
Příloha A - Teorie k výuce CRM 

Základní teoretický kurz CRM 

Crew Resource Management (CRM) se dá uvažovat jako lidský činitel v aplikované 

formě, a to především v oblasti letectví. CRM se ukázal jako důležitý nástroj pro zlepšení 

bezpečnosti. 

Původní název pro CRM byl Cockpit Resource Management, tedy tento výcvik byl 

zaměřován výhradně na piloty, respektive navigátory a palubní inženýry. Později, když došlo 

k rozšíření tohoto druhu výcviku na ostatní členy letecké přepravy (palubních průvodčí, 

letových dispečerů a pracovníky údržby), se změnil název tohoto výcviku na Crew Resource 

Management.  

Tyto zásady jsou důležité pro koncepci CRM: 

 Efektivní výkon závisí jak na technických znalostech, tak na interpersonálních 

dovednostech. 

 Primárním cílem CRM je efektivní koordinace týmu. Tým zahrnuje letové 

posádky (kokpit a kabina), dispečery, kontrolory letového provozu, údržbu a další. 

 CRM se zaměřuje na postoje a chování členů posádky. 

 Efektivní CRM zahrnuje celou letovou posádku. CRM není jednoduše pouze 

kapitánovou zodpovědností a také by se na CRM nemělo pohlížet jako na 

kapitánský výcvik. Všichni členové posádky jsou zodpovědní za efektivní řízení 

zdrojů, které mají k dispozici. 

 Získávání efektivních dovedností CRM vyžaduje aktivní účast všech členů 

posádky. To nelze dosáhnout pouze teoretickým výcvikem, proto se do tohoto 

druhu výcviku zařazují reálné situace a praxe na leteckém simulátoru.  

 CRM výcvik by měl být smíchán do celkového vzdělávacího studijního plánu, 

včetně počátečního, přechodového, inovačního a opakovacího výcviku



Výcvik CRM  - základní dovednosti 

Výcvik CRM je komplexní výcvik, který má za úkol naučit posádku spolupracovat a 

efektivně řešit problémy. Existuje mnoho dovednosti potřebných k bezpečnému pilotování 

letadla. Dovednosti pilotů lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina jsou 

technické dovednosti pilotů a druhá jsou CRM dovednosti pilotů.  

Mezi technické dovednosti pilotů patří: 

1. Dovednost ovládání letadla - je to fyzická kontrola letadlových systémů, chování 

letadla a navigace 

2. Procedurální dovednosti - provádění standardních, abnormálních a nouzových 

provozních postupů 

3. Informační dovednosti (znalosti) - použití informací požadovaných k provedení 

bezpečnému řízení letadla v oblastech jako jsou letecké předpisy, omezení letadla 

a počasí 

Tyto dovednosti jsou nezbytné k řízení dnešních moderních letadel, samy o sobě však 

nejsou dostačující k zajištění bezpečného letového provozu. Jinými slovy tyto dovednosti 

musí být spojeny s jinými dovednostmi posádky, aby se právě bezpečný letový provoz 

zajistil. Například každý člen posádky musí nejen zvládat technické dovednost, musí ale také 

umět efektivně komunikovat se zbylou posádkou a předávat jim informace. Člen posádky, 

který má tendenci ignorovat informace od ostatních členů, může být nebezpečný v normálních 

situací a v nouzových dokonce situacích katastrofální. Z tohoto důvodu musí být technické 

dovednosti integrovány s dovednostmi obsaženými v CRM. 

CRM dovednosti, které souvisí s efektivním řízením činnosti posádky, mohou být 

rozděleny do těchto tří základních kategorií: 

1. Komunikační a rozhodovací schopnosti - tato skupina dovedností zahrnuje 

chování související s komunikací a rozhodováním posádky, včetně asertivity, 

komunikace, rozhodování a řešení konfliktů. 

2.  Tvorba týmu a udržování dovedností - tato skupina se zaměřuje na lidské 

interakce a dovednosti spojené s vedením/plněním rozkazů a udržováním 

příznivého prostředí v pracovním týmu. 



3. Management rozložení práce a situační povědomí - dovednosti související se 

situačním povědomím, plánováním a zvládáním stresu a zátěže. 

Komunikační a rozhodovací schopnosti 

První oblast dovedností CRM zahrnuje efektivní komunikaci a rozhodování. Tři základní 

prvky této oblasti CRM jsou komunikace, asertivita a rozhodování. 

I. Komunikace - jednou z nejvýznamnějších proměnných vztahujících se k výkonu 

posádky je tok informací v kokpitu a mezi kokpitem a jinými stanovišti. Efektivní 

přenos informací je složitý postup a vyžaduje, aby informace byly přenášeny ve 

správný čas. Dále aby byly přeneseny jasně a efektivně a byly zpracovány přesně 

člověkem, který informace přijímá. V případě, že dojde k přeslechu, je potřeba tyto 

informace posluchačovi objasnit.  

Obecně tedy platí, že efektivní komunikace by měla splňovat následující: 

1. Informace jsou předávány jasně, vystižně a včas 

2. Používá se standardní frazeologie 

3. Obhajování znepokojení a návrhů probíhá jasně a asertivně 

4. Potvrzení komunikace 

5. Poskytování informací podle potřeby 

6. Opakování informací 

7. Požádání o vysvětlení, je-li to potřeba 

8. Konstruktivní řešení problémů 

  



Příklad nehody díky špatné komunikaci: 

Jak je uvedeno níže, komunikace může být narušena díky strachu z autority vůči 

nadřízenému. Mluvit do nadřízeného může být obtížné pro některé lidi. Nicméně, 

nemluvit může mít tragické výsledky, jak je znázorněno v následujícím přepisu 

hlasového záznamu z roku 1982, kdy došlo k  havárii letu 90 společnosti Air Florida 

do řeky Potomac ve Washingtonu, D.C. 

15:59:51 Kapitán: Jdeme na vzlet. Je zima, skutečná zima.  

15:59:58 F/O: Bože, podívej se na to. To se nezdá být v pořádku, že? Uh, to není v 

pořádku. 

16:00:09 CPT: Ano, je. Máme 80.  

16:00:10 F/O: Ne, nemyslím si, že to je pravda. Ah, možná je.  

16:00:21 CPT: sto dvacet.  

16:00:23 F/O: Já nevím.  

16:00:31 CPT: V1. Buď v klidu, V2.  

16:00:39 [Začátek zvuku klepání řízení a pokračuje až do nárazu]  

16:00:41 TWR: Palm 90 kontaktujte Departure.  

16:00:45 CPT: Vpřed, vpřed, v klidu. Chceme jen pět set.  

16:00:48 CPT: Pojď dopředu .... dopředu, jen stěží stoupá.  

16:00:59 CPT: Pádová, padáme!  

16:01:00 F/O: Larry, jdeme dolů, Larry ....  

16:01:01 CPT: Já to vím.  

16:01:01 [Zvuk nárazu] 

V této ukázce nehody F/O zjistí, že není něco v pořádku v ukazateli motorů. ale CPT si 

nevšímá obav F/O a pokračuje ve vzletu. Ve skutečnosti se F/O zabývá otázkou, že není něco 

v pořádku celkem šestkrát. V jednom případě je jeho obava skoro přijata CPT. Kapitán ale z 

neznámého důvodu tyto obavy ignoruje a považuje tyto obavy za normální stav a pokračuje 

ve vzletu. Díky nerozhodnosti F/O a hlavně špatné komunikaci došlo ke katastrofálním 

následkům. 

  



II. Asertivita - znamená schopnost vyžádat si informace od ostatních, přijímat rozhodnutí 

a provést akci důsledným a přesvědčivým způsobem. Asertivní chování zahrnuje: 

 Dotazování - informuje o opatřeních přijatých podle ostatních a žádá o vysvětlení 

v případě potřeby. 

 Obhajování - ochota uvést to, co je považováno za správné a obhajovat takovýto 

postup důsledně a energeticky. 

 Tvrzení - stanovení a udržování směru, pokud další informace nevyvrátí původní 

tvrzení.  

Členové posádky se často zdráhají projevit nesouhlas s tvrzením kapitána nebo zbylých 

členů letové posádky. V některých případech členové letové posádky nedokážou zpochybnit 

chování ostatních, protože váhají poukázat na nekompetentní chování a uvést do rozpaku 

kapitána nebo jiného člena letové posádky. Členové posádky někdy váhají mluvit, protože 

vnímají kapitána jako příliš zastrašujícího. Tento druh kapitána vidí sám sebe jako všeznalého 

vůdce, kterému zbylá posádka pouze slouží a nedovoluje jim přispívat svými podněty do 

rozhodovacího procesu při pilotování. 

Struktura posádky v kokpitu může přispět k neasertivnímu chování mezi členy letové 

posádky. Kapitán má autoritu v kokpitu a odpovědnost za letový provoz. Lidé se přirozeně 

váhají ptát těch, kteří mají vyšší postavení. z tohoto důvodu lidé také mají tendenci být uctiví 

k těm, kteří jsou ve vedení. Z toho také vyplývá skutečnost, že členové letové posádky mohou 

jednoduše předpokládat, že od doby, kdy má kapitán na starosti vedení letu, nemusí kapitána 

kontrolovat a myslí si, že kapitán vždy ví, co děla.  Nicméně, nedostatek asertivního chování 

ze strany členů posádky může mít katastrofální následky. Z tohoto důvodu je dobré dodržovat 

výše uvedené vlastnosti dobře fungující komunikace v týmu.  

Příklad špatného asertivního chování: 

Řízení letového provozu vydalo omezení rychlosti. Pilot příkaz řídícího letového provozu 

potvrdil a čekal na kapitána, až zpomalí. Za předpokladu, že kapitán neslyšel první důstojník 

zopakoval: "Approach řeklo zpomalit na 180." Odpověď kapitána byla:"Já budu dělat, co 

chci!" Řízení letového provozu se zeptalo, proč nezpomalili a informovalo posádku, že se 

právě málem srazili s jiným letadlem a vydalo jim nové povolení, které kapitán rovněž 

ignoroval. Následovalo další upozornění kapitána ze strany prvního důstojníka a kapitán 

reagoval tím, že řekl prvnímu důstojníkovi "Seď a jen se dívej z toho zatraceného okna!" 



III. Rozhodování - rozhodování letové posádky je skupinový proces a jasně poukazuje na 

kolektivní povahu CRM.  Člen letové posádky, který dělá rozhodnutí bez ohledu na to, 

aby zvážil příspěvky od ostatních členů letové posádky, má větší tendenci udělat při 

svém rozhodnutí chybu.  

Přestože rozhodování letové posádky je založeno na leteckých znalostech, je často 

obtížné popsat, jak se rozhodovat ve skutečných situacích během letu samotného. Obecně se 

předpokládalo, že činit správná rozhodnutí lze pouze na základě praktických zkušeností. 

Nicméně výzkum ukázal, že posádka se může naučit umění činit správná rozhodnutí i na 

základě výcviku.  

Proces rozhodování lze rozdělit do následujících pěti kroků: 

1. Rozpoznání a identifikace problému - Existuje problém, který potřebuje vyřešit? 

2. Shromažďování informací pro posouzení situace - V tomto kroku se vyžaduje 

určení, které informace jsou za potřebí, kdo vyžaduje potřebné informace a zda-li 

je informace je ověřena dalšími členy posádky. 

3. Identifikace a vyhodnocení alternativních řešení - Tentok krok posuzuje výhody a 

nevýhody alternativního řešení a výběr optimální varianty řešení.  

4. Uskutečnění rozhodnutí - Tento krok zahrnuje provádění rozhodnutí a 

poskytování zpětné vazby o opatřeních od zbytku letové posádky 

5. Přezkoumání následků daného rozhodnutí - Tento krok zahrnuje posouzení 

důsledků rozhodnutí a změnu rozhodnutí, pokud výsledek není takový, jaký byl 

požadován. 

Některé rozhodnutí, které musí být provedena za velice krátkou dobu a pod extrémním 

tlakem, musí být provedeny na základě zkušenosti a intuice pilota. V těchto případech je 

nedostatečná doba pro shromáždění všech potřebných informací nebo k vyhodnocování 

alternativních řešení. Intuitivní řešení, které je potřeba pro tento způsob řešení problémů, se 

zakládá na předešlých zkušenostech a školeních pilota. Nicméně, tyto nouzové situace jsou 

poměrně vzácné. Ve většině situací je dostatek času pro analytické zhodnocení situace a 

následné rozhodnutí. 

  



Tvorba týmu  

Tvorba týmu v letové posádce je velice důležitým faktorem. Obecně platí, že lidé v týmu, 

kteří si povahově sedí a spolupracují spolu bez problému a není mezi nimi rivalita, tvoří ve 

výsledku lepší tým. Ten poté řeší vzniklé problémy rychleji a efektivněji. Do tvorby týmu a 

patří následující faktory ovlivňující výsledný tým.  

I. Vůdcovství - namísto vůdcovství by bylo vhodnější používat termín 

vedení/následování. Vedení je vzájemný proces, u kterého je nutné určité chování. 

Musí zde být respektován vztah vůdce a následovatele, aby bylo zajištěno efektivního 

řešení problému.  Vůdcovské chování je méně účinné bez doplňujícího podřízeného 

chování. 

Vedení není ale pouze čistě na kapitánovi. Všichni členové posádky musí vykonávat 

vedoucí funkci v některých situacích. Dále pak vedení není jednosměrný proces, ale je 

vyžadováno jak akci velitele, tak účinnou reakci ze strany posádky. Pochopení vůdčí role 

vyžaduje pochopení toho, co lídři dělají.  Efektivní vůdcové provádějí čtyři základní funkce: 

1. Řídí tok informací - velitel musí regulovat a řídit tok informací, nápadů a návrhů v 

rámci kokpitu a nebo kokpitů a vnějšími zdroji. Tato funkce zahrnuje: 

 Komunikaci letových informací 

 Žádost o názory, náměty, ale také dávat názory, návrhy 

 Objasnění komunikace a poskytování zpětné vazby 

 

2. Řízení a koordinaci aktivit posádky - velitel musí fungovat jako manažer posádky 

a poskytuje orientaci, koordinaci a směr pro výkonnost skupiny. Tato funkce 

zahrnuje 

 Řízení a koordinace činnosti letové posádky 

 Monitorování a hodnocení výkonnosti posádky 

 Poskytování plánování a orientace 

 Stanovování priorit 

 Rozdělování úkolů 

 



3. Motivování členů letové posádky - velitel musí udržovat pozitivní klima na 

podporu dobrých vztahů mezi posádkou a plně zapojovat letovou posádku na 

úkonech spojených s řízením letu. Tato funkce zahrnuje: 

 Vytváření správného klimatu 

 Udržování otevřené atmosféry v kokpitu - všichni mají právo vyjádřit beze strachu 

svůj názor 

 Řešení/prevenci konfliktů 

 Udržování pozitivních vztahů 

 Poskytování beztrestné kritiky a zpětné vazby 

 

4. Rozhodování - velitel je v konečném důsledku odpovědný za rozhodování. Tato 

funkce zahrnuje: 

 Přijímání zodpovědnosti za rozhodnutí 

 Shromažďování a vyhodnocování informací 

 Formulaci rozhodnutí 

 Provádění rozhodnutí 

 Poskytování zpětné vazby o akcích 

Management rozložení práce a situační povědomí 

Tyto dovednosti odráží, do jaké míry členové letové posádky udržují situační povědomí, 

jsou připraveni na nepředvídatelné situace a řídí pracovní zátěž a stres. 

I. Management rozložení práce - zahrnuje přípravu, bdělost, zamezení rozptýlení  

Rozložení práce by mělo být na základě těchto věcí: 

1. Příprava - provádění SOP (Standardní operační postupy), mít na paměti omezení a 

nouzové postupy,  duševní schopnost vypořádat se s nepředvídatelnými událostmi. 

2. Plánování - před každým letem si projít let bod od bodu včetně přezkoumání trasy, 

počasí, případných náhradních letištích a informací a omezeních na cílovém letišti. 

3. Bdělost - základem je být obzvlášť ostražitý, pokud je vše v pořádku a nikdy nic 

nepředpokládat, ale prověřovat a dělat cross-check u všech kritických informací. 

4. Rozptýlení - udržování povědomí o terénu a všeobecných znalostí topografie na trase, 

po kterou letíte. 



Pracovní zátěž se liší v závislosti na fázi operace.  Od rutinní předletové přípravy přes let 

po trati až po vysoké vytížení při přístrojovém přiblížení a podmínek nízké viditelnosti.  

Každá úroveň pracovní zátěže může být nebezpečná. K nehodě často dochází, když nároky na 

pracovní zatížení překročí schopnosti posádky 

II. Zvládání stresu - jsou známy dva druhy stresu, které mohou snižovat letové výkony 

posádky.  Prvním druhem je takzvaný Background stress - tedy stres v pozadí. Tento druh 

stresu je chronický, který se nachází v pozadí našich každodenních činností. Patří mezi ně 

pracovní stres, stres dodržení plánů, únava, rodinný stres a stres plynoucí z požadavků 

zaměstnavatele.  

Někdy se jeden zdroj stresu nemusí jevit jako podstatný problém, ale kombinované nebo 

kumulované účinky stresů může vést ke snížení výkonnosti. V jiných případech, hlavní 

životní stresory, jako je rozvod nebo smrt milovaného člověka, může mít škodlivé účinky na 

výkon pilota. Poradenství na zvládání stresu se ukázalo jako účinný nástroj, jak naučit členy 

letové posádky zvládat tyto životní situace a stres obecně.  

Druhý typ stresu je akutní stres. Akutní stres je přetížení, ke kterému dochází při vysoké 

intenzitě událostí, jako jsou například neznámé nesrovnalosti v letu a nebo chování letadla 

samotného. Tento typ napětí je objevuje najednou a výsledek může být katastrofální.  Akutní 

stres může vyústit v několik základních chyb: 

 Tunelové vidění, nebo omezení pozornosti pouze na část úkolu 

 Neflexibilní odezva nebo zachování stejného postupu, i když se podmínky 

změnily 

 Tendence k méně efektivnímu přezkoumání alternativních možností při 

rozhodování 

 Takzvané balistické rozhodování, to je takové rozhodování, kdy rozhodneme bez 

přemýšlení nad důsledky našeho rozhodnutí 

Díky intenzivnímu časovému tlaku, neznalosti a přetížení způsobenému v akutních 

stresových podmínkách může dojít k zúžení vnímání pilotů. Na druhé straně ale dochází ke 

snižování povědomí členů letové posádky, pokud se posádka věnuje problému, který akutně 

neohrožuje nebo neomezuje vykonání požadovaného letového úkonu, namísto aby se jeden ze 

členů letové posádky věnoval pilotování a zbytek skupiny řešil aktuální problém.  

 



Příklad nehody: 

Zde by se dala jako nejznámější nehoda související s touto problematikou uvést nehoda 

Eastern Air Lines let 401. Kde se piloti včetně palubního inženýra věnovali prasklé žárovce u 

indikace podvozku, namísto aby si smysluplně rozdělili práci a každý z nich dělal jinou věc. 

V konečném důsledku se nikdo z nich nevěnoval řízení letadla. Vyšetřování NTSB zjistilo, že 

autopilot bylo omylem přepnut z automatického udržování výšky do režimu ovládání na 

beranech. V tomto režimu letoun udržoval stupeň klesání, který byl nastaven nevědomky 

kapitánem pravděpodobně poté, co se otočil na ostatní členy v kokpitu a začal s nimi řešit 

problém týkající se špatné indikace vysunutí podvozku. To způsobilo pomalé klesáni letadla. 

Zazněla zvuková indikace o malé výšce nad terénem, které posádka zcela přeslechla. Jelikož 

se letoun nacházel nad neobydleném územím, byla venku tma a piloti tak nemohli vizuálně 

zkontrolovat výšku letu.  Došlo zde k souhře několika náhod, které se staly letu 401 osudným.  

Závěrečná zpráva NTSB označila příčinu nehody jako pilotní chybu, tedy selhání 

lidského faktoru. Ve zprávě se píše konkrétně, že došlo k selhání letové posádky při sledování 

letových přístrojů během posledních 4 minut letu a nebyli tak schopni odhalit pozvolné 

klesání omylem nastavené na autopilotu.  V reakci na havárii začaly mnohé letecké 

společnosti školit letové posádky v oblastí CRM, aby tak zabránili podobným událostem, jako 

u letu 401 a byli schopni efektivně řešit problémy v kokpitu a rovnoměrně rozdělit práci. 

 

Poslední slova z pilotní kabiny zněla: 

F/O: Provedli jsme něco s výškou. 

CPT: Co? 

F/O: Jsme stále na 2000 ft, že ano? 

CPT: Hej! Co se to děje?! 

Poté došlo k nárazu do země. 



 

Příloha B - Cvičení č.1 - Dekomprese kabiny 

Cvičení č.1 - Dekomprese v kabině 

Zadání pro piloty: Na letovém simulátoru SIM 01 proveďte let z letiště Mošnov v Ostravě 

na letiště Ruzyně v Praze. Před letem projděte všechny dostupné informace potřebné pro let 

jako jsou odletové a příletové tratě letišť, naplánování trasy k cílovému letišti atd.  Při 

simulaci provádějte standardní postupy a procházejte kontrolními seznamy jako při 

skutečném letu. Součástí tohoto cvičení bude také brífink před letem a debrífink po letu. Ten 

zastoupí výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, který celý experiment sledoval. 

Po vystoupání do hladiny vyučující nastaví v instruktoru poruchu přetlakování kabiny. 

Dle vhodného checklistu proveďte standardní postup pro tuto situaci a dbejte při tom na teorii 

CRM - jak se posádka má chovat při takové situaci. Poté dokončete let ve vhodné výšce na 

cílové letiště. Po celou dobu komunikujte s řídícím letového provozu. 

Místo vzletu: LKMT - Ostrava Mošnov 

Místo přistání: LKPR - Letiště Praha Ruzyně  

Emergency Descent Checklist: 

Oxygen (Passengers as required) CREW REQUIRED 

Oxygen System Ready CONFIRM ON 

Crew (Diluter Demand Masks) DON MASKS 

Mic Selector OXYGEN MASK 

Audio Speaker ON 

Passenger Manual Drop Out PULL ON 

Passengers PULL LANYARD PIN, DON MASK 

Power Levers IDLE 

Prop Levers FULL FORWARD 

Flaps APPROACH 

Landing Gear DOWN 

Airspeed 181 KNOTS MAXIMUM 

 

Zadání pro vyučujícího: Úkolem cvičícího je být důkladně seznámen s funkčností 

simulátoru a obsahem CRM teorie. Má za úkol pomocí webkamer umístěných v kokpitu 

simulátoru a pomocí Instructor Station sledovat chování pilotů, tedy jak postupují při řešení 

problémů z hlediska CRM. Dalším úkolem je v Instructor Station sledovat, zda-li piloti 

dodržují minima, rychlosti a jiné parametry. Každou chybu, která byla v rozporu se CRM 



teorií, si zaznamenává a poté konzultuje s piloty. Sekundárním úkolem je dělat řídícího 

letového provozu a komunikovat přes vysílačku s piloty s kokpitu simulátoru. 

Klíčové ukazatele, které se sledují z hlediska CRM:  Asertivita; týmová spolupráce; 

rozdělení pracovní zátěže; případný stres; rozptýlení posádky; rozhodování; vůdcovství 

 



Příloha C - Cvičení č.2 - Selhání motoru 

Cvičení č.2 - Výpadek motoru  

Zadání pro piloty: Na letovém simulátoru SIM 01 proveďte let z letiště Mošnov v Ostravě 

na letiště Ruzyně v Praze. Před letem projděte všechny dostupné informace potřebné pro let 

jako jsou odletové a příletové tratě letišť, naplánování trasy k cílovému letišti atd.  Při 

simulaci provádějte standardní postupy a procházejte kontrolními seznamy jako při 

skutečném letu. Součástí tohoto cvičení bude také brífink před letem a debrífink po letu. Ten 

zastoupí výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, který celý experiment sledoval. 

Piloti provedou klasické postupy a po V1 v instruktoru nastaví vyučující chybu motoru. 

Lze zde vybrat chybu prvního nebo druhého motoru a nebo poruchu náhodného motoru. Jako 

lepší možnost se jeví porucha náhodného motoru, u této možnosti mají těžší úlohu v tom, že 

musí poznat, jaký motor je neprovozuschopný pomocí přístrojových ukazatelů motorů. Piloti 

poté provedou postup pro výpadek motorů dle standardních postupů, udělají okruh okolo 

letiště a přistanou zpět na letišti LKMT. Po celou dobu posádka komunikuje s řídícím 

letového provozu.  

Místo vzletu: LKMT - Ostrava Mošnov 

Místo přistání: LKPR - Letiště Praha Ruzyně  

Engine Failure During Take-Off (at V1 or above) - continue take-off: 

Power MAXIMUM ALLOWABLE 

Airspeed MAINTAIN (take-off speed or above)  

Landing Gear UP  

Prop Lever (inoperative engine) FEATHER 

Airspeed (After obstacle clearance altitude is 

reached) 

121 KNOTS 

 

Zadání pro vyučujícího: Úkolem cvičícího je být důkladně seznámen s funkčností 

simulátoru a obsahem CRM teorie. Má za úkol pomocí webkamer umístěných v kokpitu 

simulátoru a pomocí Instructor Station sledovat chování pilotů, tedy jak postupují při řešení 

problémů z hlediska CRM. Dalším úkolem je v Instructor Station sledovat, zda-li piloti 

dodržují minima, rychlosti a jiné parametry. Každou chybu, která byla v rozporu se CRM 

teorií, si zaznamenává a poté konzultuje s piloty. Sekundárním úkolem je dělat řídícího 

letového provozu a komunikovat přes vysílačku s piloty s kokpitu simulátoru. 



Klíčové ukazatele, které se sledují z hlediska CRM:  Asertivita; týmová spolupráce; 

rozdělení pracovní zátěže; případný stres; rozptýlení posádky; rozhodování; vůdcovství 

 



Příloha D - Cvičení č.3 - Divert na náhradní letiště 

Cvičení č.3 - Divert na náhradní letiště 

Zadání pro piloty:  Na letovém simulátoru SIM 01 proveďte let z letiště Mošnov v 

Ostravě na letiště Ruzyně v Praze. Před letem projděte všechny dostupné informace potřebné 

pro let jako jsou odletové a příletové tratě letišť, naplánování trasy k cílovému letišti atd.  Při 

simulaci provádějte standardní postupy a procházejte kontrolními seznamy jako při 

skutečném letu. Součástí tohoto cvičení bude také brífink před letem a debrífink po letu. Ten 

zastoupí výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, který celý experiment sledoval. 

Piloti provedou standardní let včetně všech postupů, checklistů a komunikace s řídícím 

letového provozu až do fáze přiblížení na letiště v Praze. V tomto bodě bude pilotům 

oznámeno, že oblačnost na cílovém letišti klesla pod předepsaná minima a musí letět na 

náhradní letiště. Piloti provedou opětovné vystoupání do hladiny a poletí na náhradní letiště. 

V tomto případě to bude letiště v LKTB v Brně. Na letišti v Brně poté provede přiblížení a 

přistání dle patřičné příletové mapky.  Po celou dobu posádka komunikuje s řídícím letového 

provozu.  

Místo vzletu: LKMT - Ostrava Mošnov 

Místo přistání: LKPR - Letiště Praha Ruzyně  

Náhradní letiště: LKTB - Letiště  Brno Tuřany 

 

Zadání pro vyučujícího: Úkolem cvičícího je být důkladně seznámen s funkčností 

simulátoru a obsahem CRM teorie. Má za úkol pomocí webkamer umístěných v kokpitu 

simulátoru a pomocí Instructor Station sledovat chování pilotů, tedy jak postupují při řešení 

problémů z hlediska CRM. Dalším úkolem je v Instructor Station sledovat, zda-li piloti 

dodržují minima, rychlosti a jiné parametry. Každou chybu, která byla v rozporu se CRM 

teorií, si zaznamenává a poté konzultuje s piloty. Sekundárním úkolem je dělat řídícího 

letového provozu a komunikovat přes vysílačku s piloty s kokpitu simulátoru. 

Klíčové ukazatele, které se sledují z hlediska CRM: Asertivita; týmová spolupráce; 

rozdělení pracovní zátěže; případný stres; rozptýlení posádky; rozhodování; vůdcovství



Příloha E - Cvičení č.4 - Vůdcovství a asertivita 

Cvičení č.4 - Vůdcovství a asertivita 

Zadání pro piloty:  Na letovém simulátoru SIM 01 proveďte let z letiště Mošnov v 

Ostravě na letiště Ruzyně v Praze. Před letem projděte všechny dostupné informace potřebné 

pro let jako jsou odletové a příletové tratě letišť, naplánování trasy k cílovému letišti atd.  Při 

simulaci provádějte standardní  postupy a procházejte kontrolními seznamy jako při 

skutečném letu.  Součástí tohoto cvičení bude také brífink před letem a debrífink po letu. Ten 

zastoupí výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, který celý experiment sledoval. 

Toto cvičení bude specifické v tom, že se pokusíme simulovat strach druhého pilota 

vyjádřit svůj názor a opravit chybu kapitána. Na místo kapitána bude posazen skutečný 

vyučující, který v praxi skutečně léta a na místě druhého pilota bude sedět student. 

Experiment bude spočívat v tom, že kapitán při přiblížení udělá úmyslně chybu a podklesá 

pod dané minima při přiblížení. Úkolem studenta bude si této chyby všimnout a upozornit na 

to kapitána. Ten bude jednat arogantně. Student bude mít úkol asertivně přistoupit k řešení 

tohoto problému. 

Místo vzletu: LKMT - Ostrava Mošnov 

Místo přistání: LKPR - Letiště Praha Ruzyně  

Zadání pro vyučujícího: Úkolem cvičícího je být důkladně seznámen s funkčností 

simulátoru a obsahem CRM teorie. Má za úkol pomocí webkamer umístěných v kokpitu 

simulátoru a pomocí Instructor Station sledovat chování pilotů, tedy jak postupují při řešení 

problémů z hlediska CRM. Dalším úkolem je v Instructor Station sledovat, zda-li piloti 

dodržují minima, rychlosti a jiné parametry. V tomto případě bude mít za úkol hodnotitel 

soustředit se na druhého pilota a pozorovat, jak vyřeší situaci s arogantním kapitánem, který 

úmyslně porušuje minima. Samozřejmostí pro zdárné provedení tohoto experimentu je, aby 

druhý pilot, tedy student, nevěděl o budoucím úmyslném chování kapitána. 

Klíčové ukazatele, které se sledují z hlediska CRM: Zde zejména asertivita a přístup k 

řešení problému druhým pilotem v úmyslném nedodržování předpisů kapitánem. 

 


