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Pilot Daniel Ja!urek: Kokpit lietadla je
najkraj!ia kancelária na svete
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w Pilot Daniel Ja!urek (5 fotografií)

"ADCA. Daniel Ja!urek pochádza z "adce. U# ako tíned#era ho lákalo lietanie. Po
strednej !kole sa rozhodol pre !túdium na Katedre leteckej dopravy $ilinskej
univerzity v $iline, kde v roku 2013 úspe!ne promoval ako in#inier.

V sú%asnosti lieta ako vojensk& dopravn& pilot pre Vzdu!né sily Ozbrojen&ch síl
Slovenskej republiky (Slovak Air Force) na dopravnom lietadle L-410 UVP E20.

Ide o dvojmotorové, turbo vrtu'ové lietadlo, ur%ené na prepravu pasa#ierov a nákladu
na krátke alebo stredné vzdialenosti.

Okrem toho, vo svojom vo'nom %ase, lieta „pre rados(“ na mal&ch dvoj a#
!es(miestnych lietadlách, ur%en&ch na vyhliadkové lety a aerotaxi v rámci strednej
Európy. Pre%ítajte si rozhovor o práci pilota a v&h'adoch z kokpitu lietadla.

K lietaniu ste mali v"dy blízko. Kedy sa zrodila my!lienka, "e chcete by# pilotom?

Po%as !túdia na %ad%ianskom gymnáziu som asi ako ka#d& tíned#er hrával po%íta%ové
hry a okrem nich som skú!al aj letecké simulátory. Taktie# si dobre spomínam na svoj
prv& let na dovolenku. Cestovali sme k moru a ja som bol neskuto%ne o%aren& a
fascinovan& cel&m t&m fungovaním. V maturitnom ro%níku som si podal prihlá!ku
na $ilinskú univerzitu. Prijali ma, úspe!ne som dokon%il in#inierske !túdium, a tak sa
za%ala moja letecká kariéra.

Spomínali ste po$íta$ové hry, ale aj „atmosféru“ na letisku i v lietadle po$as letu.
%o vás ale najviac presved$ilo ís# cestou pilota?

V rozhovore sa do$ítate
Kedy mal skuto%n& strach

"o je naj(a#!ie na lietaní

O tragickom úmrtí in!truktora

"o pre#ívajú 'udia tesne po !tarte

Pre%o je dôle#ité, aby sa piloti v kabíne pravidelne menili

Aké má sny



V letectve sa hovorí, #e kokpit, teda kabína lietadla, je kancelária s najkraj!ím
v&h'adom. S t&mto názorom sa plne stoto#)ujem. Samotné lietanie bolo, je a bude
v#dy fascinujúce. Pocit, ke* %lovek vzlietne a v!etky povinnosti, starosti, problémy,
ktoré má na zemi, nechá tam dole a plne sa koncentruje na bezpe%né vykonanie
samotného letu, je neskuto%n&. V neposlednom rade je fascinujúci aj fakt, #e v*aka
fyzike doká#e vzlietnu( stroj, ktor& vá#i aj nieko'ko desiatok ton a prepravi( 'udí alebo
náklad z bodu A do bodu B, kdeko'vek na zemi.

Po !túdiu ste za$ali „naostro“ lieta#. Ak& v&cvik ste museli absolvova#?

Samotn& v&cvik je ve'mi komplexná zále#itos(. "lení sa na viacero kvalifikácií a
modulov, ktoré pozostávajú z teoretickej %asti v u%ebni a z praktickej v lietadle. Vo
v!eobecnosti sa za%ína na mal&ch jednomotorov&ch lietadlách a postupne sa pridáva
ob(a#nos(. Prechádza sa na vä%!ie, dvojmotorové lietadlo a lieta sa v náro%nej!ích
meteorologick&ch podmienkach. Asi naj(a#!ia na celom v&cviku je takzvaná ATPL
teória – teória dopravného pilota.

%o to znamená?

Samotná skú!ka pozostávala zo !trnástich predmetov - meteorológia, navigácia,
kon!trukcia lietadiel a mnohé *al!ie. Vykonáva sa na Dopravnom úrade a celá
databáza obsahuje pribli#ne !estnás(tisíc otázok, samozrejme v anglickom jazyku,
ktoré musí pilot zvládnu( do osemnástich mesiacov.

Hovoríme o teórii. %o je ale najnáro$nej!ie na samotnom lietaní?

Toto je ve'mi individuálna otázka a pre ka#dého letca – pilota je zlo#ité nie%o iné.
Nepochybne, na za%iatku je leteck& v&cvik náro%n& na financie. Bavíme sa o sume asi
50-tisíc eur a viac. Neskor!ie je táto práca náro%ná na %as a sk+benie s rodinn&m
#ivotom, nako'ko je pilot takmer stále na cestách a #ije, takpovediac, z kufra.

Po$as pilotovania za"ívate mnohé situácie, ktoré b&vajú z $asu na $as aj
nebezpe$né. Mali ste niekedy skuto$n& strach?

Asi ka#d& letec mi dá za pravdu, #e nejedenkrát sa vyskytne neo%akávaná situácia,
kedy sa vám rozbúcha srdce. Je to obdobné, ako ke* musí vodi% v cestnej premávke
rie!i( nie%o ne%akané, %o si vy#aduje jeho pohotovú reakciu, aby predi!iel nepríjemnej
kolízii. Po%as leteckej kariéry som mal skúsenos( so stretom s vtákom, ktor& rozbil



svetlo na krídle lietadla po%as pristávania. Taktie# som za#il silnú turbulenciu na
okraji búrky. Lietadlo bolo takmer neovládate'né.

Asi najmenej príjemn& bol dym v kokpite. I!lo o no%n& let nad morom, ke* do!lo k
skratu elektrickej kabelá#i. Na!(astie, v!etky tieto situácie dobre dopadli. Vo
v!eobecnosti aj tak stále platí, #e letecká doprava je najbezpe%nej!í spôsob dopravy.
Najnebezpe%nej!ia %as( letu je cesta v aute na letisko a z letiska.

Pilotovanie ve'kého stroja priná!a aj zá"itky. Ak& bol ten najvä$!í?

V roku 2018 som bol na zahrani%nej misii na gréckom ostrove Kréta. Pracoval som ako
veliaci pilot pre Leteck& útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vykonávali
sme leteckú %innos( v súvislosti s migráciou a s ochranou vonkaj!ej Schengenskej
hranice. Jedno ráno nás grécka pobre#ná strá# po#iadala o asistenciu pri h'adaní tela
utopenej turistky, ktorá bola nezvestná takmer 24 hodín.

Po pä(hodinovom lete, pribli#ne desa( kilometrov od pobre#ia, sme na otvorenom
mori zbadali osobu prevesenú na nafukova%ke. K&vala nám a prosila o pomoc.
Neverili sme vlastn&m o%iam. Okam#ite sme privolali námornú pobre#nú hliadku. Tá
vytiahla vy%erpanú #enu, stále #ivú. Pamätám si na moment, ke* sme dostali
informáciu na palubu lietadla, #e záchranná akcia bola úspe!ná. Ostatné posádky
lietadiel v blízkosti nám blaho#elali k záchrane 'udského #ivota a hovorili o nás aj
zahrani%né médiá. Slovenské ale nie. Asi nemajú v ob'ube pozitívne správy.

V práci sa dos# nalietate, napriek tomu vo vo'nom $ase organizujete zá"itkové
lety. %o vás k nim viedlo?

My!lienka zá#itkov&ch letov z letiska Doln& Hri%ov $ilina vznikla po tom, ako mi raz
zavolal kamarát a po#iadal ma, %i by som ho nepovozil na lietadle ponad Kysuce.
Ve'mi sa mu pá%ilo. O t&#de) mi volal jeho známy, #e by tie# chcel preletie( ponad ná!
región. A tak sme za%ali z t&chto letov pridáva( fotky a videá na sociálnu sie(.
Postupne sa nám za%ali oz&va( záujemcovia a dnes sa lety te!ia ob'ube. Vlastním dva
letecké pilotné preukazy, laicky povedané, vodi%áky na lietadlo. Jeden je na civilné
dopravné lietadlá, druh& na vojenské dopravné. Aby som mohol pilotova( malé
lietadlá a realizova( zá#itkové lety pre verejnos(, potrebujem civiln& preukaz. V práci
vyu#ívam vojensk&.

Kysu$ania vás teda $asto vidia nad svojimi hlavami. %o pre"ívajú 'udia tesne pred



!tartom? Te!ia sa alebo majú strach?

Ve'a 'udí ide s nami lieta( prv&krát v #ivote. Samozrejme, po%as cesty autom na
letisko majú prirodzen& re!pekt, ale tesne po !tarte obava z ka#dého opadne a chvíle
vo vzduchu si pasa#ieri za%nú u#íva(.

Odporú$ate tak&to v&let ka"dému, kto chce za"i# skuto$n& zá"itok?

Myslím si, #e v dne!nej dobe má ka#d& to'ko materiálnych vecí, dar%ekov a
mnohokrát aj zbyto%ností, #e je ve'mi pekné niekoho obdarova( tak&mto zá#itkom.
Vá! blízky bude na) spomína( e!te dlh& %as. Podobn& let mô#e absolvova( ka#d&, bez
oh'adu na vek. Nejde o #iadny adrenalínov& zá#itok, ale pokojn& vyhliadkov& let v
peknom letovom po%así.

Kedy je najlep!ie absolvova# tak&to let?

Zá#itkové lety sa dajú realizova( po%as celého kalendárneho roka, vzh'adom na letové
po%asie v danom dni. Ka#dé ro%né obdobie má, nepochybne, svoje %aro, ke*#e sa
krajinná scenéria a príroda menia. Av!ak, najkraj!ie je uskuto%ni( let pred západom
slnka, ke* sa stretáva de) s nocou. Samozrejme, pri ka#dom jednom !tarte sa kladie
maximálny dôraz na bezpe%nos( a technick& stav lietadla.

Asi sa nedajú porovnáva# ve'ké stroje s t&mi men!ími. Ale predsa len, v $om sú
najvä$!ie rozdiely?

Vo vojenskom alebo civilnom dopravnom lietadle tvoria posádku v kokpite v#dy dvaja
piloti. Na 'avej strane sedí kapitán, na pravej jeho kolega. Jeden riadi stroj, druh& ho
monitoruje. Je to z dôvodu, keby nastala inkapacitácia pilota, %i#e kolaps alebo smr(.
Druh& kolega musí by( schopn& prevzia( vedenie a lietadlo bezpe%ne dopravi( do cie'a.
Dopravné lietadlá majú tie# dva motory. Keby sa jeden pokazil, druh& musí utiahnu(
stroj. Ale cel& systém je o zálohe – dvaja piloti, dva motory, dva palubné po%íta%e.
V!etko je zdvojnásobené pre prípad núdze.

A dôle"it& je ur$ite aj vynikajúci zdravotn& stav...

Samozrejme. Pilot sa musí cíti( komfortne, zdravotne spôsobilo. Dôle#itá je fyzická i
psychická pohoda, aby mohol stroj riadi(.



Spomínate dvoch pilotov. Ako prebieha spolupráca?

Ka#dá letecká spolo%nos( má svoje vlastne predpísané pravidlá a tie musí posádka
dodr#iava(. Vzájomná spolupráca a komunikácia v kabíne lietadla funguje tak, #e
obaja piloti sú rovnocenní partneri, akurát kapitán má posledné slovo. Pokia' by do!lo
ku krízovej situácii alebo nie%omu neo%akávanému, on je ten, ktor& robí finálne
rozhodnutia.

Máte stabilného kolegu v kokpite alebo sa menia?

Pravidelne sa meníme, aby sme zamedzili vytvoreniu stereotypu. Preto#e ten zvy!uje
riziko chyby 'udského faktora. Najvä%!ou a naj%astej!ou prí%inou leteck&ch katastrof
je práve 'udsk& faktor, %i#e aj tak&mto spôsobom je nutné zní#i( riziko.

Poznáte aj konkrétny príklad zlyhania 'udského faktora?

Áno a ve'a sa o tom aj hovorilo. ,tudentka i!la so star!ím in!truktorom na svoj prv&
let v malom dvojmiestnom lietadle. In!truktor dostal na palube infarkt a zomrel. Ona
nebola schopná pristá(, a# k&m nedo!lo palivo v nádr#i. Nakoniec sa lietadlo zrútilo do
mora a zahynulo aj diev%a. Potápa%i ich na!li po dvoch d)och.

Ke("e pilotujete i vojenské lietadlá, ste aj vojak...

V prvom rade som profesionálny vojak, mám funkciu star!ieho pilota a hodnos(
nadporu%íka – %i#e plním úlohy vojenského charakteru. Zah-)a stre'bu, telesnú
prípravu, vojenské cvi%enia a *al!ie. Popri tom musím vykonáva( taktickú prepravu
osôb, nákladu, vojakov, vojenské v&sadky, ale aj prepravu generálov na slu#obné cesty
a podobne. Vojakom som neplánoval by(. V prvom rade som tú#il by( pilotom.

Letecká doprava pre!la náro$n&m obdobím, ke( bola zna$ne obmedzená kvôli
pandémii. Vy ste to pocítili?

Z poh'adu vojenského letectva má pandémia koronavírusu príli! neovplyvnila. Lietali
sme prakticky stále, pri%om sme plnili stanovené úlohy. Ale civilná letecká doprava
dostala ranu z ve%era do rána. V!etko sa zastavilo. Mno#stvo priate'ov, spolu#iakov a
známych zostalo bez práce. Z globálneho h'adiska sa aj ako posledná vracala do
normálu. Bolo to pre na!u oblas( náro%né obdobie.



Lietate nieko'ko rokov a ako ka"d& mlad& $lovek, aj vy sa sna"íte posúva# vpred.
Aké sú va!e ciele a sny?

Ke*#e moja partnerka je civilná dopravná pilotka na Boeingu 737 a letectvo je okrem
iného aj na!ím spolo%n&m koní%kom, ná! sen je lieta( pre rovnakú civilnú leteckú
spolo%nos( a popri ve'kej leteckej doprave si zalo#i( aj vlastnú leteckú !kolu.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.
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