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dopravních letadel. Prostřednictvím rozboru lidského činitele a únavy pilotů se snaží 

ukázat jejich vliv na bezpečnost leteckého provozu. Dále se zaobírá reálným pokusem na 

letovém simulátoru navrženým na základě teoretických poznatků o únavě. V praktické 

části je navržena metodika těchto experimentů, jejich provedení a vyhodnocení dosažených 

výsledků. Závěrem je ukázán rizikový faktor únavy zvýšením pravděpodobnosti vzniku 

chyb. 

ANNOTATION OF MASTERS THESIS 

TOMÁŠEK, P. Effect of the Fatigue on a Two-men Flight Crew Performance: 

MasterThesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Institute of Transport, 2013, 69 p. Thesis head: Smrž, V. 

The aim of this master’s thesis is an effect of the fatigue on o two-men flight crew 

performance. By studying human factor and pilot’s fatigue is trying to show their impact 

on air operations safety. Also deals with real experiment using flight simulator, which was 

designed on the basis of fatigue theoretical knowledge. Methodology, execution and 

evaluation of these experiments is described in practical part of this thesis. Finally, it is 

shown a risk factor of the fatigue by increasing the likelihood of errors. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

AIA American International 

Airways 

 

BITD Basic Instrument Training 

Device 

Základní přístrojové výcvikové 

zařízení 

CRM Crew Resource Management Program součinnosti vícečlenných 

letových posádek 

DME Distance Measurement 

Equipment 

Impulsní dálkoměr 

EEG Electroencephalogram Elektroencefalogram 

EOG Electrooculography Elektrookulografie 

EMG Electromyography Elektromyografie 

EU European Union Evropská unie 

FMS Flight Management Systems Systémy ovládání letu 

FRMS Fatigue Risk Management 

Systém 

Systém řízení rizik spojených s 

únavou 

FNPT Flight and Navigation 

Procedures Trainer 

Trenažér letových a navigačních 

postupů 

FS Flight Simulator Letový simulátor 

FTD Flight Training Device Letové výcvikové zařízení 

FTL Fligh Time Limitations Pravidla týkající se omezení doby 

letu a služby a požadavků na 

odpočinek 

ICAO International Civil Aviation 

Organization 

Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví 

INAC Instituto Nacional de Aviação 

Civil 

Portugalský ústav pro civilní 

letectví 

ISS International Space Station Mezinárodní vesmírná stanice 

KSS Karolinska Sleepiness Scale Karolinska škála ospalosti 

NASA National Aeronautics and 

Space Administration 

Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku 
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NTSB National Transportation 

Safety Board 

Organizace bezpečnosti přepravy 

PIC Pilot In Command Velitel letadla 

PSG Polysomnography Polysomnografie 

PVT Psychomotor Vigilance Task Test psychomotorického výkonu 

REM Rapid Eye Movement Rychlé pohyby očí 

ŘLP  Řízení letového provozu 

SARPs Standards And 

Recommended Practices 

Standarty a doporučené praxe 

SMS Safety Management System Systém řízení bezpečnosti 

SOPs Standard Operating 

Procedures 

Provozní postupy 

SP Second Pilot Druhý pilot 

VFR Visual Flight Rules Pravidla létání za vidu 

VMC Visual Metorological 

Conditions 

Podmínky pro let za viditelnosti 
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1. Úvod 

Komerční letecká doprava je velice specifickým druhem dopravy. Ročně přepraví 

miliony pasažérů z celého světa. Letiště můžeme nalézt v takřka každém státě a někdy i na 

neobvyklých místech. Běžně se přepravují cestující mezi dvěmi místy vzdálenými od sebe 

tisíce kilometrů a to za bezkonkurenčně nejkratší dobu v porovnání s ostatními druhy 

dopravy.  

Hlavním cílem leteckých společností je přepravit co nejvyšší počet pasažérů a splnit 

jejich požadavky na cílové destinace. To samozřejmě s co nejvyšším ziskem, ale také co 

nejbezpečněji. Právě bezpečnost hraje v letectví stěžejní úlohu, protože u letecké dopravy 

je vysoká pravděpodobnost, že jakákoliv chyba, incident, událost může skončit tragicky. 

Výrobci, provozovatelé, státní a dozorující orgány vynakládají obrovské množství financí 

na zvyšování a udržování patřičné úrovně bezpečnosti.  

Pilot je ústředním článkem celého přepravního procesu. Jsou na něj kladeny vysoké 

nároky při provozu leteckých prostředků. Musí mít patřičné dovednosti, fyzické a 

psychické předpoklady a být vždy stoprocentně připraven na výkon své služby. 

S každoročním nárustem počtu přepravených pasažérů se nutně musí zvýšit i počty pohybů 

letadel a od toho se odvíjí zvyšování požadavků na piloty. 

Provozovatelé se snaží zvyšovat zisky a snižovat náklady a k tomu by ideálně 

potřebovali, aby jejich letadla byla neustále v provozu a co nejméně času strávila na zemi. 

Pro tento scénař je nutný větší počet pilotů, nebo jejich větší vytížení. V rámci úspor někdy 

provozovatelé přeceňují schopnosti pilotů a snaží se plánovat lety, jak jim to jen legislativa 

dovolí. Ovšem člověk není stroj a má své limity. Dokáže efektivně pracovat mnoho hodin, 

ale také potřebuje odpovídající množství odpočinku.  

Bez dostatečného odpočinku se může objevit únava, která ovlivňuje celé fungování 

lidského těla. Z vyšetřování leteckých nehod bylo zjištěno, že 70% všech leteckých 

incidentů a nehod má za následek selhání lidského faktoru a z tohoto množství 15-20% 

připadá na nehody způsobené únavou posádek [4]. V roce 2012 Evropská asociace pilotů 

provedla studii, ve které zjistila, že každý třetí pilot v Evropě už za letu jednou usnul. 

Třetina přiznala, že při probuzení zjistili, že spal i druhý pilot. Také výzkum portugalského 

Ústavu pro civilní letectví (INAC) došel k závěru, že personál v kokpitu je často příliš 

unavený. Každý druhý z dotázaných 456 pilotů uvedl, že během letu nechtěně 
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usnul. Jednadevadesát pilotů dokonce přiznalo, že kvůli přílišné únavě udělalo v kokpitu 

chybu [5].  

1.1 Cíle práce 

Diplomová práce si klade za cíl analýzu a rozbor vlivu lidského činitele, únavy a 

součinnosti dvoučlenných posádek na bezpečnost provozu letecké dopravy. V teoretické 

části této práce je popsána únava a její vliv na člověka. S pokrokem lékařství se povedlo 

popsat únavu na základě vědeckých poznatků. Studiem dostupných materiálu se snažím 

v práci ukázat, jak únava vzniká, její vliv a jak se jí bránit. 

Předcházet vzniku chyb je vždy levnější a bezpečnější než se ponaučovat z jejich 

důsledku. K prevenci lze využít různých modelů, komplexních systémů a simulace. Proto 

je praktická část mé práce zaměřena na využití leteckého simulátoru k výzkumu vlivu 

únavy na letové posádky. Cílem práce je popis a vytvoření metodiky experimentů 

zaměřených na vliv únavy na výkonnost letových posádek. Tyto experimenty také 

prakticky provést, jejich výsledky zpracovat a ukázat v závěru této práce. 
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2. Teoretický základ řešené problematiky 

2.1 Předpisy JAR – FCL/EU – OPS 

Od července 2008 členské státy EU musí repektovat předpisy EU-OPS Hlava Q, které 

regulují FTL pro letové posádky [6].  S těmito předpisy EU představila harmonizované, 

právně závazné bezpečnostní požadavky na FTL zaměřené na prevenci únavy pilotů 

v Evropě.  Individuálně mohou členské státy EU zavést na národní úrovni striktnější 

podmínky na FTL. Nesmí přitom klesnout pod minimum stanovené v EU-OPS.  

Dne 26. září 2006 byla Ministerstvem dopravy vydána vyhláška č. 466/2006 sb. o 

bezpečnostní letové normě. Ta stanovuje a dále upřesňuje pravidla pro určení maximální 

doby ve službě, dále dobu letové služby, dobu letu atd. Hlavně ale tato vyhláška 

předepisuje minimální požadavky na odpočinek a to včetně odpočinku při překračování 

více časových pásem. Z pohledu vlivu únavy na letové posádky je nejdůležitější části této 

vyhlášky § 11 – Požadavky na odpočinek. Ten ukládá dopravci základní povinnost 

poskytnout členu posádky letadla před zahájením letové služby odpočinek a to 

 v délce doby předcházející služby, zvýšený o dobu částečného odpočinku, byla–li 

předchozí služba dělená, nejméně však v délce jedenácti hodin. [7]  

Je vhodné vysvětlit pojmy částečný odpočinek a dělená služba. Částečným 

odpočinkem se rozumí:  

doba bez jakkýchkoli služebních povinností, která se započítává jako služba a která je 

kratší než doba odpočinku. [7]  

Dělenou letovou službou se rozumí: 

 letová služba sestávající ze dvou částí, které jsou od sebe odděleny částečným 

odpočinkem. [7] 

Jedním z faktorů, které velmi ovlivňují čilost posádek a které sebou přinášejí únavu, je 

cestování přes časová pásma. Vyhláška stanovuje podmínky k této problematice takto: 

Jestliže časový rozdíl mezi místem zahájení a místem ukončení letové služby je 4 a více 

hodin, prodlouží letecký dopravce dobu základního odpočinku na 14 hodin a za každé 

překročené časové pásmo, počínaje pátým časovým pásmem, o dalších 30 minut. [7] 
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Dále upřesňuje základní dobu odpočinku v případech, že člen posádky letadla ukončil 

výkon letové služby v místě, které má od jeho domovského letiště časový rozdíl menší než 

jednu hodinu a přitom vykonal jednu nebo více letových služeb, u nichž časový rozdíl 

mezi místy začátku a konce činil 4 a více hodin. Ta je nejméně 24 hodin, nebo se vypočítá 

jako čtyřnásobek časového rozdílu mezi časem v místě domovského letiště a časem 

v místě, které se nachází v nejvzdálenějším časovém pásmu. Použita je vyšší hodnota. Toto 

v případě, pokud doba strávená členem posádky mimo domovské letiště byla 60 hodin, 

nebo kratší. 

Pokud byla výše zmíněná doba mimo domovské letiště delší než 60 hodin, činí 

základní doba odpočinku 48 hodin. Nebo se vypočítá jako osminásobek časového rozdílu 

mezi časem v místě domovského letiště a časem v místě, které se nachází 

v nejvzdálenějším časovém pásmu. Opět je použita vyšší hodnota. 

V některých případech se stane, že posádka ukončí službu na letišti, kde je časový 

rozdíl menší než jedna hodina od domovského letiště a ne přímo na domovském letišti. 

Potom, pokud letová služba obsahovala překročení časových pásem s rozdílem nejméně 4 

hodiny, může velitel letadla s vyjádřením členů posádky letadla požádat o vykonání ještě 

jedné letové služby, která bude končit v místě jejich domovského letiště. Letecký dopravce 

toto musí umožnit a členům posádky letadla musí být poskytnut odpočinek v souladu 

s výše zmíněnými dobami odpočinku. 

Posádky mají nárok na dny volna. Ty musí obsahovat dvě místní noci a podle vyhlášky 

stanoví letecký dopravce v rozpisu služeb členu posádky letadla dny volna v rozsahu: 

7 dnů v kalendářním měsíci, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku, a 24 

dnů v kalendářním čtvrletí, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku. [7] 
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2.2 Lidský činitel v letectví 

V letecké dopravě je zúčastněno velmi mnoho zaměstnanců. Základním požadavkem 

je přeprava pasažérů a nákladu s co nejvyšší možnou úrovní bezpečnosti. V celém procesu 

od návrhu samotného letadla, přes provoz, ale také nutnou údržbu letadel a management 

společností je potřeba plnit úkoly co nejzodpovědněji tak, aby byly splněny cíle a nebyla 

ohrožena bezpečnost. Obecně platí, že čím více zaměstnanců je zahrnuto do určitého 

procesu, tím větší je šance vzniku chyb, které mohou mít až fatální následky. Komunikace 

a interakce mezi všemi články tohoto řetězce je stěžejní, a pokud vše funguje, snižujeme 

tím riziko vzniku chyb.  

V roce 1972 vytvořil profesor E. Edwards koncept propojení lidského činitele 

s leteckým prostředím. Jednalo se o koncept SHELL, jehož název je odvozen od 

počátečních písmen jeho jednotlivých komponentů. Těmi jsou Software, Hardware, 

Environment, Liveware. Později v roce 1975 profesor F. H. Hawking navázal na práci 

profesora Edwardse a představil modifikovaný takzvaný SHELL Model. Pro lepší 

představu o lidském činiteli, je celý model ukázán jako diagram složený z bloků 

reprezentující jednotlivé komponenty celého modelu. Uprostřed diagramu je pilot, který je 

vyobrazen jako centrální článek celého procesu. Jednotlivé komponenty na centrální 

článek navazují a tím naznačují interakci s pilotem. Hrany nejsou jednoduché rovné 

přímky, ale jsou zobrazeny jako křivky a všechny komponenty musí perfektně zapadat, aby 

se zabránilo případným chybám a incidentům. Obr 2.1 ukazuje schématický diagram 

SHELL modelu. [8] 

 

Obr. 2.1 Schématický diagram modelu SHELL[zdroj: SKYbrary] 
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Popis jednotlivých interakcí s příkladem: 

L–H Pilot – Hardware 

Interface mezi člověkem (pilotem) a technologií. Určuje, jak člověk reaguje na fyzické 

pracovní prostředí. Například konstrukce sedaček tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám 

těla; ergonomie kabiny; displeje, které podávají co nejvíce potřebných údajů, ale které při 

tom nezahlcují uživatele; atd. 

L-S Pilot – Software 

Interface mezi člověkem (pilotem) a podpůrnými systémy, které může nalézt v kabině. 

Příkladem mohou být nejrůznější manuály; checklisty; publikace; SOPs; počítačový 

software; systémy FMS; atd. 

L-L Pilot – Lidé 

Komunikace a vztah pilota s posádkou, ostatními zaměstnanci a lidmi spjatými 

s provozem a údržbou. Zahrnuje také vztahy zaměstnanců s managementem; podnikovou 

kulturu, mezi vztahové klima a tlak na zaměstnance. Týká se pracovníků řízení letového 

provozu, údržby, konstruktérů a dalších pracovníků provozu. 

L-E Pilot – Prostředí 

Interface mezi pilotem a jak vnějším tak vnitřním prostředím. Vnitřním prostředím je 

myšlena kabina, konkrétně teplota uvnitř; síla osvětlení; hluk; vibrace; kvalita vzduchu; 

atd. Vnějším prostředím se myslí viditelnost; turbulence; terén atd. 

V současnosti je tento model zahrnut také do teoretické osnovy výcviku pilotů. ICAO 

zavedlo tento konceptuální model v Oběžníku 216-AN31. Letecké společnosti se 

samozřejmě snaží snižovat náklady, ale neměly by opomínat kteroukoliv z částí zahrnutých 

do přepravního procesu. Model SHELL by jim měl naznačit a připomenout, že pokud vše 

ve společnosti funguje správně, také celý proces bude efektivní a bezpečný. 
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2.3 Letecké nehody způsobené únavou 

2.3.1 NTSB 

NTSB – The National Transportation Safety Board je nezávislou americkou 

vyšetřovací agenturou, zodpovědnou za vyšetřování civilních dopravních nehod. Zabývá se 

nehodami na železnici, silnici, moři a také leteckými nehodami a incidenty. Její působnost 

je na území Spojených států amerických. Může se zapojit do vyšetřování mimo území své 

působnosti, ovšem jen za určitých podmínek. Těmi jsou například situace, kdy se stala 

nehoda nebo incident v cizím vzdušném prostoru, letadlu vlastněným nebo registrovaným 

ve Spojených státech amerických, které v této zemi vzlétalo, nebo mělo plánováno přistát. 

Dále může zkoumat nehody na amerických nebo v americe registrovaných letadlech, a to 

v zemích, které nemají vlastní agenturu, zajišťující vyšetřování. 

NTSB byla založena roku 1967. Od svého založení vyšetřovala více než 140 000 

leteckých incidentů. Po prozkoumání nehody (incidentu) vytvoří NTSB veřejně dostupný 

spis, který detailně popisuje celý průběh. Jednak je v něm popsáno pozadí incidentu, 

samotná rekonstrukce krizové situace, časový popis, detailní rozbor a shrnutí. Podklady 

získává z černých skříněk, záznamů komunikace, ale také například z výslechů rodin pilotů 

atd.  Nedílnou součásti práce této agentury je vydávání doporučení, na jejichž základě 

dochází ke změnám postupů a předpisů, kterých je v současné již více než 13 000. Za 

zmínku stojí podnícení k vytvoření technologie vyhýbání se střetům, systém varující o 

bezprostředním nárazu do země, detektory kouře na palubních záchodech a také únikové 

osvětlení na podlaze letadla. [9] 

2.3.2 Přehled a popis leteckých nehod 

Již od začátků letectví panovaly obavy z nehod, respektive katastrof. Možná zranění či 

dokonce ztráty na životech nutily všechny organizace, přepravce a výrobce udělat 

maximum pro dosažení co nejvyšší možné úrovně bezpečnosti. V historii se bohužel 

objevuje mnoho nehod. Příčinou bývají například selhání techniky a postupů, ale také 

chyby ze strany posádek. Existuje celá řada záznamů, kdy došlo k chybě ze strany pilota a 

to jak kvůli nedostatečnému výcviku, špatnému úsudku, stresu a mnoho jiných. Jedním 

z důležitých faktorů, na který bylo dlouhou dobu zapomínáno, je také vliv únavy. Někdy se 

bohužel musí stát nešťastná událost, aby se začly odpovědné orgány zaobírat opomíjenou 

problematikou. Dále je popsáno několik nehod, u kterých bylo prokázáno, že únava pilotů 



17 

hrála důležitou součást ve sledu událostí, které nakonec vyústily v katastrofy dokonce i se 

ztrátami na životech. 

Přehled leteckých nehod, ve kterém hrála významnou roli únava posádky je uveden 

v tabulce níže: 

Provozovatel 
Číslo 
letu 

Typ 
letounu 

Datum Místo nehody 

Počet 
pasažérů/ 

členů 
posádky 

Počet 
obětí - 

pasažéři/
posádka 

Connie Kallita 
Services AIA 

808 
Douglas 
DC-8-61 

18. 8. 
1993 

Guantanamo 
Bay (Cuba) 

0/3 0/0 

Air Algerie 702P 
Boeing 

737-200 
21. 12. 
1994 

Coventry (UK) 0/5 0/5 

Korean Air 801 
Boeing 

747-300 
6. 8. 
1997 

Guam (U.S.A) 237/17 214/14 

American 
Airlines 

1420 
Douglas 
MD-82 

1. 6. 
1999 

Little Rock, 
Arkansas 
(U.S.A) 

139/6 10/1 

Epps Air 
Services 

 
Challeng-

er 604 
4. 1. 
2002 

Birmingham 
(UK) 

3/2 3/2 

MK Airlines 1602 
Boeing 

747-200F 
14. 10. 
2004 

Halifax 
(Canada) 

0/7 0/7 

Corporate 
Airlines 

5966 
BAe 

Jetstream 
31 

19. 10. 
2004 

Kirksville (USA) 13/2 11/2 

Med Air  
Learjet 

35A 
24. 10. 
2004 

San Diego 
(USA) 

3/2 3/2 

Loganair  
B-N 

Islander 
15. 3. 
2005 

Machrihanish 
(UK) 

1/1 1/1 

Comair 5191 CRJ-100 
27. 8. 
2006 

Lexington 
(USA) 

47/3 47/2 

Colgan Air 3407 
Dash-8 
Q400 

12. 2. 
2009 

Buffalo (USA) 44/5 44/5 

Air India 
Express 

812 
Boeing 

737-800 
22. 5. 
2010 

Mangalore 
(India) 

160/6 152/6 

Tab.2.1[zdroj: Aviation Safety Network, vlastní zpracování] 
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Connie Kallita Services AIA let č. 808 

18. srpna 1993 havaroval nákladní letoun Douglas DC-8-61 společnosti American 

International Airways (AIA) provozující leteckou dopravu pod názvem Connie Kalitta 

Services, Inc. Stalo se tak při přiblížení na Leeward Point Airfield, Guantanamo Bay, 

Kuba. Tři členové posádky utrpěli vážná zranění.  

Z vyšetřování vyplynulo, že havárii způsobil nesprávný úsudek, zhoršené rozhodovací 

schopnosti a letové schopnosti celé posádky způsobené únavou. Kapitán nebyl schopen 

odhadnout správné podmínky pro přistání a udržet bdělý stav při navádění letounu na 

konečné přiblížení. Kapitán nebyl schopen předejít ztrátě rychlosti při zatáčce se strmým 

náklonem, a tudíž se s letounem dostal na pádovou rychlost. Další příčinou nehody bylo 

jeho selhání při pokusu o přechod z pádové rychlosti.  

Při zkoumání letových hodin a dob odpočinků vyplynulo, že v době nehody byl 

kapitán vzhůru již 23,5 hodiny, první důstojník 19 hodin a palubní inženýr 21 hodin. 

Posádka byla ve službě 18 hodin a ve chvíli nehody již letěla 9 hodin. Nehoda se stala 

v 16:56, na konci odpoledního fyziologického minima. Posádka byla během předchozích 

dvou nocí vzhůru a byla nucena odpočívat a spát přes den. Tímto byl narušen a ovlivněn 

jejich cirkadiánní cyklus (viz. kapitola 2.6.1) a dostavila se částečná porucha spánku. [10] 

Společnost nařídila posádce transportovat letoun zpět do Atlanty, po plánovaném 

vyložení nákladu na Guantanamo Bay, což by vedlo k celkové době ve službě v délce 

přibližně 24 hodin a délce letu 12 hodin. Tyto časy ve službě překračovaly předepsané 

požadavky.  

Colgan Air let č. 3407 

Dne 12. února 2009 došlo k havárii linkového letu číslo 3407 (letoun Bombardier 

Dash-8 Q400) regionálního dopravce Colgan Air (USA). Letoun letěl z letiště Newark 

Liberty (NJ, USA) do destinace Buffalo Niagara (NY, USA). Přibližně v 22:00, po necelé 

hodině letu se letoun zřítil do zastavěné oblasti Clarence Center (NY). Při tomto neštěstí 

zahynulo celkem 50 obětí. 49 z nich na palubě letounu (z toho 4 členové posádky) a 1 

člověk v domě, na který se letoun zřítil. [13] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Dash-8#Series_400
http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Dash-8#Series_400
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Obr. 2.2 Havárie letu č.3407 společnosti Colgan Air [zdroj: faaflighttest.us] 

Při vyšetřování se zjistilo, že důvodem proč se letoun zřítil, bylo dosažení pádové 

rychlosti. Meteorologické podmínky byly dosti nepříznivé, silně sněžilo a teplota byla 

velice nízká. V těchto podmínkách se začala tvořit námraza na křídlech. Ta dokáže změnit 

profil křídla a to poté špatně generuje vztlak. I když byl letoun vybaven odmrazováním 

křídel, posádka jej zřejmě nezapnula. Několik momentů před pádem se začal třást sloupek 

řízení. To indikuje dosažení pádové rychlosti. Jak bylo ovšem zjištěno, letoun ve 

skutečnosti na pádové rychlosti nebyl. Kapitán měl zapnut spínač referenční rychlosti, a 

tudíž informace o pádové rychlosti přišla dříve. Taktéž si referenční rychlosti nevšiml ani 

na rychloměru.  

Běžným postupem by bylo vypnout spínač referenční rychlosti v momentě, kdy se 

začalo třást řízení. V důsledku došlo k přetažení letounu a následnému pádu. Nastala 

otázka, jak se mohl letoun zřítit, když nebyl na pádové rychlosti? Vyšetřovací komise 

chtěla zjistit, zda se posádka řídila předepsanými postupy. Normální reakcí na indikaci 

pádové rychlosti by bylo potlačení do beranů, tudíž zahájení klesání letounu a zvýšení 

rychlosti. Kapitán naopak přitáhl, čímž ztratili rychlost a došlo k pádu. Navíc první 

důstojník zatáhl vztlakové klapky. 
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Vyšetřování zjistilo, že se jednalo o chybu posádky, která nezvládla elementární úkony 

řízení. Bylo vyloučeno technické selhání a začalo se tedy vyšetřovat selhání lidského 

faktoru. Posádka během letu konverzovala a to i při kritických fázích přiblížení, důsledkem 

čehož dělala nutné úkony opozdile. Také bylo zjištěno, že posádka jevila známky únavy.  

Ani jeden z pilotů nebydlel poblíž letiště, ze kterého odlétali. Ze svých platů si 

nemohli dovolit bydlet poblíž tohoto letiště. První důstojník dokonce pobíral plat nižší než 

průměrný řidič autobusu. Oba museli před letem absolvovat dlouhé cesty do práce. Kapitán 

letěl z domova na Floridě (vzdálenost cca 1600 km) a první důstojník letěl celou noc na 

palubě nákladního letounu ze Seattlu (vzdálenost cca 4000 km). Kapitán absolvoval 2 lety 

a noc před tragickým letem absolvoval na pohovce na letišti, jelikož si nemohl dovolit 

zaplatit hotel. Oba byli viděni unavení a před letem podřimovali. Toto mělo obrovský vliv 

na jejich výkon a obezřetnost. Otec jedné z obětí začal organizovat demonstrace za změny 

v předpisech leteckých společností. Změny přišly zhruba po roce a půl. 

Případ výše zmíněných pilotů nebyl v té době ojedinělý. Mnoho regionálních 

leteckých dopravců v USA vytěžovalo své piloty nad únosnou míru. V silném 

konkurenčním boji se zanedbávala bezpečnost a jen zřídka bylo bráno v potaz neúnosné 

nasazení pilotů. Bohužel až tato tragédie ukázala na nutnost vytvoření předpisů, které by 

omezovaly délky letů, počty pracovních hodin, ale také nutné doby odpočinku, pauzy a 

v neposlední řadě nárok na kvalitu odpočinku, pokud už musí pilot odpočívat mimo 

domov. 

KAL let č. 801. 

Katastrofou, která měla za následek zřejmě největší počet obětí, a ve které hrála vliv 

únava, byla ta ze dne 6. srpna 1997 na americkém teritoriálním ostrově Guam v severním 

tichomoří. Zde havaroval let č. 801 ze Soulu. Na palubě bylo 237 pasažérů, 2 piloti, 1 

palubní inženýr a 14 členů palubních průvodčích. Letounem byl Boeing 747-300 a 

kapitánem 42 letý Park Yong-chul, který létal na tomto typu již 7 let. Původně měl kapitán 

letět do Spojených arabských emirátů, ale kvůli změně v plánování musel převzít kratší let 

na Guam. [13] 

Celý let, až na turbulence zhruba 2 hodiny před přistáním, probíhal bez problémů. Nad 

ostrovem panovalo velmi nepříznivé počasí. Silně pršelo a foukal vítr. Navíc na letišti v té 

době nebyl k dispozici sestupový maják. Kapitán si během přiblížení stěžoval na navýšení 

letových hodin a únavu. Kvůli silné oblačnosti neměla posádka vizuální kontakt s dráhou. 
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Z neobjasněných důvodů začal uprostřed přiblížení na přistání opět fungovat indikátor 

sestupové roviny.  

Posádka pokračovala v manévru a očekávala brzký kontakt s dráhou. V tom začal 

z ničeho nic systém varování před blízkostí země signalizovat, že jsou ve výšce 150 metrů 

nad povrchem a přitom celou dobu klesali do zadaných 180 metrů. Dále klesali a při 

indikováných 60 metrech doporučil první důstojník opakovat okruch a začít stoupat. 

Nicméně tento manévr se již nepovedl a letoun narazil do země. Letadlo se zřítilo ze svahu 

a rozlomilo se na několik částí. Celkem zahynulo 228 lidí, z toho 214 pasažérů a 14 členů 

posádky, společně s oběma piloty.  

 

Obr. 2.3 Havárie letu č.801 společnosti KAL [zdroj:NTSB] 

Při prohledávání trosek bylo nalezeno množství předmětů, jako například mapa pro 

přiblížení nebo kapitánova cestovní taška. Ta obsahovala léky a mimo jiné také 

benzodiazepin
1
. Po vyhodnocení dat z letového zapisovače, byli vyšetřovatelé schopni 

určit přesnou dráhu sestupu letadla. Ta reálna ovšem vypadala zcela odlišně od té 

předepsané. Zjistilo se, že kapitán vydal dvakrát příkaz ke klesání, oba ovšem předčasně.  

                                                           
1
 Benzodiazepiny patří do skupiny léků se sedativními až hypnotickými účinky. Používají se ke zklidnění, 

navození spánku, potalčení úzkosti atd. Mezi vedlejší účinky patří únava, ospalost, porucha koordinace a 

jiné. 
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Ze závěrů vyšetřování vyplynulo více faktorů, které způsobily náraz letadla do terénu. 

Jedním z nich byl i vliv únavy. Jednalo se o noční let a posádka byla zvyklá létat přes den. 

To způsobilo narušení jejich biorytmu a noční let byl pro ně velmi unavující. Po rozborech 

kapitánovy krve nebyly potvrzeny známky sedativ v jeho tělě, tudíž únava byla způsobena 

velkým počtem letových hodin v nedávném období a samotný noční let. 

Nalezená přibližovací mapa byla 6 měsíců stará, z čehož se dá usoudit, že posádka 

neměla dostatečné informace o letišti a jeho zabezpečovacím zařízením. Piloti Korean Air 

procházeli výcvikem na letiště s impulzními dálkoměry (DME)
2
. Běžně bývá poslední 

z těchto majáků na prahu dráhy. Jenomže na Guamu byl o 5 km předsunutý. Únavou a 

nečekanou funkcí sestupového majáku byl zřejmě kapitán zmaten a myslel si, že maják 

impulzního dálkoměru leží na prahu dráhy. Letadlo tedy klesalo podle postupů správně, 

ovšem na nesprávné místo.  

2.4 Součinnost dvoučlenných posádek 

Pokud vyloučíme obecně malé letectví, je většina dnešních posádek na komerčních 

letech složena ze dvou a více členů. Je to pochopitelné, protože zátěž kladena na piloty je 

velice vysoká. Složité postupy například při vzletech a přistáních značně zvyšují náročnost 

úkolů, které musí piloti vykonávat. Při nasazení dvou členů letové posádky je možnost 

rozprostřít odpovědnosti a práci mezi oba dva a tím odlehčit práci kapitánovi.  

V případě dvoučlenných posádek se piloti dělí na PIC a SP. V českém jazyce tedy na 

velitele letadla a druhého pilota. Velitel letadla je profesně starší a zkušenější pilot, 

zatímco druhý pilot bývá často pilot v zácviku nebo pilot připravující se na kapitánské 

zkoušky s nedostatkem nalétaných hodin. Samozřejmě hlavní odpovědnost za provedení a 

bezpečnost letu nese velitel letadla. Ten zajišťuje dodržování provozních postupů, 

učiňování rozhodnutí a druhý pilot mu v této funkci napomáhá.  

Velitel letadla odpovídá za provedení letu, reprezentuje provozovatele ve vztahu 

k pasažérům a ostatním členům posádky během letu a služby. Podporuje atmosféru, ve 

které je možnost bezproblémového provozu.  

Letová posádka musí fungovat jako dobře organizovaný tým. Každý v něm má svou 

funkci, kterou musí plnit na sto procent tak, aby nedocházelo k chybám. Zvýšením počtu 

pilotů dochází ke zvýšení bezpečnosti díky jejich vzájemné spolupráci. Mohou se 

                                                           
2
 DME, impulsní dálkoměr měří šikmou vzdálenost od pozemního odpovídače k letadlu. 



23 

navzájem kontrolovat a zjišťovat individuální chyby kolegy. Spolupráce je tudíž stěžejní 

při těchto druzích provozu. Při navýšení množství úkonů v kritických fázích letu, dochází 

k nástupu stresu. Ten může zapříčinit zkolabování spolupráce mezi členy letové posádky. 

To má za následek snížení komunikace, zvýšení počtu chyb a náprava nebo upozornění na 

chyby se nedostavuje. Druhý pilot se může bát cokoliv nadřízenému kapitánovi sdělit nebo 

ho na něco upozornit.  

Komunikace mezi členy posádky je pro jejich spolupráci nezanedbatelná. Řadíme 

mezi ni nejen verbální výměnu informací, ale také komunikaci neverbální jako je například 

používání gest, písemná forma, atd. Komunikace musí být efektivní a hlavně srozumitelná. 

Ve vypjatých situacích nebývá čas opakovat informace několikrát za sebou. Příjemce 

zprávy musí udržovat pozornost a zpráva musí být srozumutilná a jednoduše pochopitelná. 

Ke snížení efektivity komunikace přispívá nejasné formulování zprávy, špatná výslovnost, 

porucha mluvení a jiné. Šum v kabině a další vnější vlivy ke správné komunikaci 

nepřispívají. Ve výcviku je kladen důraz na výuku standartizované komunikace, použití 

letecké frazeologie a vysvětlení základních komunikačních problémů.  

Velitel letadla má určitou manažerskou funkci ve fungování posádky. Jeho osobnostní 

předpoklady tomu musí odpovídat. Mezi ně lze zařadit osobní postoje, zvládnutí týmové 

práce, vypořádávání se s krizovými situacemi, tvorba rozhodnutí a v neposlední řadě 

výcvik. V poslední době se objevovaly incidenty, které vyústily z neschopnosti velitele 

letadla uznat svou chybu a ignorování doporučení druhého pilota. Samozřejmě velitel 

letadla je v kabině vůdcem, který má mít autoritu a schopnost vést. Měl by si ale uvědomit, 

že všechny jeho rozhodnutí nemusí být správné a hlavně bezpečné. Ideální je kombinace 

osobnosti autoritativní, ale zároveň chápající svou nedokonalost. Na tuto problematiku se 

již zaměřuje výcvik velitelů.  

ICAO v roce 1989 zareagovalo na tuto problematiku doporučením na zavádění kurzů 

součinnosti vícečlenných letových posádek – CRM (Crew Resource Management). Dříve 

byly nazývány Cockpit Resource Management, protože jejich cílem bylo zlepšit spolupráci 

pilotů v kabině. Podnětem pro vznik tohoto systému byla nehoda DC8 United Airlines 

roku 1979. Při ní selhala týmová práce na palubě, když se letadlo zřítilo poblíž 

portlandského letiště.  

Během konečného přiblížení se posádka snažila vysunout podvozek. Uslyšela silnou 

ránu spojenou s vibracemi a vybočením letadla z plánovaného kurzu. Pravá podvozková 

noha měla problém s mechanizací a při vysouvání se spustila volným pádem. To způsobilo 

náraz podvozkové nohy a zničení mikrospínače signalizujícícho stav vytažení podvozku 
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v kabině. Kapitán chtěl prověřit situaci, diagnostikovat problém a proto se rozhodl pro 

opakované přistání. Při opakování přistání ale nastal další problém. Během manévru 

vyčerpali všechno palivo a vysadily jim všechny motory. Posádka byla zaměstnána 

zjišťováním problému s podvozkem tak, že si nezkontrolovali stav paliva v nádržích. 

Letadlo DC-8 bylo obsluhováno třemi členy posádky a ani jeden si nevšiml nízké hladiny 

paliva.  

NTSB vyhodnotila tuto nehodu jako selhání lidksého faktoru ze strany kapitána, 

týmové spolupráce a špatnému rozdělení úloh v nouzové situaci. Tato nehoda vedla United 

Airlines k zavedení konceptu CRM do jejich výcvikových osnov. Zaměřoval se na konání 

letové posádky v kokpitu. Dokonce se objevoval u některých provozovatelů výcvik pouze 

pro kapitána. Obsah výcviku drželi v tajnosti před ostatními členy posádky. Toto ovšem 

popírá základní ideu programu CRM o týmové spolupráci.  

NASA a NTSB usilovně pracovali na vývoji CRM, ale nebyli si jistí, co vše má 

obsahovat. Vytvořila skupinu expertů, kteří zjistili, že správný CRM by něměl být jen o 

součinnosti posádky v kokpitu. Jde o celý způsob života letové posádky před letem, během 

něj, ale i po něm. Je vněm zapracován postoj k letectví, výcvik a více hledisk lidského 

činitele. V osmdesátých letech se proto celý program přejmenoval na Crew Resource 

Management. V 90. letech se plně zavedl do osnov nejen letové posádky, ale i palubních 

průvodců. 

2.5 Výkonnost posádek z pohledu únavy 

Existuje mnoho druhů letů, které se rozdělují do různých kategorií. Jedním z 

možných rozdělení je dle délky samotného letu. Do samotné délky je možné zahrnout i 

přípravu na let a čas, který zaberou činnosti po skončení letu. To dohromady vyjadřuje čas 

ve službě, který zahrnuje například i dojíždění do práce. Po odpočinku nebo spánku je tělo 

schopno fungovat dokud opět nevyčerpá energii, kterou musí regenerovat. Dobu mezi 

odpočinky můžeme nazývat výdrž nebo vytrvalost. Je to schopnost zachovat výkonnost 

v bezpečných limitech, při vykonávání fyzických a psychických výzev, přičemž každého 

jedince se tato doba liší. Výdrž posádek není zaručena odpočinkem nebo spánkem, i když 

toto je jeden z hlavních faktorů. Existuje mnoho faktorů, které výdrž ovlivňují. Můžeme si 

je rozdělit do 4 základních skupin: 

 Fyziologické, psychologické a spojené s životosprávou 

o Psychický stav 
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o Fyzické zdraví, kondice 

o Sklony ke změnám emocí 

o Kvalita a délka spánku 

o Stabilita biologických hodin 

o Dieta, životospráva 

 Faktory související s prostředím 

o Teplota 

o Vlhkost 

o Světlo 

o Hluk 

o Vibrace 

 Faktory vycházející z práce 

o Stres spojený s prací 

o Nepravidelné spánkové periody 

o Nepříznivé pracovní podmínky 

 Faktory ovlivňující chování 

o Vysoké pracovní vytížení  

o Spánkový deficit 

o Závislost na kofeinu 

2.6 Popis a proces únavy 

Únava je pocit fyzické nebo mentální unavenosti, která může vyústit v omezení 

čilosti.[16] U většiny lidí je hlavní příčinou únavy nedostatek spánku nebo odpočinku po 

předchozích aktivitách. Jednoduše řečeno, únava vychází z neadekvátního množství nebo 

kvality spánku. Obě složky, jak kvalita, tak množství spánku jsou důležité pro zotavení 

z únavy tak k udržení normálního stavu bdělosti a výkonnosti. Mimoto, efekty únavy se 

mohou dále prohlubovat a zhoršovat při vystavení špatnému prostředí a prodlužované 

fyzické nebo duševní práci. 
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Nedostatek spánku (nebo jeho kvality) v průběhu více nocí po sobě způsobuje 

spánkový dluh, který vyústí ve zvýšený pocit únavy. Ten může být někdy horší než jedna 

noc neadekvátního spánku. Spánkový dluh může být dohnán pouze přiměřeným 

nahrazením spánku. 

Obr. 2.4 ukazuje možné zdroje únavy letových posádek. 

 

Obr. 2.4 Zdroje únavy letových posádek [zdroj:vlastní zpracování] 

2.6.1 Cirkadiánní rytmus 

Během evoluce se lidské tělo přizpůsobilo každodennímu koloběhu. S měnícím se 

dnem a nocí se mění také aktivita metabolismu, vylučování hormonů atd. Takto vznikaly 

takzvané biologické hodiny. Ty byly vždy svázány s fázemi světla a tmy. Během dne bylo 

tělo zvyklé vykonávat nutné činnosti. Během noci, kdy je složité být produktivní 

s ohledem na nedostatek světla, se tělo snažilo k odpočinku. Víceméně, s příchodem 

průmyslové revoluce se vytvořilo prostředí, ve kterém je společností vyžadováno fungovat 

během celého dne. Mnoho lidí se domnívá, že tělo je schopno dosahovat stejné úrovně 

výkonnosti v kteroukoliv denní, či noční dobu. To ovšem není správné tvrzení. Bylo to 

potvrzeno lékařsky, ale je to zřejmé i společnostem při navrhování pracovních hodin. 

Lidské tělo je fyziologicky naprogramováno na 2 periody maximální ospalosti během 

24 hodin. Od 03:00 do 05:00 je perioda největšího cirkadiánního útlumu ovlivňující teplotu 

organismu, výkonnosti a bdělosti. Druhou touto periodou bývá čas od 15:00 do 17:00, 

nazývána odpolední vlna ospalosti. Tyto periody mohou být využity k plánování spánku 

nebo odpočinku, protože mozek nabízí největší pocit ospalosti a příležitost ke spánku. [14] 
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Obr. 2.5 Cirkadiánní rytmus [zdroj:vlastní zpracování] 

Tyto cirkadiánní (biologické) hodiny v mozku koordinují denní cykly: 

 Spánku a probuzení 

 Výkonnosti 

 Teploty 

 Vylučování hormonů 

 Trávení 

 atd. 

Jak již bylo zmíněno, tento rytmus má periodu zhruba 24 hodin. Pokud bychom si 

představili, že člověk žije v prostředí, kde není možné určit denní dobu (například 

v bunkru, speciální stavbě a jiných), začne mít „dny“ delší než 24 hodin. Nezáleží na tom 

kdy jeho „den“ začne, cirkadiánní rytmy vytvoří zhruba 25 hodinový cyklus. 

Cirkadiánní rytmy jsou během dne synchronizovány a to v podstatě dvěmi faktory: 

 jasným světlem (slunečním svitem) 

o ráno urychluje a povzbuzuje 

o uprostřed dne nemá velký vliv 

o k večeru opožďuje 

 sociálními faktory 

o rozpisy práce – odpočinku 

o jiné 
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2.6.2 SAFTE Model 

Po více než 20 letech výzkumu spánku a cirkadiánního rytmu, vytvořil Dr. Steven 

Hursh SAFTE model.[14] Jedná se o výpočetní model, který predikuje kognitivní 

efektivitu (popsáno dále v textu) v závisloti na aktuální historii spánku. Více než dekádu 

byl prováděn sběr dat potřebný k sestavení tohoto modelu. Na Obr. 2.6 je ukázán celý 

SAFTE model a dále následuje jeho popis. 

 

Obr. 2.6 SAFTE Model [zdroj:CASA, vlastní zpracování] 

Model v základu obsahuje dvě části, kde nalevo je oblast regulace spánku, která 

ovlivňuje výkonnost, jež je zobrazena v pravé části. Výkonnost je závislá na aktuálním 

vybalancování spánku (procesu regulace spánku), cirkadiánním rytmu a spánkové 

setrvačnosi. Je zřejmé, že pokud se jedincům nedostává patřičný spánek, ovlivňuje to jeho 

výkon, obezřetnost, vnímání, atd. Při nedostatku spánku se může člověk cítit otupělý, 

zpomalený a někdy jako pod vlivem omamných látek. Tento stav jistě již nejméně jednou 

prožila drtivá většina populace. Ovšem tento model poukazuje na návaznosti a vytváří 

vědecký pohled na celý problém. 

Cirkadiánní rytmus, který byl popsán dříve, ovlivňuje jak regulaci spánku, tak 

celkovou výkonnost a kognitivní efektivitu. Proto je umístěn uprostřed modelu.  

Spánkový rezervoár si můžeme představit jako určitý zásobník energie, potřebné 

k tomu, aby byl jedinec produktivní. Plně odpočinutý jedinec má tento rezervoár 

„naplněn“. Každou minutu kdy je vzhůru, dochází k jeho vyprazdňování a to s rychlostí 

závislou na prováděných činnostech. Toto je reprezentováno šipkou vycházející ven 

z modelu. Rezervoár je doplňován každou minutu, po kterou jedinec spí. Rychlost 

naplňování je závislá na intenzitě spánku a kvalitě spánku.  
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Intenzitu spánku ovlivňuje jak cirkadiánní rytmus těla (spánek mimo rytmus je 

nekvalitní), tak aktuální spánkový dluh respektive spánkový deficit. Tento spánkový deficit 

se neustále mění, podle toho jak jedinec spí nebo je vzhůru a je znázorněn jako křivka 

v poli spánkového rezervoáru. Taktéž kvalita spánku výrazně zasahuje do rychlosti 

doplňování kapacity. Pokud má jedinec k spánku vhodné podmínky či prostředí, dá se 

tento spánek považovat za kvalitní. Naopak přerušovaný spánek, kdy se jedinec i 

několikrát vzbudí, má opačný vliv. Při každém probuzení vykazuje jedinec určitou činnost, 

čímž opět vyprazdňuje rezervoár. Proto je v modelu znázorňena návaznost kvality spánku 

na produktivitu.  

Celý tento model predikuje kognitivní efektivitu v závislosti na regulaci spánku. 

Kognitivní efektivita (výkon) je schopnost zpracování informací a poznávací schopnost 

mozku. Tato funkce je ovlivněna nedostatkem spánku, což model naznačuje. Jestliže je 

kognitivní výkon snížen, má neblahý vliv na adaptaci, porozumnění a schopnost plánování 

v rychle se měnících podmínkách. Změny kognitivní efektivity během dne ukazuje Obr. 

2.7. 

 

Obr. 2.7 Změny kognitivní efektivity v průběhu dne. [zdroj: vlastní zpracování] 

Průběh efektivity koresponduje s cirkadiánním rytmem. To znamená, že má obdobně 

dva vrcholy výkonnosti a bdělosti spolu s dvěma útlumy. (možná více popsat graf, pokud 

není u cirkadiánního rytmu). V tomto konkrétním případě usíná jedinec okolo 00:00 

(půlnoci) a vstáva před 07:00, v této době je kognitivní funkce pozastavena.  

Spánková setrvačnost (v modelu jako setrvačnost) se projevuje jako potřeba znovu 

usnout. Ta souvisí s cirkadiánním rytmem, protože pokud je jedinec vzhůru během doby 

kdy je tělo zvyklé spát, automaticky se snaží tlačit jedince k spánku. Nejvíce je zřejmá při 

probuzení právě během spánku. Tuto setrvačnost můžeme uměle potlačit například 

kofeinem. 
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2.6.3 Symptomy únavy  

Obecně lze uvést, že většina lidí má špatný odhad na vlastní úroveň únavy. Je těžké 

říci, kdy naše únava dosáhla takového stupně, že už není bezpečné pracovat nebo třeba 

řídit. Ale existují symptomy, které lze použít jako měřítko. Symptomy, spojené s únavou, 

se mohou rozdělit do tří kategorií: fyzické, psychické a emocionální. Níže je uvedena 

tabulka s hlavními symptomy v každé kategorii. Pokud jsou pozorovány dva, nebo více 

symptomů z jednotlivých kategoríí, je možné, že právě v tento okamžik přichází únava 

nebo snížení obezřetnosti. Pokud jsou tyto symptomy pozorovány pravidelně, je na zvážení 

návštěva specializovaného lékaře. 

Fyzické symptomy Psychické symptomy Emocionální symptomy 

Zívání 
Problémy s koncentrací na 

dané úkoly 
Tichost nebo větší 

uzavřenost než normálně 

Těžká víčka Výpadky v pozornosti Nedostatek energie 

Tření očí 
Problémy se zapamatovaním si 

nedávných skutků 
Nedostačující motivace 
k odvedení dobré práce 

Padání hlavy 
Nechopnost oznamovat 

důležité informace 

Podrážděné nebo nevrlé 
chování ke kolegům, rodině 

nebo přátelům 

Mikrospánek Náhodou dělat nesprávné věci  

 Tab 2.2 Symptomy únavy [zdroj: vlastní zpracování] 

2.6.4 Následky únavy  

Unavení jedinci jsou často poznamenáni touto únavou a nemohou pokračovat ve 

správném a bezpečném plnění daných úkolů. Únava může například ovlivnit schopnost 

rychle reagovat na nouzové situace. Srozumitelná komunikace a pracovní produktivita 

bývá také postižena. Únava nebo upadnutí do spánku byly identifikovány jako významní 

přispívatelé k nehodám a incidentům.  

V posledních letech se výzkumné týmy snažily porovnat dopad únavy a alkoholu na 

výkonnost. I když mnoho lidí ví, že alkohol je výrazným rizikem na cestách, dopad ůnavy 

není obecně znám a pochopen. Studie prokázaly, že výkonnost osoby, která vstávala v 7:00 

a zůstala vzhůru po 17 hodin až do půlnoci je stejně ovlivněna jako někdo s 0,05% 

obsahem alkoholu v krvi, což je v mnoha zemích legální limit pro řízení motorových 

vozidel. Zato osoba, která vstávala v 7:00 a zůstala vzhůru po 23 hodin až do 6:00 druhého 

dne, bude další den stejně ovlivněna jako někdo s 0,10% obsahem alkoholu v krvi, což je 

více než legální limit ve většině zemí. Přesto, že zde jsou rozdíly mezi tím být opilý a být 
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unavený, tak tento výzkum přináší velice důležité informace. Jedna noc spánkového 

deficitu může zanechat stejné ovlivnění osoby, než by bylo přípustné k řízení motorového 

vozidla. [16] 

Existují konkrétní časy, kdy jsou zvýšena rizika spojená s únavou. Je důležité si 

uvědomit toto riziko například při rozhodování o pracovní době, přesčasech, a plánování 

záloh pro nepředvídatelné události. Časy zvýšené únavy jsou:  

 Od půlnoci do 6 ráno (speciálně od 3 do 5). Toto je nejnižší bod v cirkadianním 

cyklu.  

 Konec a začátek směny, kde se objevuje předávání směn. Únava může ovlivnit 

komunikaci. 

 Když nebyly poctivě dodržovány přestávky. Zaměstnanci, kteří byli dlouho na 

směně, mohou únavu kumulovat. 

 Brzké začátky směn (před 6 ranní). Tyto brzké časy zkracují dobu pro spánek 

předcházející noc, například pokud člověk nechce jít spát brzy, pro kompenzaci 

ztráty času. 

 Pokud jsou zaměstnanci v práci noví, nebo jsou noví na pracovišti. Poznávání 

nové práce a prostředí býva velice stresující. Lidé shledávají spánek během 

prvního týdne v nové práci ne tak kvalitní, jako když se aklimatizují do nového 

pracoviště, role, dojíždění a pracovní doby. 

2.6.5 Spánek 

Existuje mnoho přístupů jak zjišťovat co se děje v mozku během spánku, od zkoumání 

snů až po pokročilé monitorovací lékařské techniky. Jednou z nich je PSG 

(polysomnografie). Ta umožňuje pomocí elektrod snímat 3 různé elektrické aktivity 

mozku: 

- Mozkové vlny (EEG) 

- Pohyby očí (EOG) 

- Elektrickou aktivitu svalů (EMG) 

Pomocí PSG jsme schopni rozlišit dva různé druhy spánku – NREM a REM spánek: 
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NREM spánek 

Pokud lidský mozek vykazuje činnost, vytváří elektromagnetické impulzy nazývané 

mozkové vlny
3
. Ty se svou podstatou neliší od jiných elektrických jevů a lze je snímat a 

zaznamenávat.  

Během NREM (non-Rapid Eye Movement) spánku dochází ke zpomalování 

mozkových vln, srdečního tepu a dýchání. Také je někdy nazýván jako relativně neaktivní 

mozek v pohybujícím se těle. To proto, že tělo je schopno se pohybovat na základě povelů 

z mozku a lidé probuzení během tohoto spánku běžně nevykazují mnoho mentální aktivity. 

NREM spánek se dá rozdělit do 4 fází. V 1. a 2. fázi dochází k usínání a reprezentuje lehčí 

spánek. Fáze 3. a 4. reprezentují hlubší spánek (může být složitější vzbudit někoho během 

této fáze). Ten je důležitý například pro paměť a ovlivňuje schopnost učení. 

REM spánek 

REM (Rapid Eye Movement) spánek představuje část probouzení se, doprovázenou 

stahy svalů, nepravidelný tepem a dýcháním. Pokud je jedinec probuzen během tohoto 

spánku, většinou si pamatuje sny. Tělo ovšem nedokáže vykonávat pohyby dané mozkem a 

proto se někdy nazývá velmi aktivním mozkem v paralyzovaném těle.  

NREM a REM spánek se střídá a to v zhruba 90 minutových intervalech během doby 

spánku. Tyto intervaly jsou zobecněny a jejich délku ovlivňuje mnoho faktorů. 

2.6.6 Spánková setrvačnost 

Tento se spánkem spojený proces způsobuje dočasnou degradaci výkonnosti ihned po 

probuzení. Je spojená s pocitem otupělosti, letargie a zmatenosti a jsme schopni ji změřit 

jako patrné zhoršení reakčního času a potencionálních výpadků obezřetnosti.  Jak moc je 

výkonnost snížena závisí na délce a hloubce spánku v okamžiku probuzení. Také doba, po 

kterou lze spánkovou setrvačnost pozorovat, se mění od několika minut, po několik hodin. 

Při probuzení z krátkého spánku (1 – 2 hodiny), pokud nebyla zcela uspokojena potřeba 

spánku a po spánku osoby, která má spánkový deficit, bývá silnější. 

                                                           
3
 Náš mozek pracuje na základě chemických a elektrických procesů. Mozkové vlny jsou tedy vlastně sérií 

elektromagnetických impulzů vznikajících při jeho činnosti. Přístroj k jejich detekci a záznamu se nazývá 

elektroencefalograf. Mozkové vlny snímají elektrody připevněné k hlavě vyšetřovaného pomocí 

gumových pásků. 



33 

2.6.7 JetLag 

V českém jazyce je jetlag také někdy nazýván pásmová nemoc nebo desynchronóza. 

Jendá se o poruchu spánku způsobenou rychlým přesunem přes více časových pásem. 

Samozřejmě se dostavuje při cestování letadlem, jelikož pouze pomocí letecké dopravy se 

v poměrně krátkém čase dokážeme přesunout na velmi dlouhé vzdálenosti. Hlavním 

problémem, který vzniká tímto cestováním, je již zmíněná desynchronizace cirkadiánních 

rytmů. Cirkadiánní rytmy pracují na 24 hodinové bázi, tím že se jedinec dostane do 

prostředí kde je nucen spát v době, kdy je běžně vzhůru jeho tělo potřebuje určitý čas 

k aklimatizaci a sesynchronizování cirkadiánních rytmů. Díky sensitivitě na světlo a 

určitým sociálním vodítkům jsou biologické hodiny schopny se adaptovat na novou 

časovou zónu. Byly zjištěny faktory, které tuto adaptaci ovlivňují. 

- Počet překročených časových pásem ovlivňuje délku adaptace. Čím více jich 

překročíme, tím déle adaptace trvá. 

-  Směr cesty. Adaptace je obvykle rychlejší směrem na západ než na východ, i 

při cestování přes stéjný počet časových zón.  

- Rytmy s různou funkcí se přispůsobují jinou rychlostí. Záleží na tom, jak hodně 

jsou ovlivněny biologickými hodinami. 

- Adaptace probíhá rychleji, pokud je jedinec vystaven většímu počtu časových 

pojítek. S tím souvisí schopnost adaptace k jinému režimu spánku, jídla atd. 

Také záleží, jak moc času stráví v prvních dnech pobytu venku.  

- Spánkový deficit na začátku cesty může prodloužit a zvýšit vážnost následků 

symptomů jetlagu. 

Během adaptace v nové časové zóně můžeme pozorovat některé symptomy jetlagu. 

Běžnými jsou například potřeba jíst a spát v časech mimo lokální rutinu, problémy se 

zažíváním, degradace výkonnosti a změny nálady.  

Oproti pasažérům je situace pro piloty na dlouhých a ultra-dlouhých tratích odlišná. 

Bývá obvyklé, že pasažéři na těchto druzích letu, stráví v cílové destinaci delší dobu a jsou 

schopni se postupem času adaptovat na novou časovou zónu. Běžně mezipřistání trvá 1-2 

dny, po nichž jsou piloti nuceni absolvovat zpáteční let nebo sérii letů v cílovém regionu a 

poté zpáteční let na jejich mateřské letiště. Cirkadiánní rytmy se nejsou schopny v této 

situaci tak rychle adaptovat.  
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2.6.8 Noční lety 

Práce mimo rutinní cyklus může omezit denní příležitost k odpočinku a spánku. 

Rutinním cyklem můžeme považovat práci od pondělí do pátku, v hodinách od 9 do 17. 

Pokud pracujeme mimo tento cyklus, obecně to sebou přináší zkrácení času k spánku o 1 

až 3 hodiny denně. Jedním z příkladů jsou noční lety. Ze své podstaty lety nebo obecně 

práce během noci negativně ovlivňují cirkadiánní rytmy těla. U posádek je požadováno být 

ve službě v době, kdy by normálně spali. Čím více je spánek odsunut z optimální části 

cirkadiánního cyklu, tím hůře se posádkám dostává adekvátního spánku. Pokud vezmeme 

v úvahu posádky operující na nočních nákladních linkách, ty jsou typickým příkladem 

služby v cirkadiánním minimu určeným pro spánek. Na Obr 2.8 Můžeme vidět příklad 

noční služby a spánku ve vztahu k cirkadiánnímu rytmu. 

 

Obr. 2.8 Cirkadiánní rytmus a noční služba [zdroj:vlastní zpracování] 

Posunutí cirkadiánních rytmů po noční směně nutí posádky spát mimo obvyklou dobu. 

Pokud spí před letem a dodržují doporučenou dobu spánku, tak usínají zhruba 5 hodin před 

cirkadiánním minimem a vstávají asi 3 hodiny po něm. Po letu usínají necelé 4 hodiny po 

minimu a vzbouzejí se několik hodin před dalším. To samo o sobě nepřispívá a 

neumožňuje kvalitní a plnohodnotný spánek.  

U nočních letů se stává, že jejich poslední část je prováděna během cirkadiánního 

útlumu, kde se očekává ospalost a snížená obezřetnost. V těchto fázích letu jsou posádky 

nuceny vykonávat dosti náročné úkony, a proto jsou tyto lety vnímány jako rizikové. 



35 

2.7 FRMS – Systém řízení rizik spojených s únavou 

FRMS (Fatigue risk management system) je systém řízení rizik spojených s únavou
4
. 

Definice tohoto systému dle ICAO zní: 

Na údajích založené prostředky průběžného sledování a řízení bezpečnostních rizik 

spojených s únavou na základě vědeckých principů a znalostí stejně jako provozních 

zkušeností, které směřují k zajištění toho, že příslušný personál vykonává své úkoly 

s odpovídající úrovní bdělosti. [11] 

Systém jako takový aplikuje principy a procesy SMS
5
 k řízení specifických rizik 

spojených s únavou posádek. Organizace a provozovatelé zavádějící tento systém musí 

zajistit důsledné splňování ICAO SARPs (Standarts and Recommended Practices). Stejně 

jako SMS, také FRMS se snaží o rovnováhu mezi požadovanou úrovní bezpečnosti a 

nákladů. Systém aktivně hledá příležitosti ke zlepšení provozních procesů a redukování 

rizika. SMS i FRMS jsou založeny na efektivním bezpečnostním reportování. Personál by 

měl být školen a motivován k tomu, aby hlásil a zaznamenával rizika objevující se 

v provozu. Důležité je pro provozovatele rozlišovat chyby, které nejsou způsobeny nekázní 

a pochybením proti předpisům, ale spíše celkovým lidským chováním. To vede k tomu, že 

posádky nebudou mít strach hlásit přítomnost a výskyt chyb, či incidentů a postaví se 

k tomuto úkolu zodpovědně. Poté je příležitost k implementování těchto poznatků do 

systému FRMS a k zavedení nápravných opatření. 

Tradiční systém předcházení únavy posádek byl založen na principu stanovování 

limitů maximálních nalétaných hodin za jeden den, měsíc a rok. Dále se brály v úvahu 

přestávky mezi službami. Uvažovalo se, že dlouhé období nepřerušovaných pravidelných 

služeb produkuje únavu a k jejímu potlačení je potřeba odpovídající doba odpočinku. 

Tento systém je samozřejmě správný. Z pohledu letecké dopravy je ovšem dosti relevantní, 

protože letecká doprava sama o sobě požaduje velmi nepravidelné rozpisy služeb. Navíc 

přístup „v rámci limitů je to bezpečné“ je velice defenzivní. S vývojem vědy se začaly 

objevovat lékařské studie a poznatky o únavě, jejím dopadu, předcházení a vypořádáváním 

                                                           
4
 Více informací viz:PŘEDPIS L 6/I, DOPLNĚK 8 – POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK 

SPOJENÝCH S ÚNAVOU (FRMS), dostupné na WWW: 

<http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-6/L-6i/data/effective/Dopl8.pdf> 

5
 Více informací viz:PŘEDPIS L 6/I, DOPLNĚK 7 – KONCEPT SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 

(SAFETY MANAGEMENT SYSTÉM – SMS), dostupné na WWW: 

<http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-14/data/effective/dopl7.pdf> 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-6/L-6i/data/effective/Dopl8.pdf
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se s ní. FRMS se snaží na základě těchto vědeckých poznatků o komplexnější přístup.  

Sběrem dat a identifikováním rizik vyvíjí, zavádí a vyhodnocuje zmírňující strategie. 

 

Obr. 2.9 Proces FRMS [zdroj:IATA, IAFLPA, ICAO, vlastní zpracování] 

FRMS definuje požadavky na provozovatele k řízení únavy, ale nepředepisuje limity, 

které by neodpovídaly specifickým aspektům každé organizace či provozovatele. To 

umožňuje provozovatelům flexibilitu a přizpůsobení systému svým možnostem a 

požadavkům. Základní komponenty, které musí být součastí FRMS, předepisuje Fatigue 

Management SARPs
6
. 

FRMS se dá specifikovat jako nádstavba SMS a proto je nutná relevance mezi procesy 

těchto dvou systémů. Detailní struktura systému řízení rizik spojených s únavou a jeho 

spojení s SMS provozovatele se bude lišit s ohledem k: 

- velikosti organizace 

- typu a komplexnosti provozu, kterého se bude týkat 

- zkušenostmi s FRMS a SMS 

- relativní důležitosti rizik spojených s únavou. 

Oba dva systémy udržování bezpečné úrovně provozu mají společné základní bloky. 

Těmi jsou efektivní bezpečnostní reportování, angažovanost vrcholového managementu, 

proces průběžného monitorování, proces vyšetřování bezpečnostních událostí se 

zaměřením na identifikování nedostatků spíše než určováním viny, poskytováním 

                                                           
6
 Více informací viz:PŘEDPIS L 6/I, DOPLNĚK 8 – POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK 

SPOJENÝCH S ÚNAVOU (FRMS), dostupné na WWW: 

<http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-6/L-6i/data/effective/Dopl8.pdf> 
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informací a nejlepších postupů, integrování výcviku pro provozní personál, efektivní 

implementace standartních provozním postupů a zodpovědný postoj k zlepšování úrovně 

bezpečnosti. Základní opatření ve formě limitů služeb a letových hodin společně s SMS 

formují stavební bloky FRMS.  

Počáteční implementace FRMS by měla zahrnovat především vytvoření specializované 

skupiny pracovníků. Součástí jejich práce je zpracování potřebných nástrojů a metod 

vypořádávání se s únavou, podpora tréninků a podpůrných informačních programů pro 

posádky a zaměstnance. Je vhodné, aby členové těchto skupin tvořili zaměstnance 

z důležitých sekcí společnosti, ve kterých existuje možnost předcházení únavě. Jako 

příklad lze uvést marketingové nebo obchodní oddělení. I když jejich primárním cílem je 

budování podvědomí o společnosti, zlepšování obchodních výsledků a péče o zákazníky, 

také ovšem ovlivňují požadavky na rozpisy služeb, které poté mohou vytvářet vysoké 

vytížení posádek a tím zdroj další únavy. Dalším příkladem je zapojení odborů do tohoto 

systému, protože potlačování, předcházení a boj s únavou je společným zájmem celého 

podniku, jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatele. Velikost těchto skupin závisí na velikosti 

podniku. U velkých provozovatelů se může jednat o více zaměstnanců tvořících komisi 

koordinující činnost jednotlivých oddělení, zatímco u menších společností to může být 

pouze jeden člověk dohlížející na celý program. V obou případech je hlavní odpovědnost 

těchto pracovníku vyhodnocovat rizika a nalézat vhodné proaktivní mechanismy jak těmto 

rizikům předcházet. Schématický postup je zobrazen na Obr. 2.10. 

 

Obr. 2.10 Schématický postup FRMS [zdroj:IATA, IAFLPA, ICAO, vlastní zpracování] 
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2.8 Boj s únavou 

Únava je přirozenou součástí života a pociťuje ji každý organismus. Nelze ji zcela 

zabránit, ale jde ji s určitým úspěchem předcházet. Jak bylo popsáno výše v této práci, 

jsme schopni na základě výzkumů předpovědět v kterou chvíli, nebo části dne existuje 

pravděpodobnost jejího výskytu. Protože mnohokrát je zapotřebí pracovat v době, kdy 

předpokládáme příchod únavy, snažíme se o to, abychom s touto únavou co nejúspěšněji 

bojovali. Existuje více přístupu k této problematice. Nejjednodušeji je můžeme rozdělit na 

osobní protiopatření každého jedince a strategie boje s únavou celých organizací. Nelze 

pouze spoléhat na to, že se zaměstnavatel postaví zodpovědně k řešení tohoto problému, 

ale každý musí být sám motivován k tomu, aby nepodcenil následky únavy. V následující 

části je popsáno několik možností jak předcházet nebo v případě potřeby potlačovat vliv 

únavy. U jedinců se jedná nejčastěji o užití kofeinu a zdřímnutí si. U provozovatelů pak o 

úpravu politiky společnosti v této oblasti. 

2.8.1 Zdřímnutí si 

Zdřímnutí si bývá velmi efektivní při potlačování únavy. Je jedním z nejčastějších 

protiopatření používaným posádkami. Otázkou je jak dlouhé a v které době je dobré si 

zdřímnout. Hlavním problémem s tím spojeným je spánková setrvačnost, která je již 

popsána dříve. Přináší sebou dezorientaci a snížení výkonnosti a proto je zde velmi vysoký 

potenciál ke vzniku chyb ze strany posádek. Není vhodné mít člena posádky, který se 

probudí kvůli pohotovosti, ale je zmatený a jeho reakce jsou zpomaleny.  

V odpoledních hodinách, během odpočinku po obědě, je přínos zdřímnutí na 

obezřetnost vysoký a trvá i několik hodin po probuzení. Tento odpolední odpočinek je 

užitečný při určitých příležitostech, ovšem nejčastěji noční směny sebou nesou největší 

riziko a chyby spojené s únavou. Překážkou při zavádění těchto příležitostí k oddychu je 

doba, kterou si může pilot dovolit využít vzhledem k jeho povinnostem na palubě. Bylo 

zjištěno, že usnutí na dobu delší než 60 minut výrazně zlepšilo výkonnost v porovnání se 

situací, kdy by se možnosti spánku nevyužilo. Zde ale spánková setrvačnost zpožďuje 

nástup toho zlepšení. Místo toho kratší odpočinek, méně než 30 minut, také přináší 

zlepšení a efekt bývá rychlejší, trvá také několik hodin a spánková setrvačnost není tak 

zřejmá.  

Spánková setrvačnost se dá potlačit zavedením postupů pro návrat do služby po 

probuzení, kde by byl poskytnut čas k tomu, aby odezněly nežádoucí účinky. Obecně ale 
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výhody spaní na palubě převažují nad riziky spojenými se spánkovou setrvačností. Je 

důležité určit povolené doby vyhrazené k spánku a části letů k tomu určených. 

2.8.2 Kofein 

Použití kofeinu jako protiopatření je účinnou formou jak zvýšit čilost, udržet bdělost a 

oddálit upadnutí do spánku. Můžeme ho najít v kávě nebo třeba v energetických nápojích 

Kofein je spojen se zvýšením kognitivní výkonností, což je například reakční doba, nálada 

a paměť. Snižuje subjektivní odhad ospalosti, zatímco zvyšuje subjektivní odhad bdělosti. I 

když sebou přináší chtěný efekt, je třeba pití kávy posoudit z mnohem širšího pohledu. 

Benefity s ním spojené jsou dost krátkodobé a delší návyk způsobuje změny ve spánkovém 

režimu. Množství přijatého kofeinu také ovlivňuje jeho účinek. Dva až tři šálky kávy 

bývají efektivní, s tím že je třeba brát v úvahu nástup až po necelých 30 minutách. 

Přijímání kofeinu lze také rozčlenit na více dávek, oproti jedné s větším množstvím. Někdy 

je výhodnější přijímat menší množství po určitých pravidelných periodách a kombinovat 

jej s příležitostným krátkým spánkem.  

Kofein ovlivňuje dobu strávenou v jednotlivých fázích spánku, celkovou délku spánku 

a kvalitu spánku. To je nežádoucí hlavně když se potřebujeme zotavit ze spánkového 

deficitu.  Navíc každý je ke kofeinu jinak tolerantní, a tudíž je i jeho účinek odlišný.  

2.8.3 Strategie provozovatelů 

Provozovatelé mají mnoho možností jak se s problémem únavy vypoříádat. Ať už se 

jedná o zavádění komplexních systémů, jako FRMS, nebo pouze přijímání základních a 

jednoduchých kroků. Konkrétními příklady mohou být úpravy rozpisů služeb, které dokáží 

velmi ovlivnit vznik únavy. Poskytování informací o vlivu únavy a motivace zaměstnanců 

je také velmi důležitá. S tím je spojeno využívání deníků, kde mohou posádky 

zaznamenávat výskyt únavy. To poskytuje statistický podklad k dalšímu řešení a jednání. 
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3. Návrh a provedení experimentu vlivu únavy na výkonnost LP  

3.1 Návrh experimentu 

Letecká doprava je velice komplexní obor, ve kterém je zaměstnáno obrovské 

množství zaměstnanců. Mnohokrát již bylo zmíněno, že základním cílem všech 

provozovatelů je přepravit pasažéry a náklad z letiště vzletu do cílového letiště co 

nejrychleji, nejpohodlněji a hlavně bezpečně. To vyžaduje vyloučení chyb ve všech 

článcích přepravního řetězce. Pokud dojde k selhání letecké techniky nebo ze strany 

člověka je potřeba se seznámit s důvody vzniku tohoto selhání a ponaučit se z něj. Každá 

událost, incident a nehoda je zaznamenána a šetřena tak, aby se zjistilo, kvůli čemu k ní 

došlo. Odpovědností provozovatelů, výrobců letecké techniky, dozorujících a regulačních 

úřadů je vyvodit důsledky z těchto leteckých událostí. Výsledkem by mělo být zavádění 

obranných a preventivních opatření tak, aby se zabránilo vzniku stejných událostí 

v budoucnosti. Implementace zkušeností a informací do výcviku, konstrukce a návrhu 

legislativy je součást celého procesu.  

Analýza leteckých událostí poukáže na konkrétní chyby a selhání a je velice 

informativní. Bohužel z toho vyplývá, že letecká událost už vznikla a v nejhorším případě 

znamenala ztrátu na životech. Daleko efektivnější je předcházet všem těmto událostem. To 

znamená předvídat všechny možné scénáře a přizpůsobovat techniku, postupy a dovednosti 

pilotů k tomu, aby se vyloučily jakékoliv chyby.  

Existují různé mechanismy, jak lze předvídat chování techniky a lidí. Od teoretických 

výzkumů až po praktické pokusy a simulace. S vývojem vědy dochází také k rozvoji 

složitých teoretických mechanismů. Ve všech odvětvích leteckého průmyslu pracuje velké 

množství vědců, kteří se v rámci snižování nákladů snaží teoreticky ověřit limity, ve 

kterých je provoz letecké techniky bezpečný. Začíná to už u samotné konstrukce letadla. 

Díky nárustu výkonu výpočetní techniky a s příchodem efektivních a přesných simulačních 

programů jsou konstruktéři schopni říci, jaké namáhání snesou jednotlivé komponenty 

letadel, co se stane při nedodržení omezení atd. Zmíněné simulace jsou tak přesné, že jsou 

schopni virtuálně sestrojit celé letadlo a nejenom konstatovat, že letoun bude funkční, ale 

také říci, kde budou jeho provozní limity. Po této teoretické práci a vývoji přicházi fáze 

zkoušek, kde je potvrzena přepokládaná funkce jednotlivých komponentů, ale i celých 

letadlových celků. Pokud vše splňuje předpoklady a požadavky může se přistoupit 



41 

k výrobě. Do vývoje jsou vkládány obrovské finanční prostředky a to z logického důvodu. 

Finačně je méně zatěžující teoreticky vyzkoušet a vypočítat funkci systému a komponentů, 

než je vyrobit a poté vyzkoušet, upravit dle potřeb a znovu vyrobit s modifikacemi.  

Teoretický výzkum a vývoj se stal hlavním prostředkem pro výrobu letadel až 

relativně nedávno. V počátcích letectví nebyly k dispozici počítačové simulace a tak byli 

konstruktéři odkázání pouze na matematický aparát. Jediná možnost jak si vyzkoušet 

předpokládanou funkci byly praktické testy. Tady ale letecký provoz naráží na velmi 

velkou překážku. Logicky pokud chcete zjistit, že letadlo funguje – tedy letí, musíte ho 

odlepit od země. V tuto chvíli se testování a praktický výzkum stává velice nebezpečným. 

S tímto vědomím je jasné, že se vývoj tlačí opět na teoretickou úroveň. Prvním bodem 

zlomu bylo vyvinutí aerodynamických tunelů pro testování aerodynamických vlastností 

křídel a nakonec celých letadel. To umožnilo zkoušení praktických vlastností 

projektovaných letadlových celků. Později s příchodem výpočetní techniky se stal z vývoje 

a výzkumu velice komplexní a efektivní obor.  

Dá se říct, že dnešní vědci jsou schopni nasimulovat téměř vše, co je potřeba. To ve 

značné míře platí i u techniky, kde se pracuje s pevně danými daty a hodnotami. Ovšem i 

tak je pořád k provozu letadel zapotřebí lidské posádky. Zde nastává problém ve využití 

teoretických znalostí. Je nutné od sebe odlišit fyziologické a psychologické vlastnosti 

jedinců. Lidské tělo se dá chápat jako mechanismum nebo stroj, i když velice složitý. Jsme 

schopni měřit mnoho údajů o lidském těle, od jeho teploty, přes krevní tlak až po 

jednotlivé vylučování hormonů a funkce orgánů. Tímto získáme potřebná data a hodnoty, 

se kterými můžeme dále pracovat.  

Dnešní vyspělé lékařství je schopno na základě pozorování a měření funkcí lidského 

těla předpovídat jeho budoucí stav. S nadsázkou lze v tomto vidět zmíněné srovnání se 

stroji. U fyzických limitů těla se stává situace složitější. Každý jedinec je odlišný a každý 

má jiné fyzické proporce a jinou kondici. V letectví existuje celá řada testů na výdrž pilotů, 

kteří se mohou při výkonů své funkce dostat do extrémních podmínek. Kombinací 

lékařských poznatků a testováním lze určit stav těla a jeho výdrž. 

Člověk je bytost vnímající a proto je nutné zkoumat také jeho psychické vlastnosti. I 

v této oblasti je každý jedinec odlišný. Každého definují jeho postoje, osobnostní profil, 

vzory chování, psychologické předpoklady atd. V letectví je tato problematika řešena 

otázkou lidského činitele. Existují výzkumy o chování lidí v konkrétních situacích a popisy 

vzorců chování. Ty vycházejí z dlouhodobých pozorování velkého počtu jedinců, ale nelze 

přesně říci, jak se konkrétní osoba bude v konkrétní situaci chovat. 
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Tím, že je člověk fyziologicky i psychicky tak složitý, mnohdy neexistuje jiná možnost 

získání informací o chování a funkci těla, než praktické pokusy.  

3.2 Metodika měření únavy 

3.2.1 Technická část 

Simulátor 

Ústředním prvek celého experimentu je kromě samotných posádek hlavně letecký 

simulátor, na kterém je výzkum prováděn. V dnešní době existuje několik druhů leteckých 

simulátorů. Ty můžeme rozdělit do 4 hlavních kategorií: 

- BITD – základní přístrojové výcvikové zařízení 

- FTD – letové výcvikové zařízení 

- FNPT – trenažér letových a navigačních postupů 

- FS – letový simulátor 

Druhy simulátorů se od sebe liší vybavením, cenou a typem výcviku, pro který jsou 

určeny. FS letové simulátory mohou stát až 200 milionů korun a jsou téměř dokonalými 

simulacemi reálného provozu. I s tak vysokou pořizovací cenou je provoz simulátorů ve 

finále levnější než provoz skutečného letounu.  

BITD simulátory obsahují základní přístrojové vybavení, které je umístěno jako ve 

skutečném letounu. Simulovat na nich lze minimálně lety za podmínek VFR. 

FTD simulátory se používají pro nácvik orientace v reálném kokpitu, letových úkonů a 

pozemních úkonů. Obsahují repliky přístrojů a vybavení v kabině a to v reálných 

velikostech. Nemusí obsahovat systémy zobrazovací techniky ani pohybové systémy. 

FNTP simulátory již simulují prostředí kabiny dopravního letounu a měly by být 

vybaveny tak, aby zvládaly simulovat reálné navigační a letové postupy.  

FS simulátory představují technologickou špicku. Dokáží simulovat kompletní kokpit 

daného typu letadla. Dále také poskytují vizualní techniku zprostředkovávající 

panoramatický výhled z kabiny a pohybové systémy simulující tři osy pohybu.  

Pro potřeby měření únavy pilotů hraje při výběru typu simulátoru největší roli to, jak je 

simulátor schopen posádky unavit. Samozřejmě s ohledem na finanční prostředky. Ideální 

volbou se tedy zdá simulátor typu FS. Ten dokáže simulovat reálný provoz, tudíž se nevíce 
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přiblíží celý výzkum realitě. Provoz těchto simulátorů je velice drahý a mohou si je dovolit 

povětšinou jen velké organizace.  

Na druhou stranu BITD simulátory jsou nejlevnější variantou. Nabízí základní letové 

funkce, které při dlouhých experimentech také dokáží unavit. Posádky mohou létat pouze 

při VMC a bez patřičného vybavení nelze provést let podle přístrojů. Takovéto létaní je 

samo o sobě po delší době fyzicky i psychicky náročné a unavující. Kvůli omezení na VFR 

lety nelze provádět noční experimentální lety a únava se ve značné míře projevuje hlavně u 

těchto druhů letů. 

Ideální volbou s ohledem na náklady a funkci simulátoru se pro potřeby tohoto druhu 

výzkumu jeví FNTP simulátory. Ty s relativně vysokou úsporou oproti FS simulátorům a 

reálnému provozu dovolují využít mnoho funkcí. Při použití 3 projektorů dokáží simulovat 

panoramatický výhled z kokpitu a při použití simulace věrného přístrojového vybavení 

spolu s možností simulované komunikace s ŘLP je od FS simulátorů liší pouze absence 

simulace pohybu.  

3.2.2 Měření fyziologických údajů 

Únava je především fyzický a mentální stav. Ovlivňuje biologické pochody celého 

těla, vylučování hormonů atd. Existuje mnoho údajů, které lze na lidském těle měřit a které 

souvisí s únavou. Příkladem může být teplota, pohyby víček, sledování mozkové aktivity a 

jiné. Zřejmě nejdůležitějším faktorem při výběru sledovaných parametrů hraje rozpočet a 

dostupné technologie. 

Sledování teploty je jednou z nejlevnějších možností. Její změna v čase souvisí 

s cirkadiánními rytmy těla. Tak jako bylo naznačeno v grafech IIII s poklesem aktivity těla, 

dochází také k poklesu teploty. To znamená, že pokud v průběhu celého letu zaznamenáme 

teploty jednotlivých účastníků, lze z nich vyčíst, v které době probíhal jejich cirkadiánní 

útlum. Získané hodnoty poté můžeme porovnávat s dalšími údaji (zaznamenané chyby, 

záznamy z kamer) a tím potvrdit výskyt únavy během letu. 

Mozková aktivita se měří pomocí magnetoencefalografie (MEG). Je to metoda, která 

pomocí sond připevněných na lebku měří mozkové vlny. Tato technologie je velmi 

efektivní ovšem na druhou stranu velmi finančně náročná a vyžaduje obsluhu 

kvalifikovaným personálem. Aktivita mozkových vln ukazuje kognitivní funkci mozku, 

viz kapitola 2.6.2 SAFTE Model. Únava tuto kognitivní funkci velmi snižuje. MEG tedy 

přesvědčivě dokáže ukázat výskyt únavy u zkoumaných jedinců. 
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Zřejmě nejviditelnějšími symptomy únavy jsou fyzické projevy. Můžeme je pozorovat 

prostým pohledem na unaveného člověka. Bežně se vyskytuje zívání, padání víček, tření 

očí, padání hlavy a také mikrospánek. Zaznamenat tyto symptomy lze tedy jednoduše 

pomocí videokamer. Pro záznam pohybu očí a očních víček se používá metoda zvaná 

videookulografie. Oči lze pomocí této technologie sledovat dvěmi způsoby. Kamerou 

umístěnou naproti subjektu nebo kamerou připevněnou přímo na hlavu subjektu. Při 

vysokém počtu zavírání víček v daném měřeném čase se zvyšuje předpoklad, že je to 

způsobeno únavou. Padání víček je jedním z hlavních symptomů únavy a proto je 

videookularografie velice objektivní. K záznamu jsou potřeba speciální druhy kamer a 

software, který dokáže rozpoznat druhy pohybu očí a víček.  

Jednodušší a levnější variantou je použití klasických kamer. Pokud jsou strategicky 

umístěny v pilotní kabině, můžeme snímat jak aktivitu pilotů, tak příznaky projevující se 

únavy. K tomuto účelu bohatě postačí 3 kamery. Jednou centrální kamerou lze snímat celá 

kabina a dvě lze využít k záznamu symptomů únavy. Možné rozmístění kamer je 

zobrazeno na Obr 3.1. 

 

Obr. 3.1Rozmístění kamerv letovém simulátoru [zdroj: vlastní zpracování] 

Kamery 1 a 2 jsou nastaveny tak, aby snímaly obličeje obou pilotů. Pohled na celý 

obličej nám dává možnost zjistit více symptomů ůnavy. Oproti videookularografii sice 

nezískáme detailní pohled na aktivitu očí, ale pohyb víček je viditelný. Navíc je možný 

záznam padání hlavy, tření očí a dalších projevů. Je důležité tyto kamery umístit tak, aby 

nerušily výhled pilotů ven z kabiny. Snahou je použití co nejmenších kamer a ideálně 

jejich schování, protože posádka může být kamerami rozptylována.  

Ospalost pilotů je možné měřit pomocí reakčních testů. Těch existuje mnoho, od 

jednoduchých až po velice náročné se spoustou úkonů. Jednoduchým, ale přitom účinným 
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testem je PVT (psychomotor vigilance task). Tento test byl vivinut Davidem F. Dingesem. 

[17] Stal se velice populární díky své jednoduchosti, způsobem hodnocení a nenáročnosti. 

Hojně jej využívala NASA na ISS. Principem je měření reakce subjektů na vizuální 

podněty. Na obrazovce se v průběhu 5 – 10 minut objevuje světelný signál a to náhodně co 

pár sekund. Úkolem subjektu je stiskem tlačítka reagovat na tento světelný signál. Cílem 

PVT není změřit reakční dobu, ale kolikrát nebylo tlačítko stisknuto, když se objevil 

světelný signál. Měří se pozornost a obezřetnost, která se se zvyšováním úrovně únavy 

snižuje. Pro maximální objektivitu je možné tento test provádět několikrát během letu a to: 

- 1.test – blízko vrcholu stoupání 

- 2.test – na začátku 2. odpočinkové příležitosti  

- 3.test – před začátkem klesání 

- 4.test – po letu 

Posádky je pro potřeby testování vybavit zařízením, na kterém mohou taký typ testu 

spustit (tablet, PDA, mobilní telefon). Nevýhodou je časová náročnost a to zvláště při 

navigačně náročných letech. 

Zprávy o únavě umožňují získat zpětnou vazbu od posádek k rizikům způsobeným 

únavou, když se objeví během letu. K podávání takovýchto zpráv by měly být posádky 

motivovány pomocí SMS manuálu (ICAO Doc 9859). Je důležité informovat posádky o 

rozdílu mezi akceptovatelnou vykonností (zahrnuje také nechtěné chyby) a 

neakceptovatelnou výkonností (nezodpovědnost, porušování předpisů atd.) Zprávy by 

proto měly být použity k zlepšování úrovně bezpečnosti a né k obviňování posádek. 

Formuláře k záznamu je třeba navrhnout tak aby byly srozumitelné, měly co nejvyšší 

informativní hodnotu a byly dostupné. Posádky je mohou použít ihned po výskytu chyby, o 

které si myslí, že byla způsobena únavou nebo po takovémto zasaženém letu. Příkladem 

může být formulář v příloze I. Základními prvky jsou otázky: 

- Kdy se událost odehrála?  

- Co se odehrálo?  

- Proč se to odehrálo?  

- Co jste udělal?  

- Co byste udělal do budoucna? 
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Subjektivní hodnocení únavy a ospalosti mohou posádky provést pomocí KSS 

(Karolinska Sleepiness Scale). Jedná se o jednoduchý formulář vyobrazený níže na Obr. 

3.2. Posádky zaškrtávájí jednotlivé hodnoty a to kteroukoliv, nejsou omezeni pouze na ty 

se slovním popisem. 

 

Obr. 3.2KSS formulář [zdroj:IATA, IFALPA, ICAO, vlastní zpracování] 

Pro použití těchto formulářů během letu můžeme využít momenty popsané výše u 

reakčního testu PVT. 

3.2.3 Předpoklady letových posádek 

Pro provedení úspěšného výzkumu je stěžejní příprava. To platí obecně pro každý 

experimentální výzkum. Pokud se podaří zajistit technickou stránku, ještě to nutně 

neznamená, že se vydaří také experiment. U výzkumu vlivu únavy na výkonnost posádek 

je základem připravenost posádek na tento experiment. Cílem je co nejlépe napodobit 

reálný provoz. Posádky by měly mít dispozice k tomu, aby se u nich během experimentu 

únava projevila. Vyspaný, fyzicky a psychicky připravený jedinec nesplňuje tyto 

předpoklady. Můžeme se poučit ze zaznamenaných reálných nehod a incidentů. Snahou je 

tedy před experimentem posádky patřičně unavit nebo vytvořit takový scénář, aby se u 

nich únava dala pozorovat. Z velké části byla společným faktorem nehod kumulovaná 

únava. Piloti se samozřejmě snaží nastupovat do služby patřičně připraveni a to znamená 

odpočinutí. Mnohdy ovšem náročné a dalo by se říct špatně navržené rozpisy služeb, samy 

o sobě zvyšují riziko vzniku únavy. 

Přístup si můžeme rozdělit podle toho, zda posádky v provozu již pracují nebo jsou 

k dispozici posádky v dané době nepracující.  

Pracující posádky tedy absolvují pracovní koloběh s daným rozpisem služeb. Toho lze 

využít ve prospěch výzkumu. Ideální je směrovat experiment do doby, kdy je 
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pravděpodobnost únavy posádek nejvyšší. Příkladem může být posádka, která 

v předchozích dvou dnech absolvovala delší lety a experiment je plánován na následující 

den. Pro posádku by to tedy znamenalo třetí den v řadě. Zde se dá tvrdit, že riziko projevu 

únavy bude vysoké. Toto se ještě umocní, pokud posádky absolvovaly noční lety. Jak bylo 

popsáno v kapitole 2.6.8 při nočních letech docházi k desynchronizaci cirkadiánních 

rytmů. Spánek není tak kvalitní a kumulace únavy se tím posiluje. Lze využít také 

posádky, které před výzkumem absolvovaly let přes více časových pásem.  

Druhou skupinou jsou nepracující posádky, například piloti ve výcviku. U nich lze 

předpokládat, že mají regulérní koloběh spánku a aktivity. Tím je myšleno spaní během 

noci a aktivita během dne. Jelikož nepslňují předpoklady musí se pro experiment připravit. 

Posádky by měly být požádány, aby dodržovali takový režim, jako by reálně byli ve 

službě. Podobně jak bylo zmíněno výše, únava se objeví u neodpočatých jedinců. Když se 

podaří u těchto posádek desynchronizovat cirkadiánní rytmus zvýšíme tím 

pravděpodobnost dostavení se únavy. Požádáme posádky, aby dva dny před experimentem 

nespali a zvýšili svou aktivitu během noci. Tím by se mohlo docílit toho, že posádky 

budou nekvalitně odpočaté, což je pro výzkum vhodné.  

Svou roli hraje i to, jestli expriment provádíme v noci nebo během dne. Obecně noční 

lety sebou přinášeji daleko větší šanci na úspěch. Před nočním letem lze posádky připravit 

buďto opět desynhronizací cirkadiánních rytmů nebo zvýšenou aktivitou a nekvalitním 

odpočinkem před letem.  

Faktory ovlivňující pravděpodobnost výskytu únavy a které je možné při plánování 

experimentu využít: 

Noční lety 

- Desynchronizace cirkadiánních rytmů 

o Navržení spacího režimu (minimálně 2 dny předem) 

 Zkrácení doby spánku 

 Spánek přes den 

- Zvýšená aktivita před letem 

o Sport 

o Fyzická aktivita 

o Intenzivní duševní aktivita 
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Denní lety  

- Navržení spacího režimu (minimálně 2 dny předem) 

o Zkrácení doby a zhoršení kvality spánku 

o Výrazné upravení, zhoršení kvality a délky spánku bezprostředně před 

letem 

- Zvýšená aktivita několik dní jdoucí po sobě 

Pro maximální relevantnost je nutné vést záznamy o aktivitě posádek před 

experimentem. Stěžejními dokumenty jsou spací deníky a prodrobné zápisy o aktivitě 

v předchozích dnech. Tyto dokumenty by měly obsahovat:  

Spací deníky (za několik posledních dní): 

- Čas začátku odpočinku 

- Čas usnutí 

- Čas probuzení 

- Délku spánku 

- Počet přerušení spánku 

- Subjektivní pocit kvality spánku 

- Místo spánku (hotel, domov) 

Záznamy o aktivitě: 

- Druhy provozovaných činností 

- Jednotlivé doby provozování těchto činností 

- Náročnost činností (subjektivně) 

Předpoklady posádek k unavenosti se dají zjišťovat pomocí retrospektivních 

průzkumů. Retrospektivní průzkumy jsou levnou cestou k získání informací o skupině 

členů posádek. Hledané informace mohou být demografické (věk, zkušenosti, pohlaví, 

atd.), délka a kvalita spánku doma a na cestách, zkušenost s únavou ve službě a pohled na 

důsledky a spojitosti únavy ve službě. Jedním z nástrojů pro tento průzkum je Epwotrh 

Sleepiness Scale, neboli Epworthova stupnice ospalosti. Dokáže měřit účinek únavy v 

běžném životě. Tím lze u pilotů zjistit přílišnou náchylnost k unavenosti. Dotazník je 

ukázán na Obr. 3.3. 
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Jaká je vaše náchylnost k usnutí, nebo zdřímnutí si v následujících situacích, v kontrastu 

s pocitem unavenosti?    Otázky odkazují na běžný život. 

 Žádná  Nízká 

šance 
 Střední 

šance 
 Vysoká 

šance 
 

Sezení a čtení 0  1  2  3   
 

Sledování TV 0  1  2  3   
 

Sezení bez aktivity (divadlo, kino) 0  1  2  3   
 

Jako pasažér v autě, při zhruba hodinové jízdě 0  1  2  3   
 

Ulehnutí v odpoledních hodinách 0  1  2  3   
 

Sezení a hovoření s někým 0  1  2  3   
 

Sezení potichu po obědě, bez alkoholu 0  1  2  3   
 

V autě, při stání v zácpě 0  1  2  3   
 

Obr. 3.3 Epwotrhova stupnice ospalosti [zdroj:IATA, IFALPA, ICAO, vlastní zpracování] 

Pilot je požádán k vyplnění tohoto dotazníku a poté jsou spočítány hodnocení každé 

situace. Maximální skóre je 24 bodů. Výsledek: 

- Dosažení 10 a více bodů znamená, že pilot bývá ospalý 

- Dosažení 15 a více bodů znamená, že pilot bývá extrémně ospalý. 

3.2.4 Vyhodnocování chyb 

Po zdárném provedení experimentu je nutné analyzovat získaná data a zkušenosti. U 

experimentů zaměřených na bezpečnost leteckého provozu se sleduje jakákoliv odchylka 

od předepsaných postupů a procedůr. Vyhodnocování dodržování těchto postupů, je často 

ovlivněno subjektivním pocitem pozorovatele nebo osoby, která vyhodnocení provádí. 

Postupy a standardy jsou pevně dány a odchylky mohou vyústit v leteckou událost 

ohrožující bezpečnost. Je důležité si uvědomit rozdělení závažnosti leteckých událostí. 

V předpisech řady L jsou druhy těchto událostí rozděleny a popsány. Jejich definice 

jsou pro Českou republiku obsaženy v předpisu L-13 – Předpis o odborném zjišťování 

příčin leteckých nehod a incidentů
7
. 

                                                           
7
 Více informací viz:PŘEDPIS L 13/Hlava 1 - Definice - Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých 

nehod a incidentů, dostupné na WWW: 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm
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INCIDENT (INCIDENT) [12] 

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

mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Jedná se o chybnou činnost ososb 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: 

a) Letové 

b) Technické 

c) V řízení letového provozu 

d) V zabezpečovací technice 

e) 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 by byly 

hodnoceny jako vážný incident nebo letecká nehoda. 

VÁŽNÝ INCIDENT (SERIOUS INCIDENT) [12] 

Incident, jehož okolnosti naznačují vysokou pravděpodobnost letecké nehody, jenž 

je spojený s provozem letadla.  

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

LETECKÁ NEHODA (ACCIDENT) [12] 

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 kteroukoli částí letadla, včetně částí, které se od letadla 

oddělily, nebo 

- Přímým působením proudu plynů (vytvořených letadlem), s vyjímkou 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 
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ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestujícíc 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 vyjímkou 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 potahu; nebo 

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

Pro potřeby experimentů prováděných na simulátorech není nutné řešit všechny části 

těchto definic, ale stačí se zaměřit jenom na specifické oddíly související s chybnou 

činností osob.  

Abychom byli schopni určit výskyt chyby, repektive odchylky musíme si určit 

standard, který mají posádky za úkol dodržovat. Dále můžeme tento standard rozdělit do tří 

částí: 

- Postupy ovládání letecké techniky 

- Postupy létání podle pravidel IFR/VFR a postupy létání podle navigačních map 

- Dodržování pravidel létání 

Leteckou techniku v těchto experimentech zastupují simulátory. Reprezentují třídy 

letounů a k jejich ovládání musí posádky dodržovat odpovídající SOPs a Check-listy. Ty 

mohou být zjednodušené kvůli funkci a autentičnosti daného simulátoru. SOPs (Standard 

Operating Procedures) jsou psané, publikované a testované procedury, které by měly 

identifikovat a popisovat standartní úkoly a povinnosti letových posádek pro každou fázi 

letu. Měly by obsahovat informace o tom „co dělat“ a „kdy to dělat“. SOPs publikované 

výrobcem letadla jsou navrženy tak aby odrážely filozofii výrobce při navrhování kabiny a 

ovládacích prvků. Zajišťovaly optimální používání letadla a postupy a omezení při provozu 

letadla. Od posádek je tedy očekáváno dodržování těchto SOPs. Měly by být koncipovány 

bez nutnosti kontroly. Kritické úkony jako změny konfigurace letounu vyžadují křížovou 

kontrolu v podobě check-listů.  
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Check-listy zvyšují bezpečnost letu tím, že zajišťují příležitost k potvrzení konfigurace 

letounu nebo jejímu opravení. Neměly by být používány jako seznamy k provedení úkolů, 

ale seznamy potvrzení provedených úkolů. Provádění by mělo být plánováno na fáze 

s nižším stupněm zatížení posádek. To vyžaduje správný časový odhad a součinnost 

posádek. Check-listy vyvolává letící pilot a čte je neletící pilot. Neznamená to, že neletící 

pilot nekontroluje vyvolání check-listu a pokud k němu nedojde je jeho poviností iniciovat 

jej. Normálně bývají prováděny formou výzvy a odpovědi. Existuje obecná frazeologie 

používaná u check-listů. Odpovídající pilot odpoví na výzvu pouze poté, když zkontroluje 

nebo dosáhne požadované konfigurace. Pokud není možné dosáhnout požadovanou 

konfiguraci, odpovídající pilot nahlásí aktuální konfiguraci. Vyzývající pilot počká na 

pozitivní reakci před přechodem k další položce. Dokončení check-listu by mělo být 

provedeno hlášením „check-list complete“. Plnění check-listů je zásadní pro bezpečnost 

provozu, zvláště během přiblížení a přistání. Příklad check-listu je zobrazen níže na 

Obr.3.4. 

 

Obr. 3.4 Normal CHECK-LIST pro letou B 200 [zdroj:VŠB-TUO - ÚCLD] 
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Pravidla létání jsou předmětem leteckého předpisu L2
8
. Jsou buď VFR nebo IFR. 

Odpovědností velitele letadla je dodržování pravidel létání a odchýlit se smí pouze za 

podmínek absolutně nezbytných k zachování bezpečnosti letu, letadla a cestujících. 

Posádky musí být seznámeny s těmito pravidly. Pro pozorování dodržování těchto pravidel 

je nutné si všímat především dodržování minimálních výšek, cestovních hladin, rychlostí, 

letových plánů, pokynů od řízení letového provozu atd.  

Na palubě by měly být k dispozici mapy nutné pro let. Jsou pomůckou při letu a 

zdrojem informací. Dodržování pokynů uvedených v mapách zajišťuje bezpečné provedení 

letu. Dělí se do dvou kategorií a to mapy pro IFR lety a VFRlety. Dále jsou to mapy 

letištní, traťové, příletové, přístrojových přiblížení, atd. Například v mapách přístrojových 

přiblížení jsou uvedeny postupy přístrojového přiblížení pro každou dráhu a každý typ 

přiblížení (ILS, VOR-DME a jiné). Poskytují vedení z bodu IAF až na dráhu přičemž 

nikde nesmí letoun podklesat minimální výšky. Obsahují důležité informace o 

radionavigačních zařízeních na letišti pro danou dráhu a údaj o tom co dělat v případě 

nezdařeného přiblížení. Ukázka takovéto mapy je uvedena v příloze II. 

Během provádění experimentů se tedy sleduje odchýlení posádek od výše uvedených 

standardů. To lze buďto přímo v průběhu experimentu nebo posléze při vyhodnocování 

získaných dat. V průběhu experimentu si můžeme zaznamenávat zjištěné odchylky, u 

kterých uvedeme časy výskytu a popis události. Analýzou dat je možné zjistit další 

pochybení posádek. Spojením těchto přístupů docílíme vytvoření databáze chyb, které 

můžeme dále vyhodnotit. Odchylky mohou být různého charakteru v závislosti na jejich 

závažnosti. Pro přehlednost je třeba klasifikovat tuto závažnost. Vodítkem k tomuto 

rozdělení může být posouzení teoretických následků chybné činnosti. S ohledem na výše 

zmíněné kategorie leteckých událostí a možných následků lze použít identifikátory 

závažnosti odchylek. 

Identifikátory představují čísla 1, 2, a 3, u kterých s rostoucí hodnotou roste závažnost 

odchylky. Potom by rozdělení mohlo vypadat takto: 

1. Hrozící incident 

2. Hrozící vážný incident 

3. Hrozící letecká nehoda 

                                                           
8
 Více informací viz:PŘEDPIS L 2 – PRAVIDLA LÉTÁNÍ, dostupné na WWW: 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/print/L-2_cely.pdf 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/print/L-2_cely.pdf
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Posouzení, do které kategorie událost zařadit, je velice subjektivní. Jedná se o simulaci 

kde i při letecké nehodě nedochází ke zraněním nebo poškození techniky. Lze obtížně říci, 

k čemu při nedodržení určitých postupů mohlo dojít. Záleží na zkušenostech, vědomostech 

a připravenosti osoby vyhodnocující výsledky experimentu. Proto se závěry z těchto 

výzkumů mohou značně lišit. 

3.3 Provedení experimentu 

K zajištění co nejvyšší možné míry věrohodnosti bylo potřeba vytvořit co 

nejrealističtější scénář. S ohledem na dostupné technické prostředky, rozpočet a možnosti 

potencionálních posádek jsem se snažil zajistit co nejlepší podklady k úspěšnému 

provedení výzkumu.  

Stěžejními prvky celého experimentu byly: 

- Příprava techniky 

o Zajištění správné funkce simulátoru 

o Zajištění a instalace záznamové technologie 

o Vytvoření pracovního prostředí pro pozorovatele experimentu 

- Zajištění osob provádějících experiment 

o Výběr posádek schopných provést experiment 

o Zajištění jejich připravenosti 

- Návrh scénáře 

o Příprava dokumentace 

o Naplánování experimentálního letu 

o Příprava posádek pro potřeby výzkumu 

- Záznam průběhu experimentu 

o Pozorování průběhu experimentu 

o Záznam dat z měřících a záznamových zařízení 

o Záznam odchylek od stanovených postupů 
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3.3.1 Příprava techniky 

Před každým simulovaným letem bylo nutné zkontrolovat funkci všech důležitých 

částí simulátoru. Jednalo se o soustavu řízení, nastavení a správný chod simulačního 

programu, nastavení zobrazovací techniky a příprava kabiny. Během letu nesmí dojít 

k výpadku funkce jakékoliv funkce. Je možné simulovat nefunkčnost řídících a 

zobrazovacích prvků, ale toto nebylo plánováno jako součást experimentu a poruchy by 

znamenaly překážku v hladkém průběhu výzkumu.  

Pro potřeby tohoto konkrétního výzkumu musely být do simulátoru nainstalovány 

záznamové zařízení. Ty tvořily tři kamery snímající prostor pilotní kabiny. 

- Kamera snímající úkony pilotů v kabině 

- Kamera snímající velitele letadla 

- Kamera snímající druhého pilota 

Kamera snímající úkony pilotů v kabině byla umístěna do stropu kabinového prostoru. 

Byla nastavena tak, aby co nejlépe zachycovala všechny oba dva členy posádky a jejich 

aktuální činnost. Tento záznam je dúležitý pro kontrolu dodržování postupů. Lze zjistit, 

zda mají členové posádky připraveny navigační mapy, checklisty, jestli provádějí nastavení 

navigačních prostředků v předepsaných časech. Záznam ze simulovaného letu je přiložen 

na CD, které je součástí této diplomové práce. Dále můžeme pozorovat chování posádky 

při vypořádávání se s postupy a provedením letu. Kvalita záznamu a technické specifikace 

kamery spolu s nízkou intenzitou světla bohužel nedovolují rozpoznat konkrétní hodnoty 

palubních přístrojů a texty na dokumentech.  

Kamery snímající posádky byly umístěny do prostoru nad přístrojovou desku. Jejich 

hlavní funkcí je snímat obličeje pilotů. Tento záznam umožnil zjistit, zda se u nich objevují 

symptomy únavy a lze ho porovnávat se záznamem odchylek od stanovených postupů a 

prokázat tím přítomnost a vliv únavy na jejich výkonnost. Vzhledem k ochraně osobních 

údajú a po požádání letové posádky jsem se rozhodl tento konkrétní typ záznamu 

nezveřejňovat. 

Pro pozorování celého experimentu bylo nutné vytvořit prostředí, které by zajišťovalo 

co nejvíce informací o celém průběhu. Vně samotného simulátoru byly umístěny monitory 

zobrazující průběh experimentu. Výstup tvořily: 

- Obraz z kamery snímající pilotní kabinu 

- Obrazy z kamer snímající posádku 
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- Výstup letových údajů 

o Výška 

o Rychlost 

o Vertikální rychlost 

o Magnetický kurs 

o Aktuální poloha 

o Výškový profil letu 

- Zvukový výstup pro komunikaci s posádkou 

Díky všem těmto údajům bylo možné kontrolovat celý průběh letu a činnost posádky. 

Celé pracoviště bylo umístěno vně pilotní kabiny tak, aby nebyly posádky rušeny žádnými 

vlivy z okolního prostředí. Také proto probíhala veškerá komunikace s posádkou pomocí 

zařízení pro přenos zvuku. S tím také probíhala simulovaná komunikace posádky s řízením 

letového provozu.  

3.3.2 Příprava letové posádky 

Dne 9. května 2013 proběhl experiment zaměřený na vliv únavy na výkonnost 

dvoučlenných posádek. Při návrhu experimentu jsem vycházel z metodiky popsané výše. 

Experiment probíhal od 9:00 do 17:00 hod. Celková délka tedy činila 8 hodin. V čase od 

9:00 do 12:30 hod probíhala příprava experimentu a seznámení pilotů s plánovaným 

průběhem. Tato příprava se již započítávala do celkové doby experimentu a byla pro piloty 

koncipována jako doba služby. Samotnou dobu letu tvořil čas od 12:30 do 17:00.  

Letovou posádku tvořili dva piloti, velitel letadla vlastnil licenci CPL a druhý pilot 

licenci PPL. Piloti byli seznámeni se simulátorem, jeho možnostmi, funkcemi a nakonec 

shledáni jako způsobilí k provedení experimentálního letu. K zajištění jejich připravenosti 

jsem vycházel z předpokladů popsaných v kapitole 3.2.3. Proto byli oba členové posádky 

požádáni o upravení jejich spacích režimů a to 3 noci před experimentem. Úpravou spacího 

režimu jsem chtěl docílit desynchronizaci jejich cirkadiánních rytmů a to způsobem, kdy 

byli požádáni, aby opozdili začátky spánků a zkrátili jejich délky. Předpokladem bylo 

nechat jejich cirkadiánní rytmy zvyknout si na nový spánkový režim a před experimentem 

je opět desynchronizovat. Navodit tak situaci, která by mohla odpovídat reálnému zatížení 

pilotů rozpisem služeb orientovaných spíše na noční lety. Spací deníky obou pilotů jsou 

uvedeny v příloze III. Můžeme z nich vyčíst několik zásadních poznatků. Oba potvrdili, že 
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spánek přes den, respektive v dopoledních hodinách nebyl tak kvalitní jako spánek během 

noci. U velitele letadla došlo k tomu, že noc před experimentem nebyl schopen usnout a 

usnul až ve 2:00. Spal 5 hodin a to pro něj bylo nedostatečné k tomu, aby se pro probuzení 

cítil odpočatý a svěží. Druhý pilot před experimentem usnul dříve a jeho délka spánku 

činila 7 hodin, což by pro něj bylo v normálním případě dostatečné. Spánek byl nicméně 

velice nekvalitní, protože docházelo k jeho častému přerušování. Tyto skutečnosti potvrdili 

oba členové posádky. 

Posádka vyplnila formulář Epworthovy stupnice ospalosti (viz. kapitola 3.2.3). Ta 

pomohla k povědomí o náchylnosti pilotů k usnutí. Její výsledek byl následovný: 

 Dosažené 
body 

PIC 14 

SP 12 

 Tab. 3.1 Výsledek Epworthovy stupnice ospalosti [zdroj:vlastní zpracování] 

Z toho vyplývá, že oba piloti bývají, nebo mají náchylnost k ospalosti a usnutí, jelikož 

oba dosáhli více než 10 bodů. Dokonce PIC pomalu dosahuje hranice extrémní ospalosti. 

Další skutečnost, která vyplynula z tohoto průzkumu je, že oba mívají tendence usnout při 

sezení a ospalost se u nich projevuje také často v odpoledních hodinách. Experiment byl 

plánován a proveden v době po obědě a v době předpokládaného odpoledního 

cirkadiánního útlumu pilotu. Pravděpodobnost výskytu únavy tedy byla u obou pilotů 

vysoká. 

3.3.3 Plánování experimentálních letů 

Plán experimentu tvořily 3 lety: 

1. Z Ostravy do Brna: LKMT – LKTB 

2. Z Brna do Prahy: LKTB – LKPR 

3. Z Ostravy do Brna: LKMT – LKTB 

Z důvodu časových a technických možností byl proveden let LKMT – LKTB dvakrát 

během jednoho experimentu. Dalším důvodem bylo, že posádka má zkušenosti s tímto 

letem. Předpokládalo se, že chybování posádky nebude způsobeno nezkušeností, nebo 

nezvládnutím postupů, ale vlivem únavy. Lety na známá letiště sebou přináší určitou rutinu 

a ta snižuje obezřetnost posádek. Tímto snížením zatížení pilotů jsem chtěl podpořit 
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projevení únavy. Toto společně s nekvalitním spánkem vytvořilo předpoklad pro úspěch 

experimentu. Ze stejného důvodu byl vybrán let LKTB – LKPR.  

Před každým letem byl posádkám poskytnut čas k předletové přípravě, naplánování 

letu a kontole funkce jednotlivých prvků simulátoru. Během pojíždění, vzletu, letu 

v hladině, přiblížení a přistání musela letová posádka dodržovat předepsané postupy tak 

jak bylo popsáno v kapitole 3.2.4.  

Let LKMT – LKTB 

Délka letu: 52 minut 

Letiště vzletu Ostrava Mošnov. Pro odlet byla použita publikovaná SID HOLESOV 

FOUR FOXTROT (HLV 4F) z dráhy 22 kurzem 220°. Letová posádka vystoupala do 

cestovní hladiny, která byla zvolena FL100. Pro přiblížení na přistání na letišti Brno 

Tuřany bylo zvoleno přístrojové přiblížení VOR-DME na dráhu 10, tak jak je publikováno 

v mapě přístrojového přiblížení v příloze IV. 

Let LKTB – LKPR 

Délka letu: 59 minut 

Posádka vzlétala z letiště Brno Tuřany. Odletová trať byla zvolena TUMKA ONE 

CHARLIE (TUMKA 1C) z dráhy 10. Dále let pokračoval na VOR/DME VLAŠIM 

(VLM). Po přeletu bodu VLM byla posádka vektorována a navedena na ILS přiblížení na 

dráhu 24 letiště Praha.  

Let LKMT – LKTB 

Délka letu: 45 minut 

Letiště vzletu Ostrava Mošnov. Odletová trať SID HOLESOV FOUR HOTEL (HLV 

4H) z dráhy 22. Po nastoupání do cestovní hladiny FL100 pokračoval dále na NDB 

HOLEŠOV (HLV). Pro přiblížení na přistání na letišti Brno Tuřany bylo zvoleno ILS 

přístrojové přiblížení na dráhu 28, tak jak je publikováno v mapě přístrojového přiblížení 

v příloze II. Kvůli provozu na dráze 28 byl nařízen go-around a poté byla posádka 

povolena na VOR-DME přiblížení na dráhu 10. Mapu VOR-DME přístrojového přiblížení 

na dráhu 10 lze nalézt v příloze IV. 
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3.4 Vyhodnocení dat 

Během celého experimentálního letu bylo nejdůležitější zaznamenávání co nejvíce dat. 

Ukládaly se kamerové záznamy, výstupy ze zobrazovací techniky a záznam komunikace 

letové posádky s řízením letového provozu. Ty byly stěžejní pro další zpracování. Kamery 

snímající oba piloty a jejich práci v kabině byly spuštěny během kritických fází letu. 

Záznam celého letu, tedy spolu s ustáleným letem v cestovní hladině nebyl kvůli 

technickým možnostem možný. S pomocí dostupných letových údajů zobrazujících se 

v pozorovacím prostoru, jsem byl schopen sledovat průběh celého experimentu. Mohl jsem 

kontrolovat aktuální informace o magnetickém kurzu, výšce, indikované vzdušné rychlosti, 

vertikální rychlosti (klesání, stoupání), atd. Navíc jsem měl k dispozici stejné dokumenty 

jako posádka. Bylo tedy potřebat kontrolovat průběh letu a jeho porovnání s předepsanými 

postupy v příletových a odletových mapkách, zajišťovat simulovanou komunikaci posádek 

s řízením letového provozu a kontrolovat dodržování check-listů a v neposlední řadě 

pravidel létání. 

Jakékoliv odchýlení od předepsaných postupů bylo zaznamenáno společně s časem a 

posléze porovnáno se záznamy o průběhu experimentu. Při experimentu došlo ke 12 

chybám, respektive odchylkám. Jejich výskyt v jednotlivých letech je ukázán níže. 

 

Obr. 3.5 Počet výskytu chyb na jednotlivých letech [zdroj:vlastní zpracování] 
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Závažnost odchylek jsem posuzoval podle jejich možných následků a to stejným 

způsobem jak bylo popsáno výše v kapitole 3.2.4. Tedy podle toho, zda odchylka mohla 

vyústit v incident, vážný incident či leteckou nehodu. K tomu posloužily identifikátory od 

1 do 3, vzestupně podle závažnosti. Každé této události jsem dále přiřadil číslo podle 

výskytu v čase. To pomohlo k vytvoření přehledné tabulky sumarizující všechny odchylky. 

Tabulka obsahuje údaj o čase výskytu, předpokládaný letový úkon, odchylku od tohoto 

úkonu a její možný následek. 

 

Tab. 3.2 Tabulka odchylek od standardů [zdroj:vlastní zpracování] 
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Určení možných následků vyžaduje notnou dávku představivosti Nelze jednoznačně 

říci, že u určité odchylky dojde vždy ke stejným následkům. Možných scénářů a následků 

může být velké množství. Samozřejmě u tohoto simulovaného letu k ničemu nedošlo a to 

z velké části kvůli tomu, že ve vzdušném prostoru nebyl žádný další provoz. Po posouzení 

a představení si možných scénářů jsem tedy určil jeden možný následek, který slouží 

zejména jako příklad. Při výběru tohoto příkladu jsem vycházel z toho, proč jsou dané (v 

experimentu zanedbané, nebo nedodržené) postupy zavedeny. Ty mají ve své podstatě 

zajišťovat bezpečnost leteckého provozu a bránit ve vzniku incidentů a leteckých nehod. 

Vždy jsem uvedl nejhorší možný scénář nebo nejzávažnější možný následek. Ten poté 

pomohl ke kategorizaci jednotlivých chyvných činností letové posádky. 

Posuzování závažnosti odchylek a přiřazení identifikátoru jsem prováděl na základě 

vlastních vědomostí a může být dost ovlivněn subjektivním pocitem. Pokud neexistuje 

jednotný a ucelený systém přiřazování odchylek ke kategoriím jejich závažnosti, záleží na 

zkušenostech a subjektivním pocitu osoby, která toto vyhodnocení provádí. Dá se 

předpokládat, že výsledky se budou u každé posuzující osoby lišit.  

Jako příklad mohu uvést události číslo 6. a 7. nebo analogicky 8. a 9. U události číslo 7 

došlo k podklesání minimální výšky před dosažením bodu IF. Před začátkem klesání 

neprovedla posádka DESCENT Check-list a je možné, že si neuvědomili, nebo se ani 

neujistili o hodnotě minimální výšky, která v tomto případě byla 3000 Ft.  

Pro další zpřehlednění výskytu odchylek od standardů společně s jejich závažností je 

níže ukázáno jejich zanesení do grafu. Přiřazení barev k jednotlivým kategoriím závažnosti 

jsem zvolil podobně jako u dopravního semaforu. 

 

Obr. 3.6 Závažnost odchylek od standardů [zdroj:vlastní zpracování] 
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3.5 Vliv únavy na výkonnost letové posádky v průběhu experimentu 

Po celou dobu experimentu, potažmo letu bylo hlavním cílem sledování a zaznamenání 

symptomů únavy. To probíhalo dvěma způsoby: 

1. Objektivní - záznam symptomů únavy pomocí kamer 

2. Subjektivní – vyplňování formulářů KSS (Karolinska Sleepiness Scale)  

K nalezení symptomů únavy bylo potřeba shlédnout záznamy z videokamer 

snímajících obličeje pilotů. Jakýkoliv výskyt symptomu popsaných v kapitole 2.6.3 jsem si 

poté poznačil společně s časem, ve kterém se objevil. To umožnilo zanesení těchto dat do 

grafu a ukázat počet výskytů v jednotlivých minutách. 

 

Obr. 3.7 Výskyty symptomů únavy v čase [zdroj:vlastní zpracování] 

Oba členové letové posádky byli požádáni, aby během každého letu vyplnili formulář 

KSS. Jendotlivé doby pro vyplnění tohoto formuláře byly zvoleny takto: 

- Před letem 

- Při letu v cestovní hladině 

- Před zahájením klesání 

- Po letu 

Data z těchto formulářů mi pomohla k zjištění subjektivního pocitu únavy samotných 

pilotů. Někdy může dojít k tomu, že i když pilot jeví známky únavy, on sám se může cítít 

relativně čilý a obezřetný. Na druhou stranu může být pilot vyčerpaný a pociťující únavy, 

ale není to na něm znát, nebo nejeví tak výrazné známky této unavenosti. Pokud jsou KSS 

formuláře zodpovědňě vyplňovány, přinášejí cenné poznatky o únavě z pohledu pilotů.  
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Obr. 3.8 Hondocení unavenosti pomocí formulářů KSS [zdroj:vlastní zpracování] 

Pokud se podíváme na všechny vytvořené grafy, můžeme u nich najít jeden společný 

faktor. S postupem času se hodnoty, které piloti zaznačovali na formulářích KSS zvyšovali 

a tím určili, že jejich pocit unavenosti se průbežně zyšoval. Také symptomy únavy 

v jednotlivých minutách se s postupem času objevovaly častěji. Tento trend je naznačen 

níže. 

 

Obr. 3.9 Trend vývoje únavy [zdroj:vlastní zpracování] 

Cílem bylo zjistit, zda má únava vliv na chyby pilotů. Po rozboru všech odchylek od 

standardů jsem vytvořil grafy výskytu těchto chyb v čase. Po dalším prozkoumání těchto 

grafů lze objevit vzrústající tendenci v chybování. 
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Obr. 3.10 Trend vývoje počtů chyb [zdroj:vlastní zpracování] 

Srovnání těchto výsledků nám přínáší zajímavé zjištění. Všechny tyto stoupající trendy 

naznačují úzkou souvislost únavy s chybováním posádky. Pro přehlednost jsou níže 

ukázány všechny grafy i s vývojem trendu společně. 

 

Obr. 3.11 Srovnání trendů [zdroj:vlastní zpracování] 
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4. Zhodnocení cílů 

Hlavním tématem celé této práce je únava. Každý z nás má s únavou zkušenosti. 

Spánek a odpočinek jsou základem k boji a prevenci únavy. S pokrokem v medicíně se 

lékařům a vědeckým pracovníkům podařilo zjistit nejen, jak únava vzniká, ale také jak jí 

efektivně předcházet. Studiem dostupných materiálů jsem dosáhl hlubšího poznání této 

problematiky. To mi dovolilo podívat se na únavu z jiného úhlu pohledu a představovalo 

nutný základ k návrhu experimentů vlivu únavy na výkonnost dvoučlenných letových 

posádek.  

V praktické části mé diplomové práce jsem se snažil navrhnout metodiku pro 

provádění zmíněných experimentů. Ta může sloužit jako návod pro každého, kdo se touto 

problematikou zaobírá. Byly popsány technické předpoklady, příprava posádek, měření a 

vyhodnocování dat.  

Pro ověření teoretických návrhů a poznatků, byly tyto experimenty prakticky 

provedeny. Snažil jsem se připravit co nejrealističtější scénář simulace, který měl poukázat 

na zvýšené chybování členů letových posádek s postupem času a s přicházející únavou. Po 

zpracování naměřených údajů se tento jev potvrdil. 
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5. Závěř 

V posledních několika letech se začalo daleko intenzivněji mluvit o vlivu únavy na 

výkonnost letových posádek. Vytíženost pilotů totiž v některých případech neúnosně 

převyšovala jejich schopnosti a to bohužel vedlo k několika leteckým nehodám, které měly 

za následek ztráty na životech. Tyto události byly impulsem k zavádění preventivních 

opatření a k předcházení vzniku únavy.  

S využitím dostupného letového simulátoru a s pomocí mých kolegů jsem si chtěl 

ověřit vliv únavy na výkonnost dvoučlenných posádek. Především díky jejich ochotě jsem 

mohl vyzkoušet a napodobit službu komerčních pilotů. Hlavním předpokladem bylo 

upravení jejich spánkových návyků. Tímto jsem docílil narušení jejich cirkadiánních rytmů 

a zvýšil pravděpodobnost výskytu únavy při provádění experimentů  

Bylo zajímavé zjistit, jak se s postupem času jevila posádka čím dál více unavená a jak 

se spolu s tím začalo z jejich strany objevovat chybné jednání. Experiment byl po celou 

dobu zaznamenáván a videoukázku je možné nalézt na přiloženém CD. Opětovným 

zhlédnutím experimentu a porovnáním jeho průběhu s původním plánem jsem byl schopen 

odhalit odchylky od standardů a předepsaných postupů. Po analýze těchto chyb a projevů 

únavy jsem se pokusil porovnat všechna nashromážděná data. To přineslo důkaz o 

ovlivnění výkonu členů letové posádky únavou.  

Úplným závěrem bych chtěl poděkovat jak svému vedoucímu diplomové práce doc. 

Ing Vladimíru Smržovi Ph.D. za mnoho cených rad, tak svým kolegům Bc. Lukáši 

Palicovi, Bc. Martinu Kubáňovi a Bc. Petru Koďouskovi za pomoc při provádění 

experimentů. 
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