočinek, intimitu anebo veselé prostředí? 

 

Jak odpovíte na většinu otázek „ano ,  jste na dobré cestě k chronickému 

přetížení.  
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3. Stres ve výcviku pilotů 

 

3.1 Obecná identifikace stresu v letectví 

 

Pilot-žák je ze začátku výcviku vystaven velkému přísunu informací a tudíž i velkému    

nátlaku, jelikož jako budoucí pilot se po dobu letu bude muset zabývat několika   

činnostmi: 

 

1. Řízení pohybu a jeho rychlosti v trojrozměrném prostoru 

2. Řízení letadla 

3. Navigace 

4. Kontrola a nastavení systémů 

5. Komunikace 

 

3.1.1 Identifikace stresu v letectví 

 

První krok v redukci stresu je rozpoznání, kdy byl překročen normální stresový 

limit; je to nevyhnutelné spíše osobní zhodnocení. Většina pilotů nemá formální 

vzdělání v psychologii, jsou schopni anebo by měli být schopni posoudit své 

emocionální anebo fyzické podmínky z hlediska jejich schopností pro létání. 

Piloti jsou zodpovědní za určení svých fyzických a emocionálních podmínek 

před každým letem a ve všeobecnosti by měli být schopni posoudit, kdy to tak není. 

Problém spočívá v jejich zodpovědnosti a postoji k sebehodnocení a to bude obyčejně 

ten nejslabší článek jejich velitelské zodpovědnosti. Jinými slovy – existuje mnoho 

takových situací, kdy pilot nastoupí na palubu letadla a dobře ví, že jeho fyzický a 

psychický stav hovoří o tom, že by bylo lepší, kdyby raději nikam neletěl. 

Varovné signály jsou tenze, pocity napětí, dráždivost, sucho v ústech a hrdle, 

vystrašenost při náhodných zvucích a situacích, depresivní postoj a ztráta trpělivosti 

vůči jiným. Je odůvodněné konstatovat, že většinu z těchto faktorů, můžeme považovat 

za znaky stresu. Na druhé straně míra jejich přítomnosti je pro vás signálem pro 

zohlednění optimální úrovně výkonnosti po dobu letu. Takže jejich přítomnost anebo 

nepřítomnost je cestou při rozhodování jestli by měl být let uskutečněn či ne. 
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 3.1.2 Možnosti snížení stresu v letectví 

 

Vzhledem k rozmanitosti fyzických a psychologických charakteristik lidí jako 

jejich životních stylů a prostředí, v kterém žijí, není jednoduché doporučit jak přesně 

redukovat stres. Proto je možné dát jen všeobecné doporučení, která se vztahují k: 

 

a) Fyzickému zdraví 

 

b) Psychickému stavu 

 

c) Pracovní výkonnosti 

 

 

3.1.2.1 Fyzické zdraví 

 

Činnosti spojené s udržováním dobrého zdraví: 

  

1) Skončit anebo zredukovat takové aktivity jako je nadměrné kouření anebo pití 

alkoholu 

2) Naučit se pravidelně relaxovat 

3) Pěstovat pravidelnou fyzickou aktivitu 

4) Pravidelně a zdravě se stravovat 

5) Využít občas přerušení práce a přestávky na dechové cvičení 

6) Při jízdě autem se vyhýbat dopravní špičce, vyhýbat se frustraci při úsilí o relaxaci. 

Dopřát si krátkou fyzickou aktivitu pro zlepšení krevního oběhu 

7) Plánovat svůj čas tak, aby nebyl člověk přetažen, shon způsobuje stres a 

impulsivnost vede k chybám. Vyhýbat se pozdním příchodům a neočekávaným 

situacím. 

8) Když se člověk dostane do těžkých situací, zkusit zkrátit jejich trvání; 

několikaminutová přestávka sníží úroveň stresu  zlepší následný výkon. 
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3.1.2.2 Psychický stav pilota 

 

Psychický (emocionální) stav pilota ovlivňuje ve značné míře kvalitu plnění 

letových úloh. Povaha činnosti pilota je nasycená natolik emočním přežíváním, že 

někteří považují emoční napětí příslušníků leteckého personálu za jednu 

nejpodstatnějších zvláštností leteckých činností. Podle vnějších a vnitřních projevů 

můžeme emoční reakce rozdělit na: 

 

1) Vnitřní zážitek – subjektivní pocitová kvalita v zážitkové sféře 

 

2) Somatické změny – projevují se přerozdělením tonusu svalů tváře a    

                        končetin, změnou mimiky a gestikulace, zabarvením hlasu apod. 

 

3) Vegetativní komponenty emocí – projevují se změnami v srdečně-cévním  

                   systému, zrychlením anebo zpomalením srdeční činnosti, změnami   

                   v dýchacím systému – zejména změnou ve frekvenci a hloubce dechu,    

                   v sekreci žláz s vnějším a vnitřním vylučováním, změnami v gastro-  

                   intestinálním traktu, zvýšením pocení, suchostí sliznic, zúžením či   

                   rozšířením zornic, atd. 

 

V této souvislosti se stále častěji uplatňují metody psychofyziologie, jejímž 

předmětem je zkoumání vzájemných vztahů mezi psychickými procesy a 

neurofyziologickými mechanismy odehrávajícími se v mozku, které jsou jejich 

podkladem. 
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 Sledování psychického stavu pilota za letu 

 

Sledování emocionálních stavů pilota po dobu letu je velmi častým tématem 

výzkumných aktivit odborníků v oblasti letecké psychofyziologie. Hledání vztahů mezi 

psychickými stavy a vlastnostmi a fyziologickými parametry pilotů je příznačné pro 

řadu publikovaných studií v této oblasti: 

 

Howitt et al.(1978) sledoval vliv zátěže a letové únavy na EEG. Uskutečnil sérii 

EEG a EKG záznamů po dobu letu v závislosti na různých faktorech zátěže (např. po 

30-ti hodinové spánkové deprivaci, za sebou následující lety v ten stejný den apod.). 

 

Simonov a kol. (1980) v monitorování emocionálního stresu parašutistů a pilotů 

v civilním letectví uvádí, že jednou z nejlepších metod na zkoumání emocionálního 

stavu operátora je integrální hodnocení změn v pulsové frekvenci a T- vlně EKG, jako i 

spektrální a intonační analýza lidského hlasu po dobu radiokorespondence. 

 

Cmiral a kol. (1980, 1982, 1988) poukázal, že u žáků letecké školy se mění 

různé fyziologické a biochemické parametry vlivem letové zátěže, přičemž jednotlivé 

parametry jsou na různou letovou zátěž různě citlivé. Vylučování kyseliny 

homovanilové a hydroxyindoloctové v moči před a po létání vykazuje významné 

rozdíly, což se dá s přihlédnutím ke změnám v průběhu vylučování 17-OH 

kortikosteroidů a dalších adrenokortikálních hormonů, považovat za projev stresové 

reakce. Dále byl poukázán rozdíl v těchto parametrech mezi skupinou cvičenou na 

odpovídajícím typu letadla a skupinou cvičenou na jiném typu letadla. Rozdíly byly 

také poukázány na hlediska kvality senzomotorických reakcí. 

  

Sive a Hattingh (1991) zkoumali psychofyziologické reakce pilotů na stresory 

v leteckém simulátoru po dobu simulovaných situací letecké nehody (šlo o střet 

s ptákem a následný pád letadla). Byly analyzovány biochemické parametry: kortizon, 

katecholaminy, laktáty, celkové proteiny, osmolalita, celkové lipidy, glukóza a 

hematokrit. Na monitorování  psychického stavu byl použit dotazník k měření stavu 

anxiety. Získané parametry demonstrovaly rozdílné profily v odpovědích na stresory. 

 

 



- 22 - 

3.1.2.3 Emocionalita a výkonnost pilota 

 

Termín výkonnost pilota používáme pro označení souboru vlastností a 

předpokladů, které od každého člověka vyžaduje splnění pracovní úlohy. Zahrnují tak 

v sobě sociální a technické podmínky činnosti, jako i osobní dispozice pilota. Měřítkem 

pracovní činnosti je dosáhnutý výkon (jeho rychlost, přesnost, spolehlivost, atd.), 

měřítkem stupně pracovní zátěže je individuální odpověď vyjadřovaná prostřednictvím 

izolovaných anebo integrovaných psychofyziologických charakteristik.  

Dále je také výkonnost pilota definována jako schopnost při náležité úrovni 

motivace, výcviku a zdravého stavu splnit letový úkol s předpokládanou efektivností a 

přiměřenou aktivací psychofyziologických systémů organismu. 

 

Závislost mezi výkonností a emocionalitou je možné vyjádřit takto: s růstem 

emočního napětí se výkonnost a schopnosti člověka v porovnání s klidovým stavem 

zvyšují (tzv. mobilizující účinek stresu), dosahují maxima a potom se začnou snižovat. 

V prvé řadě se začíná snižovat myšlenková intelektuální činnost (a to tím víc, čím je 

situace složitější) a dále realizace složitých anebo nových úkolů. Jednoduché a dobře 

zvládnuté činnosti probíhají bez chyb a někdy i lépe. 

 

Vliv napjatých situací na psychickou výkonnost operátora při plnění úloh, 

charakteristických vysokou mírou odpovědnosti a vyžadujících nové, nestandardní 

přístupy je charakteristický: 

 

- snížením kritičnosti myšlení (v 11%) 

- zhoršením koordinace a přesnosti pohybů  (v 29,8%) 

- snížením citlivosti pocitů a vjemů (v 8,9%) 

- snížením mnemických funkcí (v 6%) 

 

Při plnění složitého úkolu a působení extrémních faktorů se vyskytuje až 52% 

chybných reakcí.  
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3.1.2.4 Úzkost a výkonnost pilota 

 

Úzkost má za určitých okolností adaptační význam. Za jiných vede k destrukci 

chování. V prvním případě je úzkost signálem, který varuje před nebezpečím. Úzkost 

může být nebezpečnější než samotné nebezpečí, před kterým varuje. Mírnější úzkost a 

strach pro zdravého člověka je faktorem, který zvyšuje jeho aktivitu, jeho pracovní 

motivaci, stimuluje jeho poznávací zájmy. Úzkost je nerovnovážný stav, který v nás 

probouzí úsilí udělat něco pro upevnění či obnovení rovnováhy, sebejistoty, pro posílení 

kladné emoční sféry. 

 

Emoce, které vznikají jako odpověď na představu o reálném ohrožení 

bezpečnosti letu, mohou brzy zahrát pozitivní i negativní roli. Závisí to na tom, jak letec 

zhodnotí možnosti efektivně pracovat v dané situaci. Když např. letec nedostal určitou 

informaci o tom, co se stalo s letadlem, vyřešení vytvořené situace si od něj vyžadovalo 

určité intelektuální úsilí a to o to větší, čím menší měl zkušenosti. Toto intelektuální 

úsilí bylo možné odhadnout podle výraznosti fyziologických reakcí. U osob, které 

neznali úkoly letu a byli zaměřené na vykonání zadané úlohy, náhlá porucha vyvolala 

emocionální prožívání nebezpečí a potom si to vyžadovalo velké psychické úsilí při 

rozhodování o příčině dané události. Právě u těchto osob se očekávali a i neměřili 

nejvyšší fyziologické reakce. 

 

Přítomnost výrazné úzkosti resp. strachu u pilotů je závažným signálem změny 

ve výkonnosti. Může být důsledkem poruchy zdravotního stavu, výcvikového deficitu 

pilota (po dlouhé přestávce v létání) anebo i jako reakce pilota po letecké nehodě anebo 

předpokladu k ní.  

 

Zdravotní stav a pracovní výkonnost jsou ovlivněny psychickým stavem. 

Pracovní a jiné problémy mají vztah k postojům a mnoho z nich může vést 

ke starostem, strachu a ztrátě sebedůvěry. 
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Prevence před úzkostí: 

 

1. Vyhýbejte se přemýšlení o sobě příliš vážně. Mnoho lidí někdy dává víc do  

popředí hrdost před zdravým rozumem, při potřebě být společensky uznávaným. 

2. Smysl pro humor je nejlepší cesta, jak se zbavit stresu. 

3. Lidé, kteří bývají dobrými společníky, jsou sociálně akceptovaní. Je to lepší, 

než být osamocen. Společenskost poskytuje možnosti diskutovat o starostech a podělit 

se o zkušenosti. Stává se ventilem problémů a snižuje navršení stresu. 

4. Myslíte pozitivně a nesete odpovědnost za problémy, které nastanou. 

Vyhýbejte se tomu, abyste „pouštěli“ věci v naději, že se to samo vyřeší. 

5. Vyhýbejte se „žádanému“ myšlení anebo tendenci vždy očekávat to 

nejhorší. 

6. Nepřetěžujte se nadbytečnými úkoly, neberte zbytečně odpovědnost za 

něco, co vám nepatří, protože to nestihnete včas splnit. 

 

 

3.1.2.5 Pracovní výkonnost 

 

Zahrnuje reaktivní stresory, které obsahují fyzickou schopnost a psychické 

procesy. Všechny tyto stresory vstupují do hry, když se plánuje let a po jeho celou 

dobu. Jasné myšlení, oproštění se od emocionálních a fyzických starostí je tu nadmíru 

důležité. Obyčejné omyly mohou vést k neblahým důsledkům, z kterých se většina 

přihodí už doma. 

 

Nehoda po dobu letu se přihodí proto, že nároky úkolů překračují možnosti 

pilota a stává se to zejména tehdy, když si pilot sebou vezme do letadla své „pozemní“ 

stresory.  
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3.2 Psychologické požadavky na osobnost pilota 

 

Na profesi pilota jsou kladeny velice náročné požadavky. Mít v povědomosti tyto 

požadavky značně přispěje k přípravě a tedy menšímu předpokladu projevu stresu. Je 

zřejmé, že tuto činnost není schopen vykonávat každý, proto není na škodu mít i určité 

psychologické předpoklady. 

 

Vlastnosti budoucího pilota 

Na zvládnutí profese pilota jsou nejvíce potřebné tyto vlastnosti: 

- dostatečně vysoké všeobecné nadání (všeobecné rozumové schopnosti) 

- vysoké tempo pohyblivosti psychických procesů a způsobilost k intenzifikaci 

psychické činnosti 

- emocionální odolnost 

- velká kapacita a stabilita pozornosti 

- praktický a operativní typ myšlení 

- dobrá paměť  

- dobrá prostorová představivost a časový odhad 

- dostatečný objem, rychlost a přesnost vnímání ve vnímání hloubky, výšky, tvarů a 

rozměru, rychlosti pohybu 

- silná vůle 

- motivace a zájem o leteckou činnost 

- vysoké sebehodnocení a úroveň aspirace, sebedůvěry, odolnosti vůči faktorům 

dezorganizace, sklon k riziku, vůdcovské vlastnosti, způsobilost k adekvátní 

mobilizaci při komplikované situaci, společenskost, otevřenost, smysl pro humor. 

 

Psychologické přednosti budoucího pilota 

Uvádí se, že k úspěšnému výcviku budoucího pilota přispívají tyto 

psychologické zvláštnosti osobnosti: 

- výrazný zájem o leteckou činnost, úsilí zdokonalovat své umění, 

- sangvinický temperament (základní nálada je veselá, optimistická, jeho citové 

vzrušení a prožívání je spíše povrchní bez dlouhodobých následků), 

- houževnatost, rozhodnost, odvaha-jako charakterové črty, 

- možnost záměrně zlepšovat kvalitu a zvyšovat rychlost činnosti, 

- emoční stabilita, 

- iniciativa, chápavost, sebekritičnost, 

- široká distributivnost, rychlé přenášení a dobrá stabilita pozornosti, 

- vysoká rychlost a přesnost složitých pohybových reakcí, 

- dobrá motorická koordinace, obratnost, 

- schopnost lehce vytvářet a přepracovávat motorické návyky. 
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 3.3 Požadavky na osobnost a výběrové profily dopravního pilota 

 

U dopravního pilota stojí v popředí vlastnosti, které se vztahují ke 

kooperativnímu chování, kontrole vůle, vědomí zodpovědnosti, svědomitosti a 

vytrvalosti. 

V této souvislosti jsou uváděné osobnostní vlastnosti kapitána dopravních letadel 

ve vícečlenných posádkách jako vlastnosti vůdců („leadrship qualities“): 

- sebedůvěra, 

- pochopení a porozumění pro jiné, 

- schopnost komunikace, 

- schopnost poslouchat ve smyslu akceptovat jiné, 

- schopnost oddělit fakta od emocí, 

- schopnost jasně aplikovat a přenášet hlediska a názory, 

- schopnost ovlivňovat a přesvědčit, 

- schopnost udělat kvalitní rozbor (briefing), 

- schopnost řídit tým po technické i emocionální stránce, 

- schopnost prokázat dobrý úsudek a dělat dobrá rozhodnutí, se kterými bude souhlas 

v týmu anebo alespoň jejich akceptace 

- schopnost pěstovat a rozvíjet důvěru k jiným a umožnit jim se rozvíjet, 

- schopnost delegovat úkoly a zodpovědnost na jiné, 

- schopnost určit priority, 

- schopnost udržovat si dobrý přehled po dobu letu a řídit ho do úspěšného závěru, 

- schopnost kvalitně létat podle standardních postupů, 

- schopnost intuice a řešení nestandardních situací, 

- schopnost přátelského jednání. 

 

Pracovní místo dopravního pilota dopravních letadel vyžaduje zejména: 

 

- vysokou rychlost vnímání, 

- odolnost vůči monotónnosti, 

- spolehlivost činnosti a komunikace v průběhu získávání různých druhů informací, 

- iniciativu, 

- odpovědnost, 

- psycho-fyziologickou zatížitelnost, 

- ilustrační toleranci, 

- připravenost ke kooperaci, 

- vůdcovské (řídící) kvality. 
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4. Návrh řešení metodiky výcviku stresových situací 

 

Světové statistiky leteckých nehod uvádí až v 80% jako příčinu – chyby 

způsobené lidským faktorem. Na zabezpečení kvality a spolehlivosti leteckých posádek 

už nestačí jen kvalitní výběr, ale je nevyhnutelný v podmínkách leteckého provozu 

odpovídající výcvik a další příprava leteckého personálu. Tato příprava dnes 

představuje ve vyspělém světe promyšlený a systematický způsob implementace 

lidského faktoru v leteckých systémech. V poslední době tyto tendence vyústili do 

koncepce Crew Ressource Management (CRM) pro letecké posádky a stávají se 

organickou součástí leteckého výcviku pilota v procesu jeho kariéry. Program výcviku 

CRM je založený na psychologických poznatcích a jejich aplikaci v podmínkách 

letectví. Koncepce CRM byla vyvinutá americkými psychology ve středisku NASA J. 

Lauberem, C. Foursheem a B. Helmreichem v sedmdesátých letech. Od této doby byl 

zaznamenán akcelerující zájem o CRM programy jak v civilní letecké dopravě, tak i ve 

vojenském letectví. Problematika CRM je v současnosti už zakomponovaná 

v předpisech Spojených leteckých autorit (JAA - Joint Aviation Authorities, JAR OPS 

1) a ICAO všeobecně platných pro letecký provoz v členských státech a její absolvování 

bude vyžadováno jako podmínka např. pro získání licence obchodního pilota. Cíle 

výcviku leteckého personálu v problematice CRM (jako faktoru prevence proti 

leteckým nehodám) je možné vidět: 

 

1. ve zlepšení postojů – v sebeuvědomění, v uvědomění si situace (situational 

awareness), v zlepšení úsudku a disciplíny. 

2. ve zlepšení chování – v adekvátnějším zvládání úkolů, ve zvládání zátěže a 

špatného chování 
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4.1 Cockpit Resource Management v jednomístných letadlech 

 

- dobrá předletová příprava 

- uspořádání kokpitu se všemi zařízeními, které může pilot potřebovat po dobu letu a 

jejich umístění na bezpečném a dostupném místě 

- systematický přístup k celé činnosti se zpracovanými standardními postupy, které 

by se měli dělat klidně (bez spěchu) a efektivním způsobem 

- situational awareness (uvědomění si situace) po dobu celé činnosti (např. poloha a 

počasí) 

- časová kontrola (uvědomění si časové dispozice) 

- stanovení priorit v aktuálních úkolech, které jsou právě vykonávané a dopředu 

monitorované a méně významných úkolů (např. pravidelný monitoring letové tratě, 

hlavních přístrojů a systémů jako např. stav paliva apod.) 

- použití všech dostupných informací a zdrojů, když jsou potřebné 

- management stresu (moci se vyhnout přetížení) 

- management rizika (dělat dobře promyšlená rozhodnutí, jako např. při změně 

počasí letět, anebo se odklonit) 

- průměrnou sebedůvěru ve své vlastní schopnosti 

- udržování dobrého přehledu po dobu letu a řízení dalšího postupu 

- cockpit ressource management zahrnuje dvojsměrnou komunikaci s ostatními, ať 

už to jsou další členové posádky, řídící letového provozu, pracovníci letové služby, 

technici anebo letový instruktor. 
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4.2 Tématické okruhy Crew Ressource Managementu ve vícečlenných posádkách 

 

V návaznosti na  JAR OPS 1 CRM výcvik má zahrnovat tyto oblasti:: 

 

- statistika a příklady leteckých nehod s podílem lidského faktoru 

- procesy lidského vnímání a učení 

- situational awareness 

- management / zvládání zátěže, únavy, vigilance / bdělosti a stresu 

- standardy operační procedur / postupů 

- osobnostní typy, delegování rozhodování, vůdcovstí, efektivní komunikační 

schopnosti 

- metody uplatňované v CRM 

- vyšetření / průzkum (anebo explorace, examinace),  

- obhajoba (podpora stanovisek, prezentace názorů) 

- řešení konfliktů 

- rozhodování 

- kritika 

- zpětná vazba 

- efektivní komunikace a koordinace v rámci letecké posádky a mezi jejími členy a 

jiným personálem (ŘLP, technická údržba apod.) 

- zvládání řetězce chyb a schopnost narušit jej 

- aspekty automatizace a její vliv na CRM 
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4.3 Struktura výcvikového programu MCC v JAR FCL 1 

 

Jako je uvedeno v JAR FCL 1, účelem výcviku MCC je cvičit pilotní žáky a 

piloty pracovat profesionálně jako součást posádky ve smyslu bezpečné činnosti ve 

vícepilotních letadlech. Velmi se tu zdůrazňuje používání kontrolních listů a chápání 

rozdílného původu jejich filozofií. Cíle MCC výcviku je možné vidět v podpoře optima 

chování se pilota v těchto oblastech: 

 

- používání kontrolních listů (checklistů) 

- komunikace 

- rozdělení úkolů 

- oboustranný dohled / supervize 

- oboustranná podpora 

- rozhodovací proces po dobu všech fází letu ve standardních, abnormálních a 

emergenčních podmínkách 

 

 

Nejde zde jen o to, aby bylo vyprodukováno technicky zdatné individuum, ale 

úsilí je soustředěno na týmovou činnost. 
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4.3.1 Výcvikový program MCC 

 

a) Interfaces 

- praktické příklady chyb leteckých posádek v návaznosti na model SHELL(viz.příloha) 

 

b) Vůdcovství / podřízenost a autorita 

- manažerské a supervisorské schopnosti 

- asertivita 

- bariéry 

- kulturní vlivy 

- skupinové role 

- profesionalita 

- týmová zodpovědnost 

 

c) Osobnost, postoje a motivace 

- poslouchání 

- řešení konfliktů 

- zprostředkování kontaktů 

- kritika 

- budování týmu 

 

d) Efektivní a jasná komunikace po dobu letu 

- poslouchání 

- zpětná vazba 

- standardní frazeologie 

- asertivita 

- spolupráce / participace 

 

e) Koordinace v posádce – postupy 

- letové techniky a postupy 

- standardní frazeologie 

- disciplína 
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MCC - TRM CRM HPL 

   4.4 Cíle výcvikových programů Human Factors 

 

Tab.4.1: Cíle výcvikových programů Human Factors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4.1: Vztahy jednotlivých výcvikových programů „ Human Factors“ 
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5. Vyhodnocení cílů 

 

V úvodu bakalářské práce je obecně vysvětlen stres. Dále je rozebrána analýza 

faktorů, které ovlivňují stresové situace. V druhé části je konkretizován stres působící na 

personál, pohybující se v letecké dopravě. Je velice nutné stresovým situacím předcházet, 

proto je v práci navržena přibližná metodiku řešení stresových situací nejen u pilotů. Proto 

není od věci vzít v úvahu následující kritéria pro zavedení problematiky HPL (Lidské 

výkonnosti a omezení) do základního leteckého výcviku: 

 

- rozšíření HPL na celou dobu základního leteckého výcviku, výcvik a výchova 

v dané problematice se musí stát organickou součástí výuky a být součástí jejich 

odborné profilace a ne jen jednorázovou záležitostí 

- předměty a specifikace HPL výcvikové moduly musí korespondovat se 

specifickými problémy lidí, kterých se to týká a jejich potřebami na daném stupni 

výcviku pilotů 

- HPL by měl pokrývat asi 70 hodin výuky 

- výuku musí realizovat přiměřeně kvalifikovaní HPL-instruktoři 

- musí být vypracovaná náležitá technika vyhodnocování a adekvátní klasifikace, 

které by zajistili průměrnou akceptaci takovéhoto výcviku, je to velmi důležitý cíl, 

který by měl dosáhnout výcvikový manager. 

 

Metodikou řešení stresových situací je možné ulehčit a zpříjemnit leteckému personálu 

pracovní vytížení nejen v kritických situacích, ale i v běžném pracovním dnu. Mnoho 

faktorů ovlivňuje lidskou psychiku, je vždy lepší pokusit se vyřešit psychickou pohodu 

určitým řešením, než se trápit samotným stresem a k tomu i jeho řešením. 
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6. Závěr 

 

Není možné žít bez určitého stupně stresu. Různé typy stresů jsou příjemné, 

zvýšení cítíme při akceleraci a odlepení se od přistávací dráhy. Určité množství stresu je 

potřebné pro dobrý pocit a pro dosáhnutí průměrné výkonnosti v důležité práci. Např. 

lidé schopní podávat ohromující výkony v nebezpečných situacích.  

Jiné stresory mohou způsobit, že ztratíme potřebnou informaci anebo se podílejí 

na chybách v rozhodování. Pokud se tyto druhy stresorů vyskytnou při letu, mohou 

ohrozit náš život. 

Nechceme-li však ohrozit život náš a tím v případě pilota i životy spousty 

dalších lidí, měli bychom stresu raději předcházet. Důležitá je proto prevence, která 

prospěje naší duši a tím pádem dopomůže k celkové pohodě našeho těla. A navíc je lépe 

předcházet problémům, než je následně řešit. 

První část práce je zaměřena na definici stresu jeho typy, stupně a také na 

blízkost strachu a stresu. Nejdůležitější je si nejprve uvědomit, co můžeme za stres 

vůbec považovat a pak jej teprve řešit. Další část se věnuje stresorům, tedy různým 

typům vlivů stresu. A poslední část je věnována možným metodám řešení vlivu 

lidského faktoru tedy i stresu v posádce, ať už jedno pilotní či více pilotní.  

Doufám, že bude tato práce, alespoň bližším seznámením se stresem, jako 

problémem, který je řešitelný. 
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Chyby lidského činitele 

 
Co tvoří „lidský faktor?“ 
- psychologie 
- fyziologie 
- vztahy člověka s pracovním prostředím 
- sociologie 
- vliv léků, léčiv a případně i drog 
 

 
CRM 

 
Cockpit Resource Management 

Crew Resource Management 
Company Resource Management 

(Optimalizace součinnosti posádky) 
 

 

 
Rozbor příčin leteckých nehod 

 
Vzlet, přiblížení a přistání 

zabírají 6% celkového letového času 
při nich však 68% všech leteckých nehod 

z toho 80% je zaviněných 
lidskou chybou! 

 

 
Výcvik CRM má zahrnovat: 

 
- školení na učebně 
- praktické cvičení, zahrnující 

skupinové diskuse a zkoumání nehod 
za účelem rozboru: 

problémů v komunikaci 
případů anebo příkladů nedostatku informací 
anebo řízení součinnosti posádky 

 
Co je CRM? 

 
  - komplexní systém pro zlepšení výkonnosti posádky 
  - systém, který se obrací ne celý létající personál 
  - systém využitelný u všech forem výcviku posádek 
  - soustřeďuje se na postoje a chování členů posádek   
    a jejich vliv na bezpečnost létání 
  - je to příležitost pro jedince zkoumat své chování a  
    přijímat individuálně rozhodnutí jak zlepšit   
    spolupráci v posádce 
  - základní jednotkou ve výcviku je celá posádka 

 
Co není CRM! 
 
- jednorázová záležitost (jednou provždy) 
- soustředění jen na pár typických případů 
- systém nezávislý na jiných formách výcviku 
- systém předpisující jak spolupracovat 
- jiná forma výcviku posádek zaměřená na jednotlivce 
- pasivní forma sledování výkladu na učebně 
- pokus vedení o předpis, jak se na palubě správně  
  chovat 

 
 

Přílohy 

 

Co je a co není CRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO ZATÍŽENÍ 
 
   - Stres – jeho kladné a záporné stránky 
  - Stresové signály 
  - Stresory 
  - Relaxace 
  - Relaxační techniky 
  - Doprovodné relaxační metody 
  - Praktický nácvik 

 
ORGANISMUS VE STRESU 

 
   - dýchání se stále zrychluje 
  - játra uvolňují tuky a bílkoviny jako zdroj  
    další energie 
  - zvyšuje se srdeční frekvence, krevní tlak a  
    zvyšuje se pravděpodobnost srážení krve 
  - zvyšuje se svalové napětí 
  - žaludek vylučuje víc kyselin, ale nemůže  
    obnovit trávení 

 
JAK ŽÍT SE STRESEM? 

   Vytvořte si protistresový program! 
   - identifikujte své stresory 
  - identifikujte své stresové signály 
  - zlepšete svou fyzickou kondici 
  - dodržujte životosprávu 
  - relaxujte 
  - dopřejte si odpočinkové přestávky, naučte  
    se dýchat, organizujte svou práci 
  

 
METODY RELAXACE 

   - masáž 
  - sauna 
  - aromaterpie 
  - fytoterapie 
  - muzikoterapie 
  - gelotologie 
  - reflexní terapie 
  - relaxační pomůcky 

Pracovní zatížení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Psychika 

Psychiku neboli psychické jevy, lze zjednodušeně rozdělit do 3 hlavních skupin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nemoci ze stresu 

Z již vypsaných definic a vlivů není už tak složité si domyslet, jaké nemoci stres vyvolává. 
Zmíním se zde pouze o těch nejzávaznějších a to pouze shrnujícím způsobem. 

• Hypertenze - Jde o chorobně vysoký tlak, trpí jím nejčastěji vedoucí pracovníci.  
• Rakovina - Stres sám o sobě neumožňuje rozvoj rakoviny, ale rozvoj rakoviny 

umožňuje nezvládnutí stresu.Stresem není ohrožen ten, kdo se dostane do stresu, ale 
ten, kdo jej nezvládne.  

• Kardiovaskulární choroby - jde zejména o ischemickou chorobu srdce (infarkt 
myokardu).Trpí jimi zejména osoby typu A chování - stručně řečeno lidé, které se 
snaží zvládnout vše  

• Vředová nemoc - vředy na dvanácterníku  

 

 

 

 

 

 

Je zřejmé, že stres ovlivňuje nejen naší psychiku, ale jsme-li vystaveny stresu po delší dobu, 
může stres zapříčinit i výše uvedené nemoci. Ty ale negativní ovlivní naší psychiku, ta zase 
náš fyzický stav. Pohybujeme se v začarovaném kruhu psychosomatických a 
psychosomatických jevů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


