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Kvalita létání záleží na povaze, schopnostech a profesionalitě

Pamatuješ si, kdy jsi poprvé letěla leta-
dlem?
Ano. Pilot, do kterého jsem se v New Yorku
zamilovala, mi zaplatil hodinu výcviku na
Piper Cherokee 140. Bylo mi 24 let. Na run-
wayi (White Plains, NY) při vzletu jsem si
říkala, že jsem blbá, že jsem se do toho ne-
chala nalákat a už abych byla zase na zemi!
Jak tě to poznamenalo? Věděla jsi už teh-
dy, že se chceš stát pilotkou? Nebo kdy to
vlastně začalo a co nebo kdo na to měl
zásadní vliv?
Hned první let na mě úžasně pozitivně za-
působil. Cítila jsem se jak v nebesích, volná
jako pták, nabitá dobrodružstvím. A co víc,
našla jsem svůj nový druh sportu. K profe-
sionální kariéře jsem ale nijak netíhla, nikam
jsem nespěchala. Časem jsem si řekla, že
zkusím létat pro potěšení, a když se mi bude
dařit, tak půjdu dál. Nekladla jsem si žádné
cíle, neměla jsem ambice. Chtěla jsem pro-
žít dobrodružství a sportovní výkon, který
byl pro mne ten správný adrenalin.
Kde jsi absolvovala výcvik dopravního pi-
lota a kolik bylo v té době ve výcviku žen?
Vzhledem k jiným životním okolnostem jsem
během pár měsíců od první pilotní hodiny
zabalila svůj jediný kufr, naložila ho do své-
ho jediného majetku – auta a přejela jsem
celé Spojené státy, z New Yorku do Arizony.
V malém městečku Goodyear (kde byla za-
ložena firma na výrobu stejnojmenných
pneumatik) dodnes existuje výborná, svě-
tově proslulá letecká škola Lufthansy. Tam
jsem strávila rok létáním jako tzv. student-
-pilot. Můj první cross-country let byl přes
Grand Canyon, přistála jsem na letišti v Las
Vegas. Byl to nádherný zážitek! Jinak v té
škole tehdy byli začínající piloti různých aero -
linek: Lufthansa, Air France, Iberia, ANA, EVA
aGerman Air Force. Přibližně z200 studentů
jsme byly 3 dívky.  
Jak ses vůbec dostala do USA a co tě pak
zaválo zpátky do rodné České republiky?
Do USA mě zaválo moje nadšení pro do-
brodružství, touha dobývat svět a taky vzpur-
nost anesouhlas skomunistickým režimem.
Utekla jsem do Ameriky v létě 1989, po
ukon čení studií na VŠE, doslova pár měsíců
před revolucí. Zpočátku mě tam živilo bas-
ketbalové stipendium. Zpět do Čech mě za-
vály neplánované okolnosti – těhotenství
a s tím související rozhodnutí dát přednost
dětem před leteckou kariérou. 
Zastavme se na chvíli u toho sportu – ja-
kou roli v tvém životě vlastně hraje?
Dost zásadní. Díky své výšce jsem začala
hrát basketbal, který jsem pak dělala vrcho-
lově, hrála jsem 1. ligu za klub Sparta Praha,
dostala jsem se i do juniorské reprezentace.
Právě z období vrcholového sportu celý ži-
vot těžím – naučila jsem se za sebe bojovat,
nevzdávat se, dotáhnout vše do konce
a uspět. Tím však nechci říct, že bych šla
přes mrtvoly. To nikdy. Co neuhraju sama,
to mi nepřísluší. Hraju fair-play. V dospělém
věku jsem přešla na maratony a po čtyřicít-
ce, už jako máma, jsem přidala triatlon. Od

svých 30 let téměř denně cvičím jógu a me-
dituji. No, aabych to všechno stihla, vstávám
každý den v 5 hodin ráno.
Tak zase zpátky k letadlům. Před po klá -
dám, že létat jsi začala na nějakém men -
ším stroji...
Přesně tak. Létala jsem na malých letadlech
typu Beech (Bonanza, Baron, Travel Air), vy-
zkoušela jsem si Brittan Norman Islander,
taky turboprop Jetstream 41, trošku akro-
bacie jsem nalétala na nádherném dvou-
plošníku Pitts Special. Jako mladá pilotka
s čerstvou licencí obchodního pilota jsem
jeden celý rok vlastnila malé letadélko Piper
Cherokee asi z roku 1967, na něm jsem nalé-
tala stovky hodin v náročných meteorolo-
gických podmínkách, to byla zkušenost kne-
zaplacení. Na tom letadélku jsem pak i učila
studenty a po roce jsem ho prodala za stej-
nou cenu. Vlastně mě to stálo jen palivo
aúdrž bu, která byla minimální. Později jsem
si pronajala dvouvrtulové letadlo Beech
Travel Air a za 14 dní jsem přeletěla Ameriku
křížem krážem. Po cestě jsem měla vážnou
poruchu jednoho motoru a spoustu dalších
napínavých zážitků. 
Aco velká dopravní letadla adojmy znich?
Létala jsem hlavně z newyorského letiště
JFK do Evropy a do Karibiku. Řídila jsem
krásný L1011, nalétáno mám na Boeingu
767, 757, 727 a na Airbusu A300. No a po-
tom už v Čechách, v CATC, jsem prošla ty-
povým výcvikem na B737. Jeden z největ -
ších osobních dojmů na mně zanechal let,
kdy jsem poprvé pilotovala letadlo B767 přes
Atlantik, z New Yorku do Barcelony, do své
rodné Evropy. Bylo to zhruba sedm let poté,
co jsem odešla z Čech.
Dokázala bys vyjmenovat pár rozdílů, které
vprofesi dopravního pilota mezi muži aže-
nami ty sama vidíš? 
Často kolegové/muži vzdali čest nám ženám,
že vkokpitu nemáme takové ego, které může
být v jistých situacích překážkou ve správ -
ném rozhodování, že máme lepší cit na
jemnější přistání. Takové ocenění mě vždy
potěšilo, ale zároveň musím říct, že kvalita
létání záleží spíš na povaze, schopnostech
a profesionalitě pilota či pilotky, ne na po-
hlaví. O tom jsem se mnohokrát přesvědči-
la v TWA (Trans World Airlines, pozn. red.)
a pak i v American Airlines, pro které jsem
deset let létala. 
Máš nějaký letecký zážitek, na který nikdy
nezapomeneš nebo který tě nějak pozna-
menal, třeba i na celý život? 
Myslím si, že v jistých situacích, zejména
v začátcích jako student-pilot, při mně stál
anděl strážný. Za to jsem mu opravdu
vděčná! Každý pilot musí projít zkušenost-
mi, ze kterých se poučí. Já jsem pár těžkých
zkušeností prožila, přežila apoučila se. Určitě
se ze mě díky nim stal dobrý pilot, ale zo-
pakovat je nechci. V TWA i v American Air -
lines jsem pocítila ohromnou soudržnost
mezi piloty, vzájemnou podporu a uznání.
To prostředí mi vyhovovalo abyla jsem hrdá
na to, že mohu být součástí této americké

pilotní komunity (v American Airlines bylo
a je cca 15 000 pilotů). S tím souvisí i mé
osobní zážitky z 11. září 2001 – jednak jsem
byla pilot AA a moji kolegové při té tragédii
zahynuli, ale zároveň jsem byla obyvatelkou
Manhattanu, žijící nedaleko Twin Towers.
Když byl najednou ten ostrov odstřižen od
světa, doslova paralyzován, nad hlavou vám
létaly stíhačky, telefony byly odpojené azbu-
dov stoupal ohromný dým, měli jste pocit,
že vypukla válka. I následující dny, kdy se le-
tadla vrátila zpět do provozu apiloti se moh-
li svobodně rozhodnout, zda půjdou do
práce nebo ne, všichni jsme šli, stejně jako
by šel voják na bojiště, aby tam svého ka-
maráda nenechal ve štychu. Úplně stejný
pocit jsem měla i já.
Jak to vidíš u svých dětí – vydají se v tvých
šlépějích? A doporučila bys jim to?
Asi bych jim to nedoporučila. Život pilota je
dozajista krásný, plný zážitků, ale ten ko-
čovný život se stane únavnou dřinou a ro-
dinný život trpí. Kdyby se však moji kluci
rozhodli, že se stanou pilotem, budu první,
kdo je vezme nahoru do oblak a bude je učit
základy létání.
Možná tento rozhovor čtou mladí lidé, kte-
ří stojí před rozhodnutím o budoucím po-
volání a dost možná by se rádi stali pilo-
tem či pilotkou dopravního letadla. Co bys
jim poradila?
Jestli je to jejich sen, ať určitě neváhají a jdou
do toho. Je to možnost prožít život nestan-
dardně a dobrodružně. Jediné, před čím
bych chtěla varovat, aby si lidé nepletli lás-
ku k létání s láskou ke svému egu. Tato pro-
fese je o zodpovědnosti, profesionalitě a pi-
lotních dovednostech, ne o sebestřednosti.
Mladým lidem bych zde ráda doporučila, aby
od sebe tyto motivy uměli rozlišit. 
S odstupem času – měnila bys profesi?
Kdyby ti dnes bylo znovu těch 18 nebo 20
let, pro jakou školu nebo studijní obor by
ses rozhodla? 
Pro to, co jsem zažila, všechna dobrodruž -
ství a životní zkušenosti, které mi tato pro-
fese umožnila, bych si opět vybrala kariéru
pilota. Zároveň však musím přiznat, že voka-
mžiku, kdy bych porodila své první dítě, bych
zase udělala to, co jsem udělala: rezignova-
la na pozici profesionálního dopravního pi-
lota. Děti jsou pro mě stále důležitější a své-
ho rozhodnutí vzdát se prestižní pozice pilota
v American Airlines nelituji.
V současné době už sice nelétáš, ale zů-
stala jsi tak trochu voboru.Co tě dnes živí? 
Do Czech Aviation Training Centre jsem na-
stoupila po mateřské dovolené s  myšlenkou,
že se stanu instruktorem na simulátorech.
Aby byl však člověk dobrým instruktorem
na daném typu letadla, musí ten typ letadla
i létat. Já mám bohužel tisíce hodin nalétáno
na jiných typech letadel, které ve výcvikovém
středisku nemáme. A protože nelétám, mo-
mentálně ani na simulátoru neučím.  Až mi
děti odrostou, může se situace změnit. Teď
jsem ráda, že jsem vprostředí letectví, které-
mu dobře rozumím. Působím na obchod-

ním oddělení, prodávám naše výcviky. Pilotní
hantýrku stále umím, a tak se mi výcviky
i dobře prodávají. 
Myslíš, že tě svět letadel apilotů bude pro-
vázet do konce života, anebo máš třeba
nějaký sen z úplně jiného soudku, který by
sis ráda splnila, až děti odrostou? 
K letadlům budu mít určitě blízko celý život,
ale těším se i na jiné zážitky. Plánuji realizo-
vat ještě spoustu dalších snů, ty se mi ale
zatím v hlavě teprve tvoří a v tuto chvíli jsou
mým tajemstvím… Děkuji za rozhovor. 

Petra Biache, CATC 

narozena: 23. 3. 1967
rodina: dvě děti, přítel a pes (vořech)
vzdělání: VŠE (ekonomie), MBA
co dělám ve volném čase: hraju si
s dětmi, sportuju, ráda chodím do di-
vadla, ráda bych i četla knihy, ale čas
nenacházím...
co si ráda přečtu: biografie, histo-
rické romány; momentálně čtu s dět-
mi úžasnou knihu Tobiáš Lolness –
Život ve větvích, kterou napsal
Timothée de Fombelle
na co se ráda podívám: kultovní fil-
my, jako např. Ostře sledované vlaky,
Y Tu Mamá También od Alfonsa
Cuaróna, Pulp Fiction; nedávno jsem
obdivovala kouzlo českého slova
Zdeňka Svěráka v pohádce Tři bratři 
co si ráda poslechnu: jsem odchova-
ná Suchým a Šlitrem, jejich písničky
a divadelní představení znám na-
zpaměť a dodnes je miluju; taky mám
ráda folk, český i anglicky zpívaný   
co si často říkám: Můj život je spor-
tovní zápas o štěstí a já v něm hraju
fair-play.
jako malá jsem chtěl být: herečkou
v divadle Semafor, protože jsem mi-
lovala Jiřího Suchého

vizitka
capt. ALENA

ZÍKOVÁ

Mezi veřejností převládá názor, že povolání pilota je téměř výhradně doménou mužů. Za poslední dvě nebo tři dekády se však tato představa postupně roz-
pustila – čím dál více dívek a žen nastupuje do výcvi ku dopravních pilotů a záhy také dokazuje, že i v této náročné profesi má ženský element své místo.
Capt. Alena Zíková žila mnoho let ve Spojených státech, létala mimo jiné pro American Airlines. Jsme rádi, že nás v rámci rozhovoru nechala nahlédnout do
svého světa pilotování velkých letadel, sportovních úspěchů i rodinného života, ačkoliv její zkušenosti a zážitky by patrně vydaly na samostatnou knihu.
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