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ABSTRAKT 

Název:  Problematika motorického učení v základním leteckém výcviku 
 

Cíle:  Cílem této práce je zjistit zda existuje dostatečné množství 

pramenů zabývajících se problematikou motorického učení v létání 

a dále popsat teoretická východiska procesu motorického učení 

v různých fázích základního leteckého výcviku tak, aby bylo 

možno získané poznatky využít k praktickému výzkumu nebo 

praktickému užití obecně jak instruktory (např. k zefektivnění 

procesu motorického učení v létání), tak potenciálními zájemci o 

základní letecký výcvik, kteří se dopředu chtějí hlouběji seznámit 

s danou problematikou.  

 

Metody:  Použitou metodou je analýza dostupné literatury a komparace s 

vlastními poznatky z instruktorské a examinátorské činnosti.  

 

Výsledky: Zjišťování, zda existuje dostatečné množství pramenů zabývajících 

se problematikou motorického učení v leteckém výcviku, skončilo 

konstatováním, že byla nalezena pouze jediná odborná práce, která 

motorické učení vztahuje přímo do specifického prostředí kabiny 

letadla. K dispozici je uspokojivé množství metodik leteckého 

výcviku, které jsou dobře aplikovatelné v současnosti. Přínosem 

pro literaturu tohoto odvětví by byla práce na téma porovnání 

účinnosti motorického učení v simulátoru a skutečném letadle jako 

východisko pro tvorbu nových metodik a osnov leteckého výcviku, 

které by zohlednily současné možnosti a potřeby při zachování 

nebo lépe zvýšení bezpečnosti létání a zároveň snížení nákladů na 

něj.    

 

Klíčová slova: základní letecký výcvik, letecký výcvik, pilotní výcvik, motorické 

učení    
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ABSTRACT 
 
Title:  Motor Learning Issues in the Elementary Flight Training. 

 

Objectives:  This thesis aims to find out whether there is sufficient portfolio of 

resources concerned on Motor Learning in flight training and also 

to describe theoretical fundamentals of the Motor Learning process 

within various phases of the elementary flight training so that  

findings obtained can be used for further research or practical 

utilization both by instructors (i.e. enabling to increase the 

effectiveness of the motor learning process) and by potential 

elementary flight training candidates who intend to get involved 

into the these particular issues. The thesis is based on the existing 

literature analysis and own experience from the instructor and 

examiner practice.  

 

Methods:  The method used is the existing literature analysis and comparison 

with own experience from the instructor and examiner practice.  

 

Results: The analysis resulted in stating that only one scientific thesis exists 

describing the relationship between motor learning and elementary 

flight training. A satisfactory quantity of flight training 

methodology manuals is currently available that may be applied 

nowadays. A suitable contribution to the literature of this branch 

would be a thesis aimed on comparison of the motor learning 

effectiveness in a simulator and real airplane as a fundamental for 

the new methodology and training syllabus creation, reflecting 

currently available means and maintaining or increasing aviation 

safety while reducing cost at the same time.    

 

Keywords:  elementary flying training, flying training, pilot training, motor 

learning. 
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1. Úvod 

 
V leteckém prostředí působím od roku 1988, kdy jsem nastoupil jako frekventant 

základního leteckého výcviku na kluzácích do Východočeského aeroklubu 

Pardubice. V současné době pracuji v letecké dopravě jako dopravní a zkušební 

pilot, instruktor a examinátor a vedle toho také jako instruktor a examinátor 

základního a pokračovacího leteckého výcviku v leteckých školách a leteckých 

výcvikových organizacích. K napsání této práce mě vede potřeba zjistit, do jaké 

míry pojednává doposud publikovaná literatura o motorickém učení ve 

specifickém prostředí leteckého výcviku a vytvořit základ pro další zkoumání 

v této oblasti.  

2. Současný stav bádání 

2.1. Základní výcvik 

2.1.1.  Popis 

Základní výcvik létání je první praktickou zkušeností v životě letce. Lze jej 

zahájit již ve věku 14 let (Kluzáky- předpis L1, 2009, odst. 1.2.1.) a 15 let 

(Letouny a motorové kluzáky - předpis L1, 2009, odst. 1.2.1.). Účelem základního 

leteckého výcviku je vštípit frekventantovi správné návyky pro jeho pozdější 

kariéru výkonného sportovního nebo profesionálního letce a naučit jej schopnosti 

„provádět jako velitel letadla postupy a manévry se stupněm dovednosti, 

odpovídajícím oprávněním uděleným držiteli průkazu způsobilosti pilota letadla, a 

dále schopnost: 

       

a) rozpoznání a zvládání hrozeb a chyb, 

Poznámka: Informace týkající se zvládání hrozeb a chyb jsou uvedeny v Human 

Factors Training Manual (Doc 9683), Part 2, Chapter 2. 

b) řídit letadlo v rozmezí jeho omezení, 

c) provádět všechny manévry plynule a přesně, 

d) projevit dobrý úsudek a smysl pro létání, 

e) uplatňovat letecké znalosti, a 

f) ovládat letadlo vždy takovým způsobem, že nikdy nevznikne vážná pochybnost  

o úspěšném výsledku prováděného postupu nebo manévru“. (Předpis L-1, 2009, 
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Odst. 2.9) 

 

2.1.2.   Dělení základního leteckého výcviku, organizace 

 

Kategorie letadel/ rozdělení leteckého výcviku (předpis L-1, odst. 2.1.1.1.): 

- letouny 

- vzducholodě o objemu větším než 4600 m3  

- vrtulníky 

- kluzáky 

- volné balony 

- letadla s pohonem vztlaku 

Pro ČR se do ust.  2.1.1.1 doplňují tyto kategorie: 

- ultralehké letouny aerodynamicky řízené 

- ultralehké letouny inerčně řízené 

- ultralehké letouny padákové 

- motorové kluzáky 

- závěsné kluzáky 

- padákové kluzáky 

- volné balony plynové 

- volné balony horkovzdušné 

- volné balony řiditelné (vzducholodě) 

 

Tato práce dále pojednává a problematice výcviku na letounech. „ Letoun je 

letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z 

aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči 

letadlu nepohyblivé“ (předpis L2, Hlava 1- definice). Prvním stupněm leteckého 

výcviku na letounech je výcvik soukromého pilota letounů (PPL(A)- Private Pilot 

Licence- Aeroplanes), který v České republice zajišťují nejčastěji v tzv. Flight 

Training Organisations (FTO) nebo Registered Training Facilities (RTF). Tato 

jsou provozována aerokluby (převážně občanská sdružení) nebo podnikajícími 

subjekty s jinou právní subjektivitou (s.r.o., a.s.). Legislativně nadřazenou 

organizací je Úřad pro civilní letectví ČR. V roce 2013 vstoupila v platnost nová 

předpisová základna EASA (European Aviation Safety Agency), která nařizuje 

transformaci stávajících výcvikových zařízení do tzv. Approved Training 
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Organisations (ATO) a týká se všech členských států JAA (Joint Aviation 

Authorities) tedy i České republiky. 

  

2.1.3. Požadavky na frekventanta leteckého výcviku na letounech 

 

Praktickému výcviku předchází teoretické školení, v rozsahu stanoveném 

rámcovou osnovou Os 15, jehož náplní jsou následující předměty (Předpis L-1, 

2009, Odst. 2.9): 

„Letecké předpisy, všeobecné znalosti letadel, letové výkony a plánování, 

výkonnost člověka, meteorologie, navigace, provozní postupy a základy letu“. Na 

závěr školení frekventanti absolvují postupový test z nabytých vědomostí. 

 

Před vlastním zahájením praktického výcviku musejí frekventanti získat 

osvědčení o zdravotní způsobilosti druhé třídy, které vydávají specializovaní 

sportovní lékaři na základě zdravotní prohlídky uchazeče. Nejpozději před prvním 

samostatným letem musejí frekventanti absolvovat zkoušku z elektrotechniky a 

radiotechniky, radiokomunikace a souvisejících předpisů před zkušební komisí 

Českého telekomunikačního úřadu. Po úspěšném složení zkoušky získají 

Omezené vysvědčení palubního radiotelefonisty. 

Praktický výcvik probíhá podle schválené osnovy, kterou má každý provozovatel 

individuální s tím, že musí vycházet z rámcových požadavků evropského předpisu 

JAR FCL-1. Velmi osvědčená a hojně používaná osnova je AK-MOT, vydaná 

Aeroklubem ČR, která vychází z mnohaletých praktických zkušeností sahajících 

až do období Svazarmu, kdy také vzniklo největší množství publikací zaměřených 

na metodiku leteckého výcviku. 

Tabulka 1.: Osnova základního výcviku soukromého pilota letounů AK-MOT: 
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Uvedená osnova čítá celkem 35 hodin letové doby z toho 10 hodin samostatné 

letové doby. Minimální doba letu, požadovaná u žadatelů o vydání licence 

soukromého pilota letounů bez započitatelné předchozí zkušenosti (např. z jiných 

kategorií letadel), je však 45 hodin, z nichž 5 hodin může být provedeno na 

schváleném syntetickém výcvikovém zařízení (letovém simulátoru). Vydání 

licence soukromého pilota (PPL(A)) předchází, kromě výše uvedeného, úspěšné 

složení teoretické zkoušky na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) a dále praktické 

zkoušky na letounu s examinátorem pověřeným ÚCL. Další podmínkou pro 

vydání průkazu je dosažení věkové hranice nejméně 17 let (předpis L-1, Hlava 2). 

 

Požadavky na školní vzdělání frekventantů základního leteckého výcviku na 

letounech je nejméně úplné základní a doporučuje se úplné středoškolské (předpis L-

1, odst. 2.3.1.2.) 

 

2.1.4.   Charakteristika typického frekventanta leteckého výcviku 

 

Do základního leteckého výcviku se v největší míře hlásí dvě skupiny 

frekventantů 

- Mládež v školním věku s cílem stát se profesionálním nebo výkonným 

sportovním letcem (jiné, často prchavé, druhy motivace nejsou pro potřeby 

této práce uvažovány). Náklady na výcvik hradí převážně rodiče. 

- Lidé v produktivním věku s cílem obohatit svůj život o atraktivní 

zájmovou činnost nebo využít možnosti letounů jako dopravního 

prostředku, sociální prestiže apod. V některých případech i tito lidé usilují 

o kariéru profesionálního, výjimečně také výkonného sportovního letce. 

Náklady na výcvik hradí převážně z vlastních prostředků.   

V této souvislosti je vhodné uvést charakteristiky těchto dvou věkových skupin: 

Mládež ucházející se o letecký výcvik je nejčastěji ve věku 15-20 let tedy v 

období postpubescence. Dle Příhody tato věková třída „determinuje nástup 

pohybových schopností a dovedností obecných a speciálních pohybových 

projevů. Identifikace pohybových schopností a jejich struktury při výcviku 

umožňuje, aby se s dostatečnou účinností staly kauzálním činitelem v 

pedagogickém procesu“. Motorický i senzorický vývoj je v tomto období 

dokončený a toto období bývá označováno za vrchol motorického vývoje jedince. 
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Motorická docilita se zlepšuje i díky účinnější koncentraci pozornosti, 

konzistentní motivaci, cílevědomějšímu přístupu k učení i zvýšené mentální 

intelektové kapacitě adolescentů (Rychtecký, Fialová 2002). 

Podle Kouby (1995) pohybové schopnosti v tomto období umožňují formování 

nového harmonického celku, přičemž úroveň jednotlivých kondičních schopností 

umožňuje provádět i fyzicky náročné aktivity. Koordinační schopnosti pak 

umožňují vykonávat pohyby přesně, plynule a esteticky. 

U chlapců vlivem tohoto nárůstu svalové hmoty dochází ke snížení pohyblivosti v 

kloubech. Síla a motorika se obecně během tohoto období rozvíjí. Vývoj 

jednotlivých složek však není stejnoměrný (Malina, Bouchard, 1995).  

Podle Dovalila et al. (2002) „plný tělesný rozvoj v konci období předznamenává 

počátek dosud nejvyšší pohybové výkonnosti. Od 16 let je možné výrazněji 

zvyšovat tréninkové nároky, koncem dorostového věku přichází doba maximální 

trénovatelnosti“. 

 

Z pohledu ontogeneze motoriky můžeme charakterizovat hlavní faktory mající 

vliv na motorické projevy zájemců o letecký výcvik. Jsou to: somatotyp, 

trénovanost a speciální zaměření. U zájemců, kteří přicházejí do výcviku v období 

postpubescence, už vymizely anatomické disproporce spolu s disharmonií 

motoriky. V 16 letech bývá tento věk označován jako vrchol motorické aktivity 

kdy je možno soustavně rozvíjet i speciální trénovanost. Věk 18 - 20 let je 

vrcholem motoriky. Ve věku 20 let jsou již typické znaky motoriky, i když jsou 

dále ovlivňovány dalším fyzickým vývojem, rozvojem pohybových schopností a 

popřípadě jejich úpadkem při pohybové nečinnosti (Fiala, 1997).  

 

Období 20-45 let, z něhož se nejčastěji rekrutuje druhá skupina uchazečů o 

letecký výcvik, bývá charakterizováno jako: 

20-30 let: tělesné dozrávání, proporce těla nabývají definitivní podoby, vnitřní 

orgány plní na nejvyšší úrovni své funkce.  Je to věk plné fyzické síly a psychické 

energie. Sportovně orientovaní jedinci dosahují špičkových výkonů. Někteří 

jedinci  jsou v tomto období ekonomicky samostatní, jiní dokončují studia. 

Významné změny životního stylu ukončují sportovní aktivitu. 

30-45 let: významné období z hlediska sociálních změn. Mnoho času zabere 

rodinný život, zaměstnání. Prvá část období je nazývána jako období vrcholné 
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tělesné i psychické výkonnosti. Ve druhé části se začíná projevovat pokles 

některých tělesných i psychických funkcí. Důležitou roli hraje pravidelná 

pohybová aktivita.  

 

V období okolo 30 let muži dosahují nejvyšší úrovně základních pohybových 

schopností. Rozdíly v motorice jsou podmíněny somatotypem, zaměstnáním, 

tréninkem, životosprávou apod. U mužů se projevuje typická snaha o co největší 

ekonomičnost motoriky, která chybí ve vývojových fázích chlapců.  

 

Ženy se vyrovnávají mužům v rychlostních projevech jen různých částí těla a 

v souhře pohybů, zatímco v projevech ohebnosti jsou téměř vždy lepší ženy 

(Rychtecký, Fialová 2002). Ženám jsou bližší pohyby zprostředkované menšími 

svalovými skupinami a proto ovládání stroje - letadla zvládají ve stejné motorické 

kvalitě jako muži (Fiala 1997). 

 
2.1.5. Požadavky na instruktora leteckého výcviku 

 
Požadavky na instruktora leteckého výcviku (JAR-FCL 1, odst. 2.8.1.1.): 

Žadatel musí splňovat požadavky na znalosti pro vydání průkazu způsobilosti 

obchodního pilota, podle příslušnosti ke kategorii letadla uvedené v průkazu 

způsobilosti. Navíc musí žadatel prokázat úroveň znalostí, odpovídající 

oprávněním uděleným držiteli kvalifikace letového instruktora, přinejmenším v 

těchto oblastech: 

a) způsoby vyučování, 

b) posouzení výkonnosti žáka v těch předmětech, v nichž se provádí pozemní 

výcvik, 

c) učební metody, 

d) základní prvky efektivního vyučování, 

e) hodnocení a přezkušování žáka, metodika výcviku, 

f) příprava programů výcviku, 

g) plánování výuky, 

h) metody výcviku v učebně, 

i) používání výcvikových pomůcek, včetně zařízeních pro výcvik letové 

simulace, podle toho, co padá v úvahu pro příslušnou situaci, 
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j) rozbor a oprava chyb žáka, 

k) lidská výkonnost z hlediska letového výcviku včetně zásad pro zvládání 

hrozeb a chyb 

l) rizika související se simulováním závad systémů a nesprávných činností 

zařízení letadla. 

Žadateli o kvalifikaci instruktora musí být alespoň 18 let a musí mít ukončen 

schválený kurz výuky teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené FTO. 

Tento kurz je určen k výcviku žadatele poskytovat výcvik na jednomotorových 

letounech až na úroveň PPL(A). Letový výcvik musí zahrnovat alespoň 30 hodin 

letového výcviku (JAR-FCL 1.340). 

  

2.1.6. Charakteristika instruktora leteckého výcviku 

 

Jelikož je létání obecně spjato s velkou odpovědností, která mnohdy není vlastní 

zejména teenagerům, musejí instruktoři létání působit také jako vychovatelé a 

pedagogičtí pracovníci se všemi obvyklými atributy. Kromě odpovědnosti mají ve 

svých svěřencích zakotvit také smysl pro kázeň jako součást morálky (Santus, 

2010). 

„Kázeň je hlavně odpovědnost za vlastní jednání. Nejvyšší formou ukázněnosti je 

autonomní kázeň, to znamená schopnost být odpovědný především sobě samému 

a jednat ukázněně bez jakékoliv vnější kontroly“ (Švarcová, 2005, str. 277). 

Tuto vnější kontrolu instruktor téměř úplně ztrácí při samostatných letech 

frekventanta*). Předtím než svého svěřence uvolní k samostatnému letu (zvláště 

pokud jde o první samostatný let vůbec), musí být instruktor dokonale 

přesvědčen, že jej nejen vybavil všemi praktickými dovednostmi stanovenými 

předpisem L1, ale také že je pro úspěšné zvládnutí letu dostatečně odpovědný a 

disciplinovaný.  

 

 

__________________________________________________________________ 

*) jediným možným dohledem nad frekventantem při samostatném letu bývá vizuální kontrola 

letadla na dálku nebo hlasové spojení prostřednictvím radiostanice. V případě mimoletištních letů 

a přeletů i tato možnost odpadá, jelikož se frekventant nachází mimo dohled i dosah radiostanice. 
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Z psychologického hlediska musí mít instruktor jistotu, že frekventanta při 

(zejména prvním) samostatném letu nesvede euforie, jako jev, který se při této 

příležitosti zákonitě dostaví, například k letecké nekázni, která je z velké části 

příčinou nehod.  

Úloha instruktora-pedagoga je znesnadněna i tím, že, např. v kritickém věku 14-

15 let, je „proces socializace osobnosti již téměř ukončen“ (Svoboda, 2000) a 

navíc má i časově velmi omezenou možnost ovlivnit výchovu jedince, protože se 

s ním dostává do styku zpravidla pouze jednou týdně (o víkendech). Přesto se 

dostává do situace, kdy mu rodiče svěřují do péče své potomky a to k výkonu 

činnosti, kde je rizikový potenciál podstatně vyšší než u jiných druhů sportu. 

Svoboda také uvádí, že „výchova ve sportu má mít svoji koncepci, navazující na 

vývoj společnosti a respektující nejen klasické postuláty, ale i principy moderního 

myšlení.“ 

„I když se někdy trenéři slova vychovatel bojí, a někteří se ho přímo otevřeně 

zříkají, jejich role je vtahuje i do této úlohy.“ 

 „Sport není jen výkon samotný, je mnohem košatější, širší a proto hovoříme o 

sportovním životě. Má svoje nároky, které vymezení cíle formuluje jen 

všeobecně. Podrobněji to vyjadřují konkrétní úkoly“. Zde je vhodná citace bodů 1 

a 5, které platí zejména pro sportovní létání: 

„1. Utváření potřebných vědomostí o sportovním životě a konkrétních sportovních 

činnostech (technika, taktika, složky tréninku, atd.)“ 

„5. Rozvoj specifických schopností (periferní vidění, složitá reakce, rozhodování, 

pozorovací a posuzovací kapacity apod.)“ 

 

Naprosto stěžejní je kvalita osobnosti instruktora-pedagoga jak pro stránce 

odborné tak i pedagogicko-výchovné (Svoboda, 2000): 

Základní kvality, které by měly charakterizovat pedagogickou osobnost, můžeme 

shrnout do několika skupin. Úspěšná výchovně vzdělávací činnost klade 

požadavky na pedagogovu hodnotovou orientaci, na jeho vzdělání všeobecné i 

odborné, na jeho pedagogickou erudici a v nemalé míře i na jeho některé 

osobnostní rysy a charakter.  

V pedagogickém procesu se uplatňuje mnoho rysů pedagogovy osobnosti, které 

kladně ovlivňují průběh tohoto procesu: tvořivost, zásadový morální postoj, 
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pedagogický optimismus, pedagogický takt, pedagogický klid, pedagogické 

zaujetí, hluboký přístup k žákům, přísná spravedlnost (Jůva, 2001, str.  56 a  58). 

Instruktor létání se musí neustále snažit o sebezdokonalování a tím účinně 

odbourávat rutinní přístup jako jednu z příčin leteckých nehod:  

V pedagogově dalším rozvoji i při zkvalitňování jeho výchovně-vzdělávacího 

působení hraje významnou úlohu jeho sebereflexe, tj. uvědomování si svých 

poznatků, zkušeností a prožitků z pedagogické činnosti, zejména řešení 

pedagogických situací. Při sebereflexi dochází k popisu, analýze, hodnocení, 

uspořádávání a zobecňování vlastních pedagogických poznatků a zkušeností. 

Sebereflexe je vlastně vnitřním dialogem, který vede učitel se sebou.“  (Filová, 

Strach, Maňák, 1997 str. 76) 

 
Pokud se v pedagogickém přístupu instruktora vyskytne kombinace 

“nedostatečného teoretického a praktického odborného vzdělání a praktických 

pedagogických, didaktických a metodických dovedností a návyků“ (Jůva, 2001) 

vede to, v případě létání, vždy k ohrožení bezpečnosti. Vůbec nejhorší jsou 

případy fatálního selhání instruktora, kdy dojde k letecké nehodě s následkem 

zranění nebo úmrtí.  Podle toho, kde se instruktor v dané chvíli nachází, můžeme 

výcvikové lety rozdělit do dvou skupin:  

a) lety ve dvojím obsazení- instruktor je na palubě letadla ve funkci velitele, 

provádí přímý dozor. Z hlediska motorického učení instruktor při letech ve dvojím 

obsazení daný prvek ovládání letounu předvádí a následně koriguje/ opravuje a to 

buď verbálně, nebo aktivním zásahem do řízení.   

b) samostatné lety frekventantů- instruktor je na zemi a provádí vzdálený dozor. 

Velitelem letadla je frekventant. Z hlediska motorického učení frekventant 

zdokonaluje pohyby naučené při letech ve dvojím obsazení. 

 

V následující zprávě NATIONAL TRANSPORT SAFETY BOARD z roku 2002 

je popsána tragická nehoda cvičného letounu, jejíž příčinou bylo špatné 

rozhodnutí instruktora: 

 „A power flight instructor and student were told to hold while a large jet took off. 

Shortly after the jet took off, the tower gave a wake turbulence warning and 

issued a clearance to take-off. The instructor and student took off immediately. 
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After a normal take-off, the plane entered a steep bank angle and crashed killing 

both the student and instructor“. 

Na tuto a některé další nehody výcvikových letů ve dvojím obsazení reaguje T. 

Knauff (2005): „Simply stated, an instructor owes a duty of due care, higher than 

the standard of a private person, and further, the instructor's negligence can be 

imputed to the FBO, flying school, club, or even the officers and supervisors of 

that instructor“.  

 

2.1.7. Požadavky na školní letouny 
 

Z hlediska předpisových požadavků musí mít školní letoun určený pro základní 

letecký výcvik následující: 

- jeden pístový motor pohánějící vrtuli 

- jedno sedadlo pro frekventanta a jedno sedadlo pro instruktora 

- Jedno kompletní řízení pro frekventanta a jedno kompletní řízení pro 

instruktora. Jelikož ovládání letounu, a tím i motorické učení, probíhá 

nejvíce prostřednictvím řízení, je vhodné podrobněji popsat jeho varianty. 

Řízení letounu se dělí na ruční řízení a nožní řízení. 

Ruční řízení může mít podobu: 

• beranů (control wheel, yoke),  

• řídicí páky umístěné na podlaze (stick) 

• řídicí páky umístěné na straně pilotního prostoru (sidestick) 

Ručním řízením se letoun ovládá kolem příčné osy (výškové kormidlo) a 

podélné osy (křidélka), (Kdér a kol., 1980). 

Nožní řízení má podobu pedálů umístěných na podlaze kokpitu pod 

palubní deskou. Nožním řízením se ovládá letoun kolem svislé osy 

(směrové kormidlo), (Kdér a kol., 1980). 

- Přístroje, které dovolí letové posádce, aby kontrolovala dráhu letu letounu, 

prováděla všechny obraty v souladu s požadovanými postupy a dodržovala 

provozní omezení letounu v předpokládaných provozních podmínkách 

(předpis L6/I odst. 6.2.1.)  
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Obr.1.: Přístrojový panel celosvětově nejvíce používaného školního letounu 

Cessna 172 (autor: Oscar Laborda Sanchez) 

 

2.2. Motorické učení 

 

2.1.1. Definice 
 
V podstatě zákonitosti motorického učení se opírají o regulaci pohybu. Úroveň 

naučeného pohybového návyku odpovídá také úrovni pohybové regulace (Hošek, 

Rychtecký str. 68). Hlavní roli v regulaci pohybu a tím i motorické výkonnosti 

mají především ty mechanismy, které mají bezprostřední souvislost s učením. 

Proto také lze předpokládat, že v motorickém učení je možno spatřovat určitý 

regulativní princip, nemáme-li přitom na mysli činnosti vrozené. Učící se jedinec 

řídí svoje chyby na základě dřívějších výsledků své vlastní aktivity, získává nové 

zkušenosti, které potom vstupují do podmínek i situací činnosti nové a podílí se 

tak na kontrole nových pohybů (Hošek, Rychtecký str. 69) 

Schopnosti jsou stabilní a trvalé rysy, které jsou z větší části geneticky určené, a 

které podtrhují dovednost osobnosti při plnění různých úkolů- lidé se odlišují 

podle svých silných a slabých schopností a výsledkem je rozdíl v dovednostních 

úrovních. Vědci předpokládají, že schopnosti jsou geneticky určené a fixované a 
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to znamená, že se v zásadě nemění bez ohledu na množství zkušeností a cvičení. 

Schopnosti se tedy dají považovat za hardware, které si jednotlivci nesou do 

výkonnosti nebo vyučovacího procesu (Schmidt, Wrisberg, 2008).   

Nejdůležitější podmínka- množství cvičení. 

Čím více se procvičuje, tím více se člověk naučí při zachování neměnnosti 

ostatních podmínek. Pokud se týká množství cvičení (opakování) lze 

zjednodušeně konstatovat, že při stavbě cvičební by měla být zohledněna potřeba 

maximalizace množství pokusů (Schmidt, Lee, 1999). Při letech ve dvojím 

obsazení by instruktor neměl zasahovat do řízení frekventantovi více než je 

nezbytně nutné k zachování bezpečnosti letu a tím nesnižovat počet jeho pokusů 

frekventanta řídit letadlo samostatně. 

 

2.1.2. Fyziologický popis řízení motoriky (Gollhofer a kol., 2012) 

 

Zásadní vliv na řízení motoriky mají bazální ganglia. Jsou to pomocná motorická 

koordinační ústředí uložená v hloubce mozkových hemisfér.  

Postavení bazálních ganglií v systému řízení motoriky souvisí s rozvojem 

motorické mozkové kůry, která u člověka přebírá rozhodující vliv v řízení a 

koordinaci především volní hybnosti. Bazální ganglia se tak dostávají do role 

struktury koordinující neúmyslnou (reflexní) pohybovou aktivitu s úmyslnými 

pohyby.  

Corpus striatum je nejobjemnější částí bazálních ganglií. Skrz striatum prorážejí 

vlákna tvořící začátek capsula interna (soubor drah), a rozdělují tak vlastně celé 

jádro na ncl. caudatus a putamen. Strukturou neuronů se caudatum i putamen 

neliší. 

Pallidum má na horizontálním řezu trojúhelníkovitý tvar, a mezi bazálními ganglii 

je nápadné svoji světlou barvou. (Odtud je i název.) 

Amygdala je uložena v hloubce spánkového laloku, před koncem postranní 

mozkové komory. (Jde o poměrně složitý útvar složený z několika skupin jader.) 

Claustrum je pásek šedé hmoty vložený mezi putamen a kůru mozku. 

Obecným projevem činnosti bazálních ganglií je jejich tlumivý vliv na korové i 

podkorové motorické funkce. Neurony bazálních ganglií tento vliv uplatňují tak, 

že prostřednictvím spojů (drah) bazálních ganglií tlumí aktivitu neuronů mozkové 

kůry nebo aktivitu neuronů nižších úrovní centrálního nervového systému 



 22

(především retikulární formace). Tzn., že neurony bazálních ganglií modulují 

(zesílením nebo zeslabením upravují) signály přicházející z motorické kůry 

mozku dříve než dojdou k alfa motoneuronům. (modulační vliv se uplatňuje 

prostřednictvím řady mediátorů: dopaminu, serotoninu, noradrenalinu, 

acetylcholinu, peptidů).  

Podle Gollhoferové bazální  ganglia  zabezpečují   převod  plánu  do  programu:  

Na funkci bazálních ganglií můžeme pohlížet i takto: Neurony ganglií vysílají 

časoprostorově uspořádané impulzy, řídící výkonná motorická centra. Tyto 

impulzy určují parametry pohybu, tj.: sílu, směr, rychlost a amplitudu pohybu.  

 

2.1.3. Dělení motoriky, pohybové schopnosti a dovednosti 

 

Oblast lidské motoriky je rozdělována do následujících skupin (Čelikovský, 

1990): 

• Základní motorika 

• Pracovní motorika 

• Sportovní motorika 

• Bojová motorika 

• Umělecká motorika 

Každá skupina má své charakteristické znaky, pohyby a pohybové kombinace 

jsou specifické, ale současně se vzájemně prolínají a doplňují. Všechny pohyby a 

pohybové činnosti vykonává stejný pohybový aparát, stejné kosti, svaly, stejný 

systém periferního nervstva a stejná centrální nervová soustava (Fiala, 1997). 

 

Fiala dále uvádí, že základní pohybový fond jsou pohyby člověka, které tvoří 

pohybovou základnu veškeré jeho činnosti. Tvoří je pohyby jednotlivých článků 

těla izolovaně, pohyby více článků a všech článků v integrovaném celku. 

Základním znakem lidské motoriky je vzpřímená postava, velká pohyblivost 

horních končetin, držení hlavy, stavba dolních končetin, stavba trupu, stavba 

mozku a celého nervového systému. Významnou funkci mají analyzátory 

chodidla, které nám umožňují uvědomování si výkyvů těla při přímém postoji. Při 

létání nám tuto funkci plní vestibulární aparát a taktilní buňky v sedací a zádové 

oblasti těla. Do základní motoriky patří dále všechny pohyby, které umožňují 
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vykonávat všechny životně nevyhnutelné činnosti např.: umývání, oblékání, jídlo, 

chůze - lokomoční pohyby apod.  

Pracovní motorikou rozumíme všechny pohyby a pohybové činnosti, které člověk 

musí vykonávat v rámci specifické pracovní činnosti. Vývoj této motoriky přímo 

koreluje se způsobem výroby, s používáním nástrojů a strojů - letadel a jejich 

vývojem. Každý nástroj, náčiní, stroj vyžaduje nové pohyby a jejich kombinace. 

Rozsahem a kvalitou této motoriky se zaobírá profesiografie. Její rozsah určují: 

technická vyspělost letadla, taktika a strategie provedení letu.  

Všechny oblasti motoriky člověka mají stejnou podstatu fyzikální, biologickou a 

společenskou a tvoří jednotný celek pohybových možností člověka. 

 

Pohybové schopnosti 

 

Pohybovou schopností rozumí dynamický komplex vybraných vlastností 

organismu člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a zajišťující 

jeho plnění.“ (Měkota, Novosad, 2005). Dělení pohybových schopností do dvou 

seskupení na kondiční a koordinační vzniklo v sedmdesátých letech. Jejich 

pojmenování navrhl německý teoretik Grundlach.  

Do koordinačních schopností se řadí schopnosti orientační, diferenciační, reakční, 

rovnováhové, rytmické aj. Ty jsou spjaty především s řízením a regulací 

pohybové činnosti. Na rozhraní mezi kondičními a koordinačními schopnostmi se 

nachází schopnosti rychlostní. Dalo by se říci, že se jedná o schopnosti hybridní, 

jelikož nesou znaky obou seskupení, jak kondičního, tak koordinačního. 

Pohyblivostní schopnosti, pro které je v obrázku 1 použito názvu flexibilita, se 

uvedenému schématu vymykají, jelikož se u nich na rozdíl od ostatních jedná 

spíše o pasivní přenos energie. (Měkota, Novosad, 2005). 

Vývoj pohybových schopností je závislý na zrání organismu. V souvislosti s ním 

je důležité znát senzitivní období. To jsou období citlivá na působení podnětů, 

vhodná a důležitá pro rozvoj pohybových schopností. Vymezení těchto 

senzitivních období je třeba brát jen jako orientační, protože stejně jako v jiných 

znacích ontogeneze může být i průběh vývoje pohybových schopností 
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akcelerovaný, normativní ale i retardovaný. Rozdíly se nachází i mezi oběma 

pohlavími. (Měkota, Novosad, 2005; Rychtecký, Fialová, 1998).  

 

Tabulka 2: Senzitivní období pohybových schopností: 

Pohybová schopnost  Senzitivní období  

Aerobní vytrvalost  6 – 19 let  

Rychlostně silová (anaerobní)  14 – 18 let  

Staticko-silová (max.)  14 – 18 let  

Silová vytrvalost  14 – 18 let  

Prostorová orientace  9 – 13 let  

Pohyblivost  7 – 15 let  

Akční a běžecká rychlost  7 – 15 let  

Rychlostně silová  7 – 15 let  

Rovnováha  7 – 11 let  

Kinestetická - diferenciační  6 – 8 let 

Reakční a frekvenční rychlost  6 – 11 let  

Obratnostně koordinační  6 – 11 let  

Jak lze vyčíst z uvedené tabulky, mezi pohybové schopnosti s raným nástupem 

senzitivního období patří: kinestetická – diferenciační schopnost, reakční a 

frekvenční rychlost a obratnostně koordinační schopnost.  

Do kategorie pohybových schopností se středním nástupem rozvoje patří: 

prostorová orientace, pohyblivost, akční a běžecká rychlost, rychlostně silová 

schopnost a rovnováha.  

Mezi pohybové schopnosti s pozdním nástupem senzitivního období se řadí: 

rychlostně silová (anaerobní) schopnost, staticko-silová schopnost a silová 

vytrvalost.  

Z uvedených senzitivních období vyplývá, že vývoj motorických schopností lze 

výrazně ovlivnit v dětství, pubertě a adolescenci. Pozitivní vliv na něj má aktivní 

pohybová činnost ve zmíněných obdobích, naopak negativní vliv může mít 

dlouhodobá nečinnost, např. dlouhodobé upoutání na lůžko.  
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Žádná z pohybových schopností neexistuje izolovaně. Pohybové schopnosti 

představují dílčí stránky určitého motorického projevu člověka. Při pohybové 

činnosti jsou jednotlivé pohybové schopnosti propojeny anatomickými, 

fyziologickými, biomechanickými a psychickými zákonitostmi. Na každé 

pohybové činnosti se tedy podílí všechny pohybové schopnosti, i když jejich 

poměr zastoupení je různý a je závislý na charakteru dané činnosti. Rozvoj jedné 

pohybové schopnosti působí na rozvoj ostatních. (Juřinová, Stejskal, 1987).  

Pohybové dovednosti 

Pohybové dovednosti (pohybové činnosti) jsou dominantním výsledkem 

motorického učení. Z čehož vyplývá, že ne všechny pohybové projevy můžeme 

nazvat pohybovými dovednostmi. O pohybových dovednostech se začíná mluvit 

až poté, co kvalitativní a kvantitativní znaky daného pohybu dosáhnou určité 

úrovně. (Rychtecký, Fialová, 1998). Jednotlivé pohybové dovednosti se vždy 

skládají ze tří složek:  

     • senzorická složka - zajišťuje vnímání  

     • intelektová složka – zajišťuje výběr optimálního řešení pohybového úkolu  

     • senzomotorická složka – zajišťuje provedení pohybového úkolu  

Hodnocení (diagnostika) pohybových dovedností se provádí převážně kvalitativní 

analýzou. Ta je založena na systematickém pozorování a následném posouzení 

kvality dovednosti, což vede ke zlepšení pohybového výkonu odstraněním 

jednotlivých chyb. Aby mohl učitel provést kvalitní diagnostiku, musí mít 

vysokou úroveň odborných znalostí z různých oborů. Posuzování pohybových 

dovedností má tedy interdisciplinární charakter. (Juřinová, Stejskal, 1987). 

VZTAH MEZI POHYBOVÝMI SCHOPNOSTMI A POHYBOVÝMI 

DOVEDNOSTMI  

Vztah mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi je dynamický a má 

charakter vzájemného podmiňování a ovlivňování. Pohybový potenciál člověka, 

který je daný úrovní jeho pohybových schopností se účinně realizuje ve formě 

pohybových dovedností a návyků. Pohybové dovednosti jsou tedy definovány 
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jako účelné způsoby realizace pohybových schopností. Osvojení pohybových 

dovedností i rozvoj pohybových schopností má reflexní podstatu, a proto je řízeno 

všemi zákonitostmi podmíněných reflexů. Aby mohl být jakýkoli pohyb osvojen, 

musí dojít k učení se tomuto pohybu. Tento proces se nazývá motorické učení. 

Motorické učení a rozvoj pohybových schopností tvoří nedělitelný celek, jednotu 

pohybového projevu člověka. Při dobře zvládnuté pohybové dovednosti se účelně 

využívá pohybových schopností a tím dochází k menší ztrátě energie při stejném 

výkonu. Vztah mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi je oboustranný, což 

znamená, že pohybové schopnosti umožňují efektivnější nácvik pohybových 

dovedností a ty zpětně příznivě ovlivňují rozvoj pohybových schopností. 

(Juřinová, Stejskal, 1987). 

2.1.4. Procesuální stránka výcviku (Fiala, 1997) 

Obecné předpoklady procesuální stránky leteckého výcviku jsou pohybové 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Procesuální stránka výcviku je úzce spjata 

s motorickým učením. Platným předpokladem procesuální stránky je společenské 

okolí a řeč (interakce instruktor -  žák  pilot). 

 

Aktivní uvědomělé provádění jednotlivých cvičení při leteckém výcviku pilotním 

žákem se zakládá na komplexu motivů habituálních a aktuálních. Motivace 

habituální je získaná relativně konstantní dispozice pilotního žáka ke specifickým 

situacím. Motivace aktuální je komplex motivů, které působí nebo vznikají 

v aktuální situaci při výcviku. 

 

Nezbytnou součástí procesuální stránky při leteckém výcviku je zpětná informace 

o výsledku a chybách v provedení příslušného cviku, která napomáhá k odstranění 

chyb a zpřesnění pohybu. 

Pro procesuální stránku jednotlivých cvičení má značný význam výchozí 

motorická úroveň, která je dána stavem pohybových vlastností, schopností a 

dovedností a schopností učit se rychle, důkladně a s trvalým výsledkem - efektem. 

Procesuální stránka jednotlivých cvičení při leteckém výcviku se zpravidla vyvíjí 

následovně: Tvorba základních vztahů mezi prvky pohybové struktury se 

projevuje jako nepřesná souhra pohybů, což odpovídá stupni generalizace a 

iradiace v CNS a představuje nejnižší úroveň  
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struktury pohybu. Na tuto fázi působí řada faktorů psychických, vegetativních a 

somatických. 

• Zpřesnění vztahů mezi prvky pohybové struktury se jeví jako jemná souhra 

pohybů a odpovídá stupni diferenciace a koncentrace a představuje střední 

vývojovou úroveň struktury pohybu. Odpovídá technicky správnému 

provedení. 

• Stabilizace vztahů mezi prvky pohybové struktury odpovídá automatizované 

jemné souhře pohybů a představuje vyšší úroveň vývoje struktury pohybu. 

Uplatňuje se uspořádaná souhra sil. Rozvíjí se schopnost předvídat pohyb a 

zdokonaluje se pohybová paměť. Tuto fázi učení nelze uzavřít, jsou nutná další 

opakování, aby se struktura pohybu nevrátila do nižší fáze. 

• Uplatnění pohybových struktur v různých fázích letu a rozdílných 

meteorologických podmínkách představuje tvořivou asociaci. Speciálním 

případem transferu je problém strannosti-laterality (křížového přenosu). 

Funkční závislost mezi oběma mozkovými hemisférami se projevuje 

v pozdějších fázích leteckého výcviku - výcvik instruktora, u letadel, kde jsou 

pilotní sedadla umístěna vedle sebe. Instruktor musí ovládat řízení letadla 

střídavě levou nebo pravou rukou, podle sedadla, na kterém provádí let a podle 

umístění ovládacích pák motoru(ů). Proto je nutné a významné dbát na princip 

oboustrannosti pro ty činnosti, u nichž funkční dominanta jedné strany 

převládá. 

 

3. Cíle, úkoly a metodika práce 

 

3.1. Cíle práce 

 

Cílem této práce je zjistit zda existuje dostatečné množství pramenů zabývajících 

se problematikou motorického učení v létání a dále popsat teoretická východiska 

procesu motorického učení v různých fázích základního leteckého výcviku tak, 

aby bylo možno získané poznatky využít k praktickému výzkumu nebo 

praktickému užití obecně jak instruktory (např. k zefektivnění procesu 

motorického učení v létání), tak potenciálními zájemci o základní letecký výcvik, 

kteří se dopředu chtějí hlouběji seznámit s danou problematikou.  
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3.1. Úkoly práce 

 

Úkolem této práce je zjistit zda existuje dostatečné množství pramenů 

zabývajících se problematikou motorického učení v létání a dále popsat teoretická 

východiska procesu motorického učení v různých odvětvích základního leteckého 

výcviku tak, aby bylo možno získané poznatky využít k praktickému výzkumu 

nebo praktickému užití obecně jak instruktory (např. k zefektivnění procesu 

motorického učení v létání), tak potenciálními zájemci o základní letecký výcvik, 

kteří se dopředu chtějí hlouběji seznámit s danou problematikou. Dalším úkolem 

je zjistit jakým způsobem by bylo vhodné obohatit literaturu tohoto odvětví 

s ohledem na značný pokrok, který byl v oboru letectví dosažen od doby 

posledního významného publikování odborných publikací, zabývajících se 

zkoumaným tématem, po současnost. Jedná se zejména o digitalizaci 

přístrojového vybavení letounů (včetně těch určených pro základní letecký 

výcvik), nárůst hustoty letového provozu a s tím související omezení a požadavky 

ze strany letových a provozních služeb a dále vývoj a zavádění čím dál 

dokonalejších virtuálních učebních pomůcek včetně syntetických výcvikových 

zařízení (simulátorů). Jedním z vhodných témat nové odborné publikace by tedy 

mohlo být například porovnání účinnosti motorického učení v simulátoru a 

skutečném letadle jako východisko pro tvorbu nových metodik a osnov leteckého 

výcviku, které by zohlednily současné možnosti a potřeby při zachování nebo lépe 

zvýšení bezpečnosti létání a zároveň snížení nákladů na něj.  

 

3.2. Metodika práce 

 

Použitou metodou je analýza dostupné literatury a komparace s vlastními 

poznatky z instruktorské a examinátorské činnosti.  
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4. Deskriptivně analytická část 

 
4.1. Motorické učení v základních fázích leteckého výcviku  

 

4.1.1. Obecné charakteristiky motorického učení v létání 

 

V počátcích výcviku roste úloha smyslových orgánů. Piloti začátečníci pociťují 

nejenom zrakem, jak se mění prostorová poloha letounu, ale také vnímají, 

analyzují a zapamatovávají si změny přetížení a síly na orgánech řízení, údery a 

vibrace, změny hluku motoru a toto vše využívají ke kvalitnímu osvojení 

složitého souboru pohybů při pilotování za letu. Důležitou úlohu při výcviku má 

ideomotorický trénink pohybové činnosti (Fiala, 1997). 

 
Fiala (1997) dále zmiňuje důležitou závislost řídicích pohybů na rychlosti letu: 

Účinek změny rychlosti letu na pohybovou činnost řídící paže se projevuje 

diferencovaně. Se změnou rychlosti letu se mění účinnost kormidel a síly potřebné 

na jejich vychýlení. Při velké rychlosti se účinnost kormidel zvětšuje. Pro změnu 

režimu letu je potřebné jen jejich malé vychýlení řídicí pákou ovládanou paží, 

přičemž síla potřebná na jejich vychýlení je větší. Při malé rychlosti klesá účinek 

kormidel. Pro změnu režimu letu je nutné jejich větší vychýlení řídicí pákou 

ovládanou paží a potřebná síla na toto vychýlení je menší. 

Dle Kdéra (1978) jsou ukázky funkce kormidel podmíněny nejen vychýlením 

příslušného ovladače – řídicí páky – ale i jeho ponechání ve vychýleném stavu po 

dobu nezbytnou k tomu, aby se účinek kormidel mohl projevit. Příliš velké a 

energické výchylky zkreslují ukázky a poskytují žákům málo času k tomu, aby si 

změny uvědomili a mohli je sledovat. Kdér dále uvádí, že jednou ze základních 

podmínek správného pochopení funkce kormidel, ale i všech dalších letových 

prvků a cvičení, je správné a ustálené posazení pilotního žáka v sedadle. Pilotní 

žák musí sedět v letounu tak, aby: 

a. jeho poloha byla při každém letu stejná, a to je, aby seděl stejně vysoko a 

ve stejném záklonu. Přitom musí být schopen dosáhnout bez potíží na 

potřebné ovladače; 

b. seděl volně, ne strnule a by nebyl tísněn nebo stahován na některou stranu 

upínacími pásy; 
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c. měl dobrý výhled, ale nedotýkal se hlavou krytu kabiny 

d. držel řídicí páku lehce v jejím nejvyšším bodě 

Naprosto stěžejní pro správné a účinné motorické učení v létání je použití 

vyvážení. Vyvážení je zařízení ovládané pilotem, které umožňuje upravit 

aerodynamické síly na kormidle tak, aby síly v řízení byly pro daný režim letu 

minimální. Všechny cvičné letouny jsou vybaveny alespoň tzv. výškovým 

vyvážením (elevator trim), kterým lze upravit aerodynamické síly na výškovém 

kormidle a tím odstranit nežádoucí síly v řízení kolem příčné osy. Kdér (1978) 

uvádí, že pilotní žáci a méně zkušení piloti někdy potřebu vyvažovat letoun 

podceňují, zejména jedná-li se o vyvážení na relativně kratší dobu, jako je tomu 

například při letech po okruhu, kde se letový režim několikrát mění. Vyvažování 

se jim v takových případech jeví jako práce navíc, na kterou mají málo času 

(srovnej s odst. 3.3.7.). To vyplývá z nedostatečné praxe. Některým pilotům se 

mimoto jeví jako výhodné, když v řídicí páce cítí určitý menší tak nebo tlak. 

Vyvolává to v nich pocit bezprostředního „sepětí“ s letounem, který tak „cítí“ 

v ruce. Při déletrvajících letech se stálým vylučováním tlaku nebo tahu pilotova 

ruka rychle unaví a ovládání ruční řídicí páky pilotem je méně citlivé a přesné. 

Odpoutá-li svoji pozornost na jiné úkony, ruka podvědomě povolí tlaku nebo tahu 

na řídicí páce a rychlost se zvětší nebo, a to je mnohem nebezpečnější, zmenší. 

 

4.1.2. Pojíždění 

 

Pojíždění je pohyb letounu po zemi za účelem jeho přesunu na místo vzletu nebo 

na parkovací místo po ukončení výběhu po přistání.  

Bezpečné pojíždění vyžaduje především dodržovat poměrně malou rychlost jízdy. 

Během pojíždění ovládáme směr a rychlost pohybu pomocí přípusti, směrového 

kormidla a brzd, a to buď jednotlivě, nebo v jejich vzájemné souvislosti (V-MOT-

1, 1982). Pohyb nožního řízení, které ovládá směrové kormidlo a často také 

příďový nebo záďový podvozek, musí předcházet zamýšlenému začátku zatáčení 

nebo naopak navrácení do přímočarého pohybu.  

 

Výuka správné pohybové činnosti pro pojíždění: Z hlediska motorického učení je 

pojíždění nejjednodušším prvkem řízení letadla zejména proto, že se jedná o 

pohyb malou rychlostí na zemi- tedy bez vertikálního rozměru, kde je letoun 
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ovládán pouze výchylkami nožního řízení kolem kolmé osy za pomocí plynové 

páky (přípusti) případně brzd. V této fázi výcviku je třeba vštípit frekventantovi 

rozsah pohybů pro ovládání nožního řízení a přípusti motoru s ohledem na 

požadovanou rychlost, trajektorii a akceleraci pojíždění a dále správné uchopení 

páky přípusti (zde se často používá ukazováček jako doraz a nástroj pro citlivější 

ovládání přípusti).  

 

4.1.3. Vodorovný let (Fiala, 1997) 

 

Za přímého letu se směr, výška a rychlost nemění. K zachování přímého letu je 

třeba si zapamatovat správnou polohu přídě letounu vzhledem k horizontu, což je 

rozmezí mezi zemí a oblohou. K udržování správné rychlosti slouží pilotu mimo 

jiné i charakteristický zvuk doprovázející let, který při zmenšující se rychlosti 

slábne a při zvětšující se rychlosti sílí.   

 

• Stoupá-li příď letounu (kolem příčné osy) nad horizont, potlačí pilot mírně 

řídicí páku směrem dopředu. Délka dráhy pohybu paže a její rychlost musí 

odpovídat velikosti a rychlosti změny polohy letounu vůči horizontu. 

Potlačením páky paží se vrátí příď letounu do správné polohy, ve které se 

mírným přitažením řídicí páky paží ustálí vodorovný let. 

• Klesá-li příď letounu pod horizont, přitáhne pilot mírně řídicí páku směrem 

k sobě. Délka dráhy paže a její rychlost opět odpovídá velikosti a rychlosti změny 

polohy letounu vůči horizontu. Přitažením páky paží k sobě se vrátí příď letounu 

do správné polohy, ve které se mírným potlačením řídicí páky paží ustálí 

vodorovný let. 

Udržování přímého vodorovného letu je usnadněno správným používáním 

podélného vyvážení letadla, kterým se odstraní nežádoucí síly na řídicí páku. I 

když tyto síly nejsou příliš velké, dochází za určitou dobu únavě fixátorů polohy 

jednotlivých segmentů paže. Ty potom poleví a ustoupí síle na řídící páce, která 

nebyla odstraněna podélným vyvážením letadla v poloze pro horizontální let. 

Letoun potom začne stoupat nebo klesat podle předchozí síly na řídící páce.  

 

Udržování směru při vodorovném letu se zásadně provádí směrovým kormidlem a 

křidélky. Malé odchylky, které vzniknou kolem svislé osy v příčném směru, se 
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odstraňují mírným vychýlení křidélek řídicí pákou na opačnou stranu, než je 

letoun nakloněn. V okamžiku, kdy letoun zaujímá správnou polohu vůči 

horizontu, je nutné ihned paží vrátit řídicí páku do neutrální polohy. 

 

Výuka správné pohybové činnosti pro udržování horizontálního letu je při prvních 

letech ovlivněna absencí znalosti pohybu v 3 rozměrném prostoru u vestibulárního 

aparátu a neznalosti diferenciace sil při vzniku kladných a záporných přetížení na 

tělo pilota. Pilot začátečník reaguje na výchylky letounu místo pohybu řídicí 

pákou opačným nakláněním vlastního těla. Pilot se řídí tlakem v řízení a ne 

skutečným pohybem letounu, proto provádí pohyby řídicí pákou velmi jemně a 

letoun setrvává v původním letovém režimu. Nebo pilot provádí pohyby řídicí 

pákou příliš hrubě a letoun přechází z jedné chyby do druhé. 

Po určité době výcviku je pilot schopen udržovat horizontální let bez stále 

kontroly přídě letounu vůči horizontu. Tato schopnost je důsledkem výcviku 

vestibulárního aparátu, tektilních buněk v sedací a zádové části pilotova těla a 

změn tlaku v středouší. Tyto analyzátory polohy potom dávají povely pro 

proporcionální pohyb paže, která ovládá řídicí páku letadla.  

 

4.1.4. Zatáčení (Fiala, 1997) 

 

Uvedení letounu do zatáčení se provede koordinovaným pohybem řídicí páky, 

která je ovládána paží a směrového kormidla, které je ovládáno nohou pilota do 

směru budoucí zatáčky. Současně s náklonem letounu musí nastat úhlový pohyb 

letounu, jinak vznikne skluz nebo výkluz. Po dosažení určeného náklonu se mírně 

zmenší výchylka řídicí páky a nožního řízení tak, aby náklon letounu byl 

konstantní a kulička příčného sklonoměru byla ve střední poloze. Během zatáčení 

se kontroluje poloha motorového krytu letounu vůči horizontu.  

Srovnání letounu do přímého směru provedeme současným koordinovaným 

vychýlením řídicí páky a nožního řízení proti směru zatáčení letounu. Před 

dosažením vodorovné polohy plynule srovnat řízení do střední polohy. Pohyby 

obou kormidel musí být koordinovány tak, aby v průběhu srovnávání letounu 

nevznikl skluz nebo výkluz.  
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Výuka správné pohybové činnosti pro provádění zatáček letounu při 

horizontálním letu je zpočátku ovlivněna vznikem gravitačních sil (přetížení), 

které nejsou při horizontálním letu. První pokusy o provedení zatáčky jsou 

poznamenány také tím, že pilot sleduje z větší části přístroje a nedostatečně 

kontroluje polohu letounu pohledem ven z kabiny na polohu přídě k horizontu. 

Důsledkem toho je nestálost náklonu a udržování horizontálního letu v zatáčce. 

Dalším problémem je obava z náklonu. Pilot se vyklání trupem na druhou stranu. 

Po určité době výcviku, tak jako při horizontálním letu, je pilot schopen udržovat 

úhel náklonu a zatáčení v horizontálním letu (bez stoupání nebo klesání) podle 

gravitačních sil a tlaku, které působí na tělo pilota. 

 

4.1.5. Vzlet a stoupání 

 

Účelem vzletu je odpoutat letoun od země a následně přejít do stoupání. Vzlet se 

skládá z rozjezdu, odpoutání a přechodu do stoupání (obr. 2). Při výuce vzletu je 

třeba mít na paměti, že výchylky kormidel budou zpočátku velké a energické a 

budou se snižovat s přibývající rychlostí. Dále zde působí dopředná akcelerace 

vlivem tahu motoru nastaveného na maximální výkon a s tím související reakční 

moment točící se vrtule, který je třeba kompenzovat adekvátním vychýlením 

směrového kormidla, které bude opět tím menší, čím větší bude rychlost letounu.   

Fiala (1997) uvádí, že „účelem následného stoupání je dosáhnout stanovené výšky 

při zachování určené rychlosti, směru a úhlu stoupání. Před zahájením stoupání je 

nutné seřídit režim motoru pro stoupání, zkontrolovat směr letu. Mírným 

přitažením řídicí páky nastavit správný úhel stoupání (úhel podélné osy letounu 

k horizontu), vyčkat na ustálení rychlosti a potom letoun podélně vyvážit. Ve 

stoupání se kontroluje poloha motorového krytu letounu vůči horizontu pro 

udržování stálého úhlu stoupání.   

Přechod ze stoupání do přímého vodorovného letu se provede mírným potlačením 

řídicí páky tak, aby příď letounu zaujala správnou polohu pro vodorovný let. 

Potom se seřídí režim motoru a letoun podélně vyváží. 

 

Výuka správné pohybové činnosti pro provádění vzletu a stoupání: Během výuky 

vzletu je třeba frekventantovi vštípit pravidlo, že výchylky směrového kormidla 

pro udržení přímého směru vzletu budou tím menší, čím vyšší je rychlost letounu. 
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Zejména na začátku rozjezdu je nožní řízení vychýlené proti reakčnímu momentu 

vrtule a tato výchylka se bude blížit k neutrální poloze nožního řízení s přibývající 

rychlostí. Odpoutání se prování přitažením řídicí páky, let tím nabývá třetího 

rozměru a zároveň podstatného zvýšení nároků na souhru řízení všech kormidel i 

prostorovou orientaci. Ta je obecně ovlivněna také dynamickou akcelerací během 

rozjezdu. Výuka stoupání je při prvních letech ovlivněna neznalostí správného 

úhlu stoupání, který je závislý na aktuální váze letounu, na výkonu motoru a 

meteorologických podmínkách (zejména teplotě ovzduší). Po určité době výcviku 

získá pilot zkušenost o velikosti úhlu, při němž nedochází ke kolísání dopředné a 

vertikální rychlosti letounu“. 
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Obr.2: Profil vzletu letounu s popisem jednotlivých fází (V-MOT-9, 1982) 
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4.1.6. Klesání a přistání (Fiala, 1997) 

 

Cílem nácviku klesání je dosáhnout stejnoměrné sestupné rychlosti při zachování 

směru letu a dopředné rychlosti. Klesání se nacvičuje s motorem pracujícím na 

režimu volnoběhu nebo na zvýšeném volnoběhu. Výkon motoru ovlivňuje úhel 

klesání letounu. Řízení letounu v klesání je obdobné jako ve vodorovném letu. Po 

ustálení klesání se letoun opět podélně vyváží. 

Přechod z klesání do vodorovného letu se provede tak, že se nejprve zvýší výkon 

motoru odpovídající pro vodorovný let a potom se plynule převede letoun do 

vodorovného letu mírným přitažením řídicí páky. Po ustálení vodorovného letu se 

letoun podélně vyváží. 

 

Výuka správné pohybové činnosti pro provádění klesání je ovlivněna stejnou 

problematikou jako při výuce stoupání. 

Přistání letounu má tyto fáze: 

• klouzání z výšky 25 metrů 

• vyrovnání 

• výdrž 

• dosednutí 

• výběh 

Během klouzání pilot kontroluje rychlost, směr, úhel klouzání, přistávací dráha a 

letouny, které se nachází před letounem. Při vyrovnání od výšky cca 25 metrů se 

přenáší pohled pilota 100  - 150  směrem doleva a do vzdálenosti asi 100 - 150 

metrů před letoun. Pilot nesmí soustřeďovat pozornost do jednoho místa, ale musí 

pohledem „klouzat“ po ubíhajícím terénu. Pohyby řídicí pákou jsou v této fázi 

přistání plynulé, přičemž velikost výchylek je přímo závislá na výšce nad zemí a 

rychlosti klesání. Při velké rychlosti klesání a malé výšce budou pohyby větší a 

rozhodnější a naopak.  

Ve výšce 5 metrů mírným přitažením řídicí páky se postupně zmenší úhel klesání 

tak, aby byl letoun vyrovnán do téměř vodorovného letu ve výšce 1 metr nad zemí 

(obr. 3). Snížení výkonu motoru na volnoběh se zpravidla provádí před začátkem 

vyrovnání a to v závislosti na rychlosti letounu a meteorologických podmínkách 

(síle a směru větru, teplotě ovzduší). V této fázi letu je nutný přesný odhad výšky. 
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Soustředěnost na přesný odhad výšky nesmí být zaměňován za strnulost pohledu. 

Nesmí být upřen do jednoho místa, ale musí sledovat plynulým přechodem větší 

prostor a vyhnout se tak jednotvárnosti pohledu, která zkresluje odhad. 

Ve výšce 5 metrů mírným přitažením řídicí páky se postupně zmenší úhel klesání 

tak, aby byl letoun vyrovnán do téměř vodorovného letu ve výšce 1 metr nad 

zemí. Snížení výkonu motoru na volnoběh se zpravidla provádí před začátkem 

vyrovnání a to v závislosti na rychlosti letounu a meteorologických podmínkách 

(síle a směru větru, teplotě ovzduší). 
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Obr.3: Profil přistání letounu s popisem jednotlivých fází (V-MOT-9, 1982) 
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V této fázi letu je nutný přesný odhad výšky. Soustředěnost na přesný odhad 

výšky nesmí být zaměňován za strnulost pohledu. Nesmí být upřen do jednoho 

místa, ale musí sledovat plynulým přechodem větší prostor a vyhnout se tak 

jednotvárnosti pohledu, která zkresluje odhad. 

Z výšky 1 metru pozvolným přitahováním řídicí páky se zvětšuje úhel náběhu 

letounu tak, aby letoun pozvolna klesal k zemi a ve výšce 15 - 25 centimetrů 

dosáhl přistávací rychlosti a z této výšky dosedl na zem. Ve fázi výdrže pilot 

kontroluje směr letu a příčnou polohu letounu, případné úchylky okamžitě musí 

opravit. 

Po dosednutí letounu plynulým pohybem dotáhnout řídicí páku a převede se 

pozornost na orientační bod ve směru přistávací dráhy pro udržování směru 

letounu ve výběhu až do zastavení. Pro udržení směru pilot používá pouze 

směrové kormidlo. Poloha řídicí páky po přistání se řídí podle konstrukce 

podvozku letounu a je určena pro každý typ letounu letovou příručkou.  

 

Výuka správné pohybové činnosti pro provedení přistání letounu je při prvních 

letech ovlivněna strachem z blížící se země a odhadu výšky letounu nad zemí. 

Odhad výšky letounu nad zemí je závislý na „klouzavém“ pohledu pilota z kabiny 

na zem. Zafixování pohledu do jednoho místa na zemi vede k zvětšování úhlu 

pohledu na toto místo a zkreslení odhadu výšky letounu nad zemí. Přehnaná 

opatrnost pilota, který si nedůvěřuje, vede k chybám. 

S počtem přiblížení a přistání se dovednost odhadu výšky zlepšuje, ale s delší 

přestávkou opět ztrácí. Proto je nařízeno mezinárodním předpisem ICAO 

(International Civil Aviation Organization) Anexem 6, po 90 dnech přestávky 

v létání kontrolní let s instruktorem. Toto nařízení se vztahuje na ztrátu všech 

pilotních dovedností po uvedené přestávce. 

 
4.1.7. Let po okruhu 
 
 
Letištní okruh je pomyslná trajektorie v okolí letiště, po níž se pohybují letadla 

přilétávající na letiště nebo letiště opouštějící. Nejčastěji má tvar obdélníku. 

V základním výcviku se po okruhu pohybují letouny, které nacvičují vzlet a 

přistání jako obecně nejnáročnější fázi letu. Z časového hlediska, a za normálních 

okolností, je let po okruhu (obr. 4) považován za nejkratší spojnici mezi vzletem a 
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přistáním letounu. Čím kratší je let po okruhu tím více pokusů má frekventant 

k řízení vzletu a přistání v daném časovém intervalu, což na jednu stranu 

zefektivňuje výcvik těchto fází, ale na druhou stranu zvyšuje nároky na 

frekventanta co do intenzity prováděných činností. Je proto žádoucí, aby 

instruktor dbal na to, aby doba letu po okruhu byla přizpůsobena schopnostem 

frekventanta. 

Z hlediska motorického učení je let po okruhu náročnou disciplínou. Zde již 

nezáleží jen na provedení jednotlivých segmentů okruhu, které se frekventant učil 

v předcházejících lekcích, ale na jejich vzájemném propojení v časovém limitu, 

jenž je určen proporcemi okruhu a subjektivními podmínkami. Během letu po 

okruhu je dále třeba: 

- Vylučovat snos větru tak, aby dráha letu promítnutá na zemský povrch 

odpovídala stanovenému tvaru okruhu   

- Upravovat rychlost, výšku a trajektorii letu s ohledem na dané podmínky 

(počasí, ostatní provoz na okruhu apod.) 

- Provádět důležité úkony 

- Stanovit a korigovat rozpočet na přistání 

- Vést radiovou korespondenci  

Let po okruhu zahrnuje rozjezd, vzlet, stoupání, zatáčení, vodorovný let, klesání a 

přistání. Jedná se tedy o kombinaci všech dosud popsaných prvků pilotáže 

kumulovaných v časovém intervalu okolo pouhých 5 minut.  

Výuka správné pohybové činnosti pro provedení letu po okruhu je při prvních 

letech ovlivněna vysokými nároky na rozdělení pozornosti, organizaci práce na 

palubě a uvědomování si polohy letounu vůči letišti jako hlavnímu referenčnímu 

bodu na zemi, přičemž je třeba neustále se věnovat řízení letounu. V této fázi 

výcviku se poprvé ve velké míře objevují poloautomatické pohyby. Podle Hoška a 

Rychteckého (1975) jsou to některé pohyby podmíněného charakteru, které se 

dlouhodobým nácvikem staly automatismy, jsou také částečně mimo naše 

ovládání, byl-li jejich průběh již započat. Jsou to pohyby, jejichž průběh je 

rychlejší než doba latence pro přípravné regulační zásahy (Hošek, Rychtecký, 

1975). Poloautomatické pohyby použité při řízení umožňují pilotovi více se 

soustředit na nové úkoly, jejichž provedení vyžaduje let po okruhu.  
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Obr.4: Let po okruhu s popisem jednotlivých fází letu a tzv. důležitých úkonů (V-

MOT-9, 1982). Důležité úkony jsou činnosti, které je pilot povinen provést pro 

správné ovládání letadla v jednotlivých fázích a zachování bezpečnosti letu. Dle 

Kdéra důležité úkony představují dlouholetou praxí vypracovaný a ověřený 
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postup úkonů nezbytných pro bezpečné a kvalitní provedení následující letové 

fáze nebo letového prvku. 

 

 

Obr.5: Vývrtka s popisem jednotlivých fází (V-MOT-9, 1982) 
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4.1.8. Lety na mezních rychlostech, vývrtky a pády 

 

Nácvik létání na mezních rychlostech (minimálních a maximálních) se provádí 

především proto, aby se frekventant seznámil s chováním letounu v těchto 

režimech, dokázal je spolehlivě rozpoznat a byl schopen správným a včasným 

manévrem odvrátit nebezpečí. 

Dle Kdéra (1978) k pádu dochází, když letoun překročí kritický úhel náběhu. 

K tomu může dojít při malé i velké rychlosti, v přímém letu, v zatáčce či skluzu 

nebo jiném letovém režimu. Z metodického hlediska cvičíme především pády 

s malou rychlostí, které jsou nejcharakterističtější a pilota nejvíce ohrožují. 

V závěrečných fázích nácviku však musíme poznat i pády v zatáčkách a na 

velkých rychlostech. V základním leteckém výcviku se cvičí následující mezní 

letové režimy: ostrý pád, mírný pád, zábrana pádu, let o minimální bezpečné 

rychlosti, pád na vysoké rychlosti, pád ze zatáčky a vývrtka. 

Vývrtka (obr. 5) vzniká následkem nesymetrického odtržení proudnic na křídlech, 

kdy na jednom křídle se odtrhne proud dříve, čímž vznikne klonivý moment na 

tuto stranu. Na tomto křídle (začíná klesat) vzroste úhel náběhu do nadkritické 

oblasti a vztlak poklesne. Na druhém křídle, které se začne zvedat, dojde ke 

zmenšení úhlu náběhu do podkritické oblasti a vztlak se zachovává na vyšší 

hodnotě než na křídle klesajícím. Tím vznikne trvalý moment způsobující stabilní 

režim otáčení – autorotace. Letoun jako celek pak přejde do vývrtky (Kdér a kol., 

1980). 

Hlavním účelem nácviku vývrtek je opět spolehlivé rozpoznání a včasná a 

správná reakce vedoucí k zábraně nebo vybrání vývrtky pokud se již vyvinula. 

Nejčastěji dochází k nedobrovolné vývrtce při zatáčkách nízko nad zemí, kdy má i 

mnoho zkušených pilotů snahu točit s malým náklonem. To vyplývá z obav o pád 

po křídle nebo zachycení křídlem o zem či překážku. Spolupůsobící příčinou je 

nadměrné použití nožního řízení ve smyslu zatáčení, jehož výsledkem je 

nesprávná, tzv. výkluzová zatáčka. Zcela zásadní spolupůsobící příčinou pádu do 

nedobrovolné vývrtky je snížení rychlosti vlivem přirozené tendence člověka 

podvědomě přitahovat řídicí páku při letech nad nízko nad zemí. Vývrtka je 

nejčastější příčinou tragických nehod malých letadel, které vzniknou vlivem 

špatné techniky pilotáže, právě proto, že k ní dochází při letech nízko nad zemí, 

tedy v situaci, kdy již není dostatek výšky na její vybrání. 
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Výuka správné pohybové činnosti při letech na mezních režimech je při prvních 

letech ovlivněna vysokými nároky na prostorovou orientaci, ovládání letadla ve 

velkém spektru rychlostí, tedy i výchylek řízení, v relativně krátkém časovém 

intervalu a působením přetížení (zejména záporných), která jsou často příčinou 

nevolnosti či ztráty prostorové orientace.  

 

Během každého letu dochází k různým změnám zrychlení, která zvětšují (ale 

mohou i zmenšovat) mechanické napětí struktur lidského organismu. Tato 

deformace během letu se nazývá přetížení. Může být vyvoláno lineárním, 

centripetálním nebo úhlovým zrychlením. Jednotlivá zrychlení se mohou 

kombinovat (Šulc, 1980). V závislosti na charakteru zrychlení je definováno tzv. 

standardní přetížení. To je možno rozdělit na: 

 

  * Krátkodobé – trvající méně než sekundu (např. při pádu letadla) 

  * Středně dlouze působící – 0,5 až 2 sekundy (např. při katapultáži) 

  * Dlouhotrvající – působící déle jak 2 sekundy 

 

Nejčastějším předmětem zkoumání jsou právě fyziologické účinky u tohoto typu 

přetížení, které jsou dány deformací orgánů, efektem na cirkulující tekutiny, 

především na krevní oběh.  

 

K vyjádření hodnoty přetížení se běžně používá označení G – ve skutečnosti 

vyjadřuje násobek tíhového zrychlení. V praxi to znamená, že je-li pilot vystaven 

např. přetížení +5G, a potřebuje pohnout s rukou, která normálně váží 8 kg, bude 

muset při tomto přetížení pracovat s pětinásobkem této váhy, tedy se 40 kg. 

Zrychlení má vždy opačný směr než přetížení (Šulc, 1980). Směr účinku 

příslušného přetížení vyjadřuje kladné nebo záporné znaménko. 

 

Kromě velikosti násobku tíhového zrychlení a směru jeho působení je odezva 

organismu na přetížení závislá na gradientu zrychlení a na trvání přetížení. 

Déletrvající přetížení (více než 1 sekundu) působí na pohybový aparát (omezení 

hybnosti, při opakovaném a nadměrném působení vznik degenerativních změn…), 

u vyšších hodnot též na vnitřní orgány (mechanické poškození), (Háčik, 2006). V 

letectví má největší význam přetížení v ose těla, tzn. ve směru hlava nohy (+Gz – 
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kladné přetížení) nebo nohy – hlava (-Gz - záporné přetížení). To, zda je přetížení 

kladné či záporné, výrazně ovlivňuje fyziologické účinky, které s přetížením 

souvisejí. Všeobecně platí, že kladné přetížení je jedinec schopen zvládat lépe, 

než záporné. 

 

Oba typy přetížení z fyziologického hlediska vždy výrazně ovlivňují následující 

oblasti: 

  * Činnost kardiovaskulárního systému, včetně vzniku srdečních arytmií 

  * Krevní oběh 

  * Mozkovou cirkulaci - u kladného zachována při snížení tlaku, u záporného 

snížena 

  * Plicní tkáň - ventilace, průtok krve, plicní plyny a saturace krve kyslíkem  

 

Při přetížení ve směru osy těla (+/-Gz) dochází k přesunu krve ve směru přetížení. 

Při kladném se krev hromadí v dolní části těla a mozek je odkrven, při záporném 

naopak dochází k překrvení hlavy. Proto u záporného přetížení jde zejména o 

pocit plnosti a tlaku v hlavě, který se stupňuje až v nesnesitelnou bolest při -2Gz, 

tlak za očními bulvami, kdy má pilot pocit, že se mu oči tlačí z důlků a spojivkové 

krvácení. Při kladném přetížení vzniká problém s pohyblivostí a zrakovými 

funkcemi (Ernsting, Nicholson, Rainford, 1999). 

 

Výcvik pádů a vývrtek vyžaduje pečlivou předletovou přípravu a správně vedenou 

a fázovanou instruktáž během letu samotného. Zároveň musí být instruktor 

schopen zhodnotit aktuální psychofyzický stav frekventanta a včas přerušit 

cvičení v případě, že frekventant není sto přijímat další podněty a efektivně 

pokračovat v procesu motorického učení. Tato zásada platí v leteckém výcviku 

obecně.   

 

5. Závěr 
 
Zjišťování, zda existuje dostatečné množství pramenů zabývajících se 

problematikou motorického učení v létání, skončilo konstatováním, že byla 

nalezena pouze jediná odborná práce, která motorické učení vztahuje přímo do 

specifického prostředí kabiny letadla a to Vybrané problémy motorického učení 
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základního leteckého výcviku od autora Miloše Fialy. Velmi podrobně, až na 

hranici problematiky motorického učení, popisuje František Kdér metodiku 

výcviku na kluzácích. Při popisu teoretických východisek procesu motorického 

učení v různých odvětvích základního leteckého výcviku jsem proto musel 

vycházet jednak z těchto prací a jednak implementovat obecná pojednání o 

motorickém učení do leteckého výcviku jak obecně tak do jednotlivých jeho fází s 

využitím vlastních zkušeností. Bylo rovněž shledáno, že literatura zabývající se 

podrobně metodikou základního leteckého výcviku, jako nástrojem motorického 

učení, pochází nejčastěji z období před rokem 1990, kdy byla civilní výuka létání 

v tuzemsku čistě záležitosti ZO Svazarmu. Polovojenské řízení Svazarmu po 

vzoru sovětského DOSAAF dalo vzniknout metodickým příručkám nejrůznějšího 

druhu, z nichž ty určené pro letecký výcvik zůstaly do dnešní doby nepřekonány 

nejen proto, že nikdo nenapsal nové, ale též proto, že pojednání v nich uvedená 

jsou až na drobné výjimky aplikovatelná na dnešní podmínky a uchazeče o 

letecký výcvik. Letouny určené pro základní letecký výcvik se nijak neliší od těch 

používaných před dvaceti nebo padesáti lety, vlastnosti vzduchové hmoty jako 

protiváhy řídících ploch a rovněž tak vlastnosti lidské (psychologie a fyziologie) 

se za ta léta nezměnily. 

  

Naopak podstatným rozdílem mezi dobou vzniku většiny metodických příruček a 

současností je možnost využití syntetických výcvikových zařízení, zkráceně 

simulátorů, které jsou nejen vhodnou a úspornou pomůckou pro motorické učení, 

ale které jsou čím dál častěji leteckými předpisy doporučené či mnohdy také 

jediné možné výcvikové metody pilotů. Technické zpracování současných 

simulátorů totiž dokáže téměř dokonale napodobit skutečný let včetně realistické 

vizualizace, odporů řízení i působení sil na pilota. Přínosem pro literaturu tohoto 

odvětví by rozhodně byla práce na téma porovnání účinnosti motorického učení 

v simulátoru a skutečném letadle jako východisko pro tvorbu nových metodik a 

osnov leteckého výcviku, které by zohlednily současné možnosti a potřeby při 

zachování nebo lépe zvýšení bezpečnosti létání a zároveň snížení nákladů na něj.    
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Tato práce byla primárně zaměřena na výzkum stávající literatury pojednávající o 

motorickém učení v létání. Pokud došlo, prostřednictvím použitých deskripcí a 

analýz, zároveň k vytvoření jakéhosi průvodce základním leteckým výcvikem na 

letounech z hlediska psychofyzické přípravy účastníků tohoto procesu je to více 

než bylo původním záměrem. Po této práci pravděpodobně nesáhne patnáctiletý 

frekventant, ale mohla by se stát zajímavou pomůckou pro instruktory poskytující 

letecký výcvik obohacující penzum jejich odborných znalostí, jež lze v konečném 

důsledku prakticky využít v procesu motorického učení.  

 

„Being a pilot not only means to operate a flying machine. It means, above all, to 

learn the responsibilities of being in command of an airplane, to develop and 

practise many new skills, perseverance, good judgement, self-sufficiency, 

creativity, a positive attitude, a sense of social responsibility, and team work -- 

qualities which turn out to be not only the survival kit of a good pilot -- but the 

mark of any successful person in life“(T. Knauff, 2005). 

 

„Být pilotem neznamená jen ovládat létající stroj. Znamená to především osvojit 

si odpovědnost velitele letadla, naučit se a převést do praxe množství nových 

dovedností, houževnatosti, dobrého úsudku, soběstačnosti, kreativity, pozitivní 

nálady a smyslu pro sociální odpovědnost a týmovou práci. Je to soubor 

vlastností užitečných nejen pro přežití dobrého pilota, ale známka jakéhokoliv, 

v životě úspěšného člověka“ (T. Knauff, 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

ČELIKOVSKÝ, S.: Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3.vyd.. 

Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 288 s. ISBN 80- 04-23248-5. 

DOVALIL, J. aj. Výkon a trénink ve sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003. 

ERNSTING, J., NICHOLSON, A. N., RAINFORD, D. J. Aviation medicine. 

Oxford: Butterworth –Heinemann, 1999 

FIALA, M. Vybrané problémy motorického učení základního leteckého výcviku. 

Praha: FTVS, 1997. 

FILOVÁ, STRACH, MAŇÁK. Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno: 

Masarykova univerzita, 1997. 

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271. ISBN 80-

7198- 173-7. 

GOLLHOFER, A., TAUBE, W., NIELSEN, J.B. Routledge handbook of motor 

control and motor Learning. London: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-66960-3. 

HÁČIK, L. Lidská výkonnost a omezení. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2006. 

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 

ISBN 80-7184-549-3.  

HOŠEK, V., RYCHTECKÝ, A. Motorické učení. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1975. 

CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha: Olympia, 1991. 

ISBN 80-7033-099-6.   

JOINT AVIATION AUTHORITIES. JAR-FCL 1- způsobilost členů letových 

posádek. Praha: Letecká informační služba, 2006.  

JUŘINOVÁ, I., STEJSKAL, F. Rozvoj pohybových schopností ve školní tělesné 

výchově. Praha: SPN, 1987. 

JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido 2003. 

JŮVA, V. Základy pedagogiky. Brno: Paido, 2001. 

KDÉR, F., Metodika výcviku na kluzácích V-PL-4. Praha: ÚV Svazarmu, 1978. 

KDÉR, F. a kol., Učebnice sportovního letce. Praha: Naše vojsko, 1980. 

KNAUFF, T. Flight Training in deep. Soaring Feb 2005 Vol. 65 issue 2. 



 49

KOLEKTIV: Metodika pilotního výcviku na letounech V-MOT-1. Praha: ÚV 

Svazarmu, 1990. 

KOLEKTIV: Metodika leteckého výcviku na motorových letounech V-MOT-9 

(obrazová část). Praha: ÚV Svazarmu, 1982. 

KOLEKTIV: Osnovy výcviku na letounech AK-MOT. Praha: Aeroklub ČR, 2004  

KOUBA, V. Motorika dítěte. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995. 

MALINA, R. M., BOUCHARD, C. Growth, maturation and physical activity. 

Champaign: Human Kinetics, 1991. 

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti. 1.vyd.., Olomouc, 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 176 s. ISBN 80-244-0981-X. 

NATIONAL TRANSPORT SAFETY BOARD.  Accident Database & Synopses, 

www.ntsb.org, 2002. 

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: 

Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.  

PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky II. Vývoj člověka od 15 do 30 let. 

Praha: SPN, 1974.  

RYCHTECKÝ, A., Fialová, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2002. 

SANTUS, R., Pedagogika základního výcviku létání na kluzácích u mladistvých, 

seminární práce. Praha: UK FTVS, 2010. 

SCHMIDT, R., LEE, T. Motor Control and Learning. Champaign: Human 

Kinetics, 1999. ISBN 0-88011-484-3 

SCHMIDT, R., WRISBERG C. Motor Learning and Performance. Leeds: Human 

Kinetics, 2008. ISBN 0-7360-6964-X 

SVOBODA, B. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2000 

ŠULC, J. Letecká fyziologie. Praha: Naše vojsko, 1980 

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. Předpis o způsobilosti leteckého personálu L-

1. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2006 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. Předpis o pravidlech létání L-2. Praha: 

Ministerstvo dopravy ČR, 2000 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. Předpis o způsobilosti letadel L-6/I. Praha: 

Ministerstvo dopravy ČR, 2012 


