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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce mapuje výskyt kosmického záření, které můžeme přístroji 

zaznamenat na palubách dopravních letadel. Jejím cílem je zjistit, zdali jsou či nejsou 

zjištěné hodnoty expozic záření pro cestující a posádku nebezpečné. Byly 

identifikovány problémové oblasti působící na hodnoty expozice kosmického záření 

v dopravě. Byly učiněny návrhy možných opatření po technické a organizační stránce 

při plánování letů dopravních letadel za účelem minimalizace působení záření na 

posádku a cestující. 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis maps the incidence of cosmic radiation, which can be registered 

on airplane boards. Their main aim of this thesis is to find whether the degrees of  

radiation exposures is dangerous for the health of the passangers and the crew or not. 

Problematic areas have been identified to determine their effect on galacticradiation 

exposureradiation exposure values in transportation. Proposals of measures have 

been done in technical and organisational fields for scheduling airline flights in order to 

minimize the effects of radiation on the crew and passengers. 
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Seznam použitých zkratek 

ČSA, a.s. České aerolinie, a. s. 

ICAO   International Civil Aviation Organisation 

GRRIF  Galactic Radiation Received In Flight 

SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

JE  Jaderná elektrárna 
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Úvod 

Pro mnoho lidí je v současné době letecká doprava atraktivní způsob přepravy 

v souvislosti s klesajícími cenami letenek. Je to zapříčiněno nejen konkurenčním bojem 

mezi klasickými leteckými společnostmi, ale hlavně díky vstupu nízkonákladových 

leteckých společností na dopravní trh. První nízkonákladová letecká společnost Pacific 

Southwest Airlines se objevila a začala provozovat lety už v roce 1949. V současné 

době lze letenku lze pořídit již od 10 €. Stává se tak atraktivní pro mnohé z nás. Již 

není pravda, že létání je jen pro hrstku bohatých lidí. 

Letecká přeprava není vyzdvihována pouze pro rychlou a pohodlnou přepravu. 

Bohužel dojde za jeden kalendářní rok k pár leteckým neštěstím, i přesto se letecká 

doprava řadí mezi nejbezpečnější druhy dopravy. Je tomu skutečně tak? Lidé se 

především bojí leteckých nehod. Pokud dojde k havárii letadla, následky jsou většinou 

tragické. Šance, že pád z výšky přibližně 12 km někdo přežije, je mizivá. Hrozí nám 

však pouze nebezpečí v podobě pádu letadla? Nebo je zde ještě jiné riziko? Mnoho 

cestujících ani neví, že se při cestě na dovolenou, na jednání, za rodinou dobrovolně 

vystavuje kosmickému záření. Toto záření může mít při větších expozicích fatální 

důsledky pro lidský organizmus. Kde je hranice mezi přijatelnou dávkou a dávkou 

ohrožující život? 

Tato bakalářská práce má čtenáři poskytnout ucelený přehled záření, seznámit jej s  

ozářením při cestování dopravními letadly a určit rizika, pokud existují, která mohou být 

důsledkem pobytu v problematické oblasti, kterou civilní letadla prolétávají. Cílem je 

analyzovat naměřené hodnoty ozáření jednotlivých členů posádky letadla a stanovit, 

zdali jsou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 307/2002 Sb. Dále je mým cílem 

porovnat naměřené hodnoty s hodnotami vypočítanými programem Galactic Radiation 

Received In Flight. V neposlední řadě na demonstrativním letu Praha -  Paříž a Londýn 

Heathrow – JFK New York zjistím, jaká je přibližná dávka ozáření a doporučím typ 

letadla, který je z tohoto hlediska nejvhodnější. Nakonec porovnám naměřené hodnoty 

záření přijatá během těchto letů a stanovím, jestli člověk ve svém běžném životě a při 

běžných činnostech není vystaven podobnému zdroji záření. Předpokládám, že 

takovým prostředím může být například nemocnice, především oddělení využívající 

k diagnostice rentgeny nebo radioaktivní jód. 
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1 Přehled záření 

1.1 Vlastní definice a rozdělení 

„Záření je postupná vlna tvořená elektrickým a magnetickým polem.“ (1) 

Záření má takzvaný duální charakter. Projevuje se tedy nejen jako vlnění, ale také jako 

pohyb částic. Vlnění charakterizujeme pomocí následujících veličin: amplituda, vlnová délka, 

perioda, frekvence, rychlost šíření. 

 Amplituda – udává velikost maximální výchylky. Značíme „y“ 

 Vlnová délka – vzdálenost mezi dvěma body, kde je vlna ve stejné fázi. Značíme „λ“ 

 Perioda – vzdálenost mezi dvěma místy, kde má vlna totožnou výchylku a rychlost. 

Značíme „ T“ 

 Frekvence – počet kmitů za jednotku času. Značíme „υ“ 

Poyntingův vektor – je výsledkem vektorového součinu intenzit elektrického a magnetického 

pole. Má směr šíření vlny a popisuje přenos energie. 

Záření přenáší energii, mnohdy se jedná o přenos velkého množství energie. Přenášenou 

energii můžeme například cítit při dopadání světla na pokožku těla jako teplo. Obecně lze 

říci, že čím menší vlnová délka, tím větší je množství přenášené energie. Rychlost šíření 

elektromagnetické vlny ve vakuu označujeme písmenem c a její hodnota je  

299 792 458 m.s-1. Záření rozdělujeme podle vlnových délek na následující (od nejkratších 

po nejdelší): kosmické, rentgenové, ultrafialové, viditelné světlo, infračervené, mikrovlny, 

radiové vlny. (2) 

Rozeznáváme dva druhy záření. Ionizující a neionizující záření. (3) 

 Ionizující záření – záření, jež má ionizující schopnost. Ionizuje prostředí, kterým 

prochází. Dochází k ionizaci molekul a atomů. (4)  

 Neionizující záření – neionizuje prostředí, kterým prochází. 

Mezi neionizující záření patří: 

 Ultrafialové    

 Viditelné světlo 

 Infračervené 

 Mikrovlnné 

 Radiové vlny  

Ionizující záření jsou  
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 Kosmické záření     

 Rentgenové záření  

1.2 Kosmické záření 

Kosmické záření je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, definováno jako 

ionizující záření kosmického původu. V porovnání s ostatními druhy záření se jedná o 

nejkratší vlnovou délku. Částice kosmického záření jsou ve vesmíru urychlovány 

magnetickými poli, tím získávají svou vysokou energii. Dělíme jej na primární a sekundární 

záření. Primární záření přichází z vesmíru a interaguje s atmosférou. Touto interakcí vzniká 

sekundární záření. Postupnými interakcemi ztrácí záření energii.  

1.3 Rentgenové záření  

Dříve známé pod názvem „záření X“, rovněž také „paprsky X“. Toto elektromagnetické záření 

má vlnovou délku v rozsahu hodnot 10−8 m až 10−12 m. Zdrojem rentgenového záření 

mohou být například rentgenky, v nichž dochází k prudkému zpomalení elektronů 

dopadajících s velkou rychlostí na kovové terče. Mezi další zdroje ve vesmíru patří hvězdy. 

Toto záření patří mezi ionizující. Rozeznáváme dva druhy tohoto záření.  

 Brzdné rentgenové záření 

 Charakteristické rentgenové záření 

Velké praktické uplatnění našlo rentgenové záření v medicíně a při zkoumání krystalů. 

Vhodné uvedení rentgenového záření do praxe vidíme na obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1. Rentgen části ruky. (5) 
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1.4 Ultrafialové záření 

Rozsah záření je 100 nm až 400 nm. Zdrojem ultrafialového záření je Slunce. Jelikož je toto 

záření pro lidské oko škodlivé, je nutné se před ním chránit slunečními brýlemi. Naše 

pokožka na ozáření reaguje zhnědnutím, tzv. opálením. Před silnými účinky ultrafialového 

záření je dobré se chránit ochrannými opalovacími krémy, neboť velké množství 

ultrafialového záření může vyvolat vznik rakoviny kůže. Při nedostatečné ochraně kůže 

zrudne, dojde k popálení. Dále se v našem těle začne produkovat vitamín D. Naopak mezi 

pozitivní účinky patří jeho schopnost ničit některé mikroorganismy, proto se využívá při 

sterilizaci. (6) 

UV záření dělíme podle biologických účinků na: 

 UVA dlouhovlnné – nezpůsobuje poranění.  

 UVB středovlnné - akutní a chronické poškození kůže. 

 UVC krátkovlnné - je pohlcováno ozonovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá. 

(7) 

1.5 Viditelné záření 

Jediné elektromagnetické záření, které člověk registruje okem, má vlnovou délku v rozsahu 

hodnot 400 nm až 700 nm. Často používáme pojem „světlo“. Tento rozsah je velmi malý 

v porovnání s celkovým rozsahem záření. Podle vlnové délky světla lidské oko vnímá jeho 

různou barvu. Nejdelší vlnová délka přísluší červené, následuje oranžová, žlutá, zelená, 

modrá a fialová, která tuto skupinu uzavírá, viz obrázek č. 2.  
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Obrázek č. 2. Relativní citlivost oka k elektromagnetickým vlnám různých vlnových 

délek. Tato část spektra je tvořena viditelným zářením. (2) 

Sloučením všech základních barev vzniká bílá barva. Zdrojem světla je Slunce, oheň, 

baterka, zářivka, výbojka, atd. Světlo přirozené k nám přichází ze Slunce. Duha vzniká 

v důsledku odlišných úhlů odrazu na kapce vody, mění se tak vlnové délky odraženého 

světla. Barevný úkaz můžeme pozorovat při dešti za svitu slunečního světla. Tento úkaz 

vidíme na přiloženém obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3 „Duha“. (8) 

1.6 Infračervené záření 

Záření vzniká kmity elektricky nabitých částic. Vlnová délka tohoto  

záření je mezi 10−6 m až 10−3 m. Je dobře absorbováno, důsledkem je zvýšení teploty. 

Infračervené záření můžeme pociťovat jako chlad, pokud je v okolí našeho těla teplota nižší, 

než naše teplota. Naopak ucítíme horko, pokud je teplota našeho těla nižší, než okolní.  

Infračervené záření je možné detekovat pomocí termokamery. Využívá se ve stavebnictví, 

kdy se například zjišťuje zateplení budov. Červená barva značí nejvyšší ztrátu tepelné 

energie. Naopak modrá barva je symbolem dobrého zateplení budovy. Obrázek č. 4 ukazuje 

obraz zachycený termokamerou. 
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Obrázek č. 4. Zateplení budovy. (9) 

1.7 Mikrovlny 

Vlnová délka je v rozsahu hodnot 1 mm až 1 m. Jsou generovány elektrickými obvody. 

Mikrovlny využíváme v radarových systémech. Rovněž se uplatňují při ohřevu pokrmů 

v mikrovlnných troubách, kde se díky vyzařovaným vlnám o dané vlnové délce rozkmitají 

molekuly vody, které vyvolají tření, a dojde k ohřevu pokrmu.  

Využití je u mobilních telefonů při vlnové délce 30 cm, dále v systému GPS. 

Global Positioning System – Systém vyvinutý v USA. S přesností na 10m je schopen podat 

údaje o poloze jakéhokoliv bodu na Zemi. Tento systém se využívá také k navigaci. Skládá 

se z 24 družic, které obíhají po 6 drahách. Na jedné dráze současně obíhají 4 družice.  

Družice se nacházejí přibližně ve výšce 20 200 km nad povrchem Země. 

1.8 Radiové vlny 

Jsou to vlny vyzařované při zrychleném pohybu nábojů ve vodiči. Zdrojem jsou například 

obvody typu LC. Vlnový rozsah je 10−1 m až 105 m. Určitý rozsah vlnové délky je využíván 

pro šíření rozhlasu a televizního signálu, hudby, atd. Čím je vlnová délka kratší, tím vyšší je 

frekvence, tím více informace je možné zakódovat do přenosné vlny. Pro přenos obrázků, 

stereofonní hudby se proto používají vlny s vyšší frekvencí. Dlouhé vlny se používají pro 

dálkové šíření rozhlasového vysílání. 

Rozdělení  

 Extrémně dlouhé vlny 



  

Záření a dopravní prostředky 

 

 

- 10 - 

 

 Velmi dlouhé vlny 

 Dlouhé vlny 

 Střední vlny 

 Krátké vlny 

 Velmi krátké vlny – přenos televizního signálu, pro přenos se využívají 

satelity. 

 Ultra krátké vlny 

Celkové spektrum elektromagnetických vln je vidět na následujícím obrázku č. 5., který je 

z důvodu jeho velké obsáhlosti zobrazen na nadcházející straně. 
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2 Charakteristika sledovaného záření 

2.1 Kosmické záření 

Vzhledem k faktu, že kosmické záření je ve větším množství pro lidský organizmus 

nebezpečné, je potřeba ho sledovat. Bylo zjištěno, že intenzita kosmického záření není 

stejná pro nadmořskou výšku ani pro zeměpisnou šířku. V nebezpečných oblastech se 

pohybují dopravní prostředky. Především se jedná o leteckou dopravu. V těchto oblastech se 

však zdržují i kosmické lodě a v budoucnu se má jednat i o komerční lety s cestujícími. 

Z tohoto důvodu se začalo sledovat kosmické záření na palubách letadel. Naměřené údaje 

se zaznamenávají a vyhodnocují. Z důvodu zajištění ochrany zdraví byly schváleny limity 

přijatelných dávek nejen pro letecký personál. 

„První zmínku o kosmické záření, tehdy nazývané „pronikavé záření“, pronesl E. Rutherford. 

T. Wulf naměřil na Eiffelově věži pokles ionizace vzhledem k zemskému povrchu“, pokles 

činil 36%. A.Gockel naměřil slabý pokles ionizace při výstupu balónem do výšky 4500 metrů. 

Závislost ionizace na vzdálenosti od Zemského povrchu studoval Hess v letech 1911 až 

1913. Po několika výstupech balóny prokázal, že po přechodném snížení ionizace nastává 

ve výšce 800 metrů postupné zvýšení. Shodnou hodnotu ionizace jako na povrchu Země 

naměřil mezi výškou 1400 – 2500 metrů. Avšak ve výšce 5000 metrů byla naměřená 

hodnota devětkrát vyšší. Existence kosmického záření byla prokázána již v roce 1913.“ (10) 

Dalšími pokusy, tentokrát do výšky 9300 metrů, pokračoval W. Kolhörster, který v této výšce 

zaznamenal padesátinásobně vyšší hodnotu oproti povrchu Země.  

Kosmické záření patří mezi ionizující záření. Skládá se z převážné části z protonů, dále jsou 

pak zastoupeny jádra hélia a přibližně 1 % tvoří ostatní prvky. Jedná se o záření o velké 

energii. Jsou zde zastoupeny protony, jádra hélia a jiné. Energie je natolik veliká, že ji 

uvádíme v eV, může dosahovat až 1020 eV. Těchto částic k Zemi pronikne však málo. 

V daleko větší míře jsou pozorovány částice s menší energií. Můžeme pozorovat úbytek 

částic s vyšší energií. Lze tedy říct, že čím vyšší energie částic, tím je nižší jejich celkové 

zastoupení. Energie částic se při šíření vesmírem snižuje. Je to důsledkem interakce s jinými 

částicemi. Tento poznatek je důležitý fakt pozorovatelný v praxi. Díky vzájemným srážkám 

se k Zemi dostanou už jen částice s „nízkou energií“, která je méně škodlivá nejen pro lidský 

organismus. 

Komické záření dělíme na primární a sekundární. Jako primární kosmické záření 

označujeme to, které dopadá zemskou atmosféru. Průnikem atmosférou vzniká sekundární 

záření. Proces vzniku sekundárního záření označujeme jako „sprška“. 
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Sprška - vysokoenergetická částice interaguje s materiálem a produkuje velké množství 

sekundárních částic, jež jsou samy schopny dále interagovat. Sprška se rozvíjí do chvíle, kdy 

energie vyprodukovaných částic nestačí na vytvoření dalších částic. (11) 

Sekundární záření nás bude nejvíce zajímat, neboť je to právě to, které registrujeme na 

palubách letadel. Primární kosmické záření při průletu zemskou atmosférou reaguje 

s částicemi vzduchu. Díky těmto interakcím vznikají protony, neutrony, π-mezony. 

Rozpadem nestabilních částic dále sledujeme vznik mionů a neutria. 

Nyní se zabýváme interakcemi ve výšce přibližně 30 km nad Zemským povrchem. 

Kaskádovým efektem vznikají další částice. Tento proces je vyobrazen na přiloženém 

obrázku č. 6. Proces probíhá tak dlouho, dokud částice mají dostatečně vysokou energii. 

Odhaduje se, že mezní hranicí pro zmíněný efekt je 80 MeV. 

 

Obrázek č. 6. Interakcí vysokoenergetických částic primárního kosmického záření se 

zemskou atmosférou vznikají spršky sekundárního kosmického záření. (12) 

V současnosti ještě nejsme schopni zjistit, odkud k nám záření putuje, co je jeho zdrojem. Je 

to především dáno tím, že na záření během šíření působí nejrůznější magnetická pole a 

dráha se tedy neustále mění. Víme však, že kosmické záření přichází mimo jiné ze 
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vzdálených oblastí mimo Sluneční soustavu.  Domníváme se, že kosmické záření vzniká 

těmito možnými způsoby 

 Výbuch supernovy 

Při výbuchu supernovy jsou vnější vrstvy rozmetány do okolí. Rostoucí neutronová hvězda 

má velmi silné magnetické pole, v němž vzniká synchrotronovým efektem záření, které je 

vyzařováno v kuželu. Dochází k urychlování částic. 

 Urychlování 

Kosmické záření je složeno z částic o velmi vysoké energii. Je třeba proto najít ve vesmíru 

potenciální zdroje vysokoenergetických částic. Takovými mohou být urychlovače v podobě 

oblaků ionizovaného plynu. Tento princip urychlování byl navržen E. Fermi. Částice nabývají 

své energie postupnými srážkami s pohybujícími se oblaky jiných částic. V této oblasti je 

zapotřebí působení velmi silného či rozlehlého elektromagnetického pole. (10) 

Urychlovač částic - generátor záření o energii vyšší než 1 MeV, ve kterém jsou urychlovány 

částice. 

Detektory kosmického záření 

Pro detekci kosmického záření používáme následující čtyři detektory 

 Ionizační komory 

 Proporcionální detektory 

 Geiger – Müllerovy detektory 

 Koronové detektory  

Tyto detektory jsou plynové. Využívají zvýšené vodivosti plynu po ionizaci. (13) 
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3 Požadavky na splnění aktuálních legislativních 
požadavků v dopravě 

V oblasti dopravy jsou v České republice podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nastaveny limity ozáření. Kosmické záření je podle 

této vyhlášky ionizující záření kosmického původu. Zdroje ionizujícího záření se podle 

vzestupného ohrožení zdraví a životního prostředí ionizujícím záření klasifikují jako 

nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a velmi významné. Zdroje kosmického záření 

řadíme mezi významné zdroje.  

 Systém limitů pro omezování ozáření  

Omezování ozáření osob, které jsou vystaveny působení ionizujícího záření, tedy i 

v dopravě, je zajišťováno: 

Limity záření jako závaznými kvantitativními ukazateli pro celkové ozáření 

z radiačních činností, jejichž překročení není ve stanovených případech přípustné. 

Limity ozáření se dělí na: 

1) Obecné limity, 

2) Limity pro radiační pracovníky  

3) Limity pro učně a studenty 

 

 Obecné limity 

Pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního 

ozáření hodnota 1 mSv za kalendářní rok nebo za podmínek stanovených v povolení 

k provozu pracoviště III. nebo IV. Kategorie výjimečně hodnota 5 mSv za dobu 5 za sebou 

jdoucích kalendářních roků.  

 Pracovní činnosti se zvýšeným ozářením přírodních zdrojů 

Pracoviště v dopravě, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, 

jsou: 

Paluby letadel při letech nad 8 km. 

 

 Vyšetřovací úrovně a směrné hodnoty pro ozáření z přírodních zdrojů  

Pro pracoviště v dopravě, na kterých může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních 

zdrojů, se stanovuje tato vyšetřovací úroveň: 
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1 mSv za rok pro efektivní dávku nad přírodní pozadí, kromě radonu a produktů jeho 

přeměny, pro pracoviště uvedená v § 87 písm. e). 

Pro členy leteckých posádek, kteří pracují na palubách letadel ve výšce nad 8 km, je 

směrnou hodnotou 1 mSv za rok pro efektivní dávku. Pokud může být tato směrná hodnota 

překročena, členové leteckých posádek musí být informováni o velikosti záření, zdravotním 

riziku a přijatých opatření a hodnotí se ozáření jednotlivých členů posádek a na základě 

těchto hodnocení se připravují a za účelem snížení ozáření upravují letové plány.  

 Rozsah měření, hodnocení, evidence a předávání údajů  

Měření na pracovišti v dopravě, včetně určování efektivních dávek, provádí oprávněná 

dozimetrická služba v souladu s podmínkami příslušného povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) 

zákona. Efektivní dávka se určuje:  

pro členy leteckých posádek pracujících na palubách letadel ve výšce nad 8 km na 

základě stanovení jejich účasti na jednotlivých letech, letových charakteristik a 

dalších parametrů důležitých pro výpočet efektivní dávky, a to opakovaně každý 

kalendářní rok. 

Měřené údaje a údaje o určených efektivních dávkách se pro osoby vykonávající práce na 

pracovištích v dopravě stanovených v § 87 uchovávají po celou dobu trvání jejich pracovní 

činnosti a dále až do doby, kdy osoba dosáhne nebo by dosáhla 75 let věku, nejméně však 

po dobu 30 let po ukončení pracovní činnosti, a Úřadu se oznamují do 1 měsíce od obdržení. 

 Terminologie 

 Oprávněná dozimetrická služba – osoba, která provádí na vlastní odpovědnost odečet nebo 

výklad hodnot registrovaných osobními dozimetry nebo jiná hodnocení vnějšího ozáření 

nebo která provádí měření radioaktivity v lidském těle nebo v biologických vzorcích nebo 

hodnocení vnitřního ozáření, které dovolí určit roční efektivní dávku nebo její úvazek (dále 

jen „služby osobní dozimetrie“), a která je držitelem povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) 

zákona.   

Osobní dávky – souhrnné označení pro veličiny charakterizující míru zevního i vnitřního 

ozáření jednotlivé osoby, zejména efektivní dávku, úvazek efektivní dávky a ekvivalentní 

dávky v jednotlivých orgánech nebo tkáních; osobní dávky se měří osobními dozimetry.  

Monitorování – cílené měření veličin charakterizující ozáření, pole záření nebo radionuklid a 

hodnocení výsledků těchto měření pro účely usměrňování ozáření. 

Přírodní zdroj ionizujícího záření – zdroj ionizujícího záření pozemského nebo kosmického 

původu. 
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Zevní ozáření – ozáření osoby ionizujícím záření ze zdrojů ionizujícího záření, které se 

nacházejí mimo ni. 

Ekvivalentní dávka je množství energie ionizujícího záření, která je absorbována v organické 

látce a hmotnosti této látky.  Jednotkou je jeden Seviert [Sv], je to jednotka soustavy SI. 

Jeden Seviert se rovná jednomu Joulu. Tato hodnota musí být ještě vynásobena 

bezrozměrným koeficientem charakterizujícím biologický účinek daného druhu záření na 

organickou látku. (14) 

„Efektivní dávka je součet ekvivalentních dávek v jednotlivých tkáních či orgánech vážených 

tkáňovým váhovým faktorem, jež vyjadřuje rozdílnou radiosenzitivitu orgánů a tkání 

z hlediska pravděpodobnosti vzniku zhoubných nádorů a genetických změn.“ (15) 

Ionizující záření se v těle nijak nekumuluje, je však nezbytné upozornit, že jednotlivé dávky 

se sčítají. Proto let pro cestujícího z Prahy do New Yorku znamená dávku obdrženého 

kosmického záření přibližně 0,06413 mSv, pro letecký personál je tato hodnota dvojnásobná, 

tedy 0,12826 mSv. Toto je poměrně důležitá poznámka, jelikož například stevardky mohou 

za jeden kalendářní měsíc nalétat 100 letových hodin. Za rok se tak mohou přiblížit hodnotě 

kolem 900 h. Kdyby byla posádka přiřazena na danou linku celý rok, obdržela by dávku   

8,24 mSv. Dostáváme se na hodnotu rizika, která by byla klasifikovaná jako „velmi nízká“. 
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4 Vliv působení sledovaného zdroje záření na 
provoz zadaných dopravních prostředků 

Během letní sezóny 2015 provozuje letecká společnost ČSA letadla, uvedená v tabulce č. 1. 

Disponuje jedním letadlem pro dlouhé tratě, ostatní jsou využívána pro středně a krátké 

tratě. V této tabulce jsou zvýrazněna letadla, na něž se vyhláška č. 307/2002 Sb. nevztahuje, 

jelikož jejich průměrná cestovní hladina se pohybuje kolem 7 km nad mořem. 

Tabulka č. 1. Přehled flotily ČSA, a. s. Zdroj: autor 

Airbus Průměrná letová 

výška [m] 

Průměrná rychlost letadla 

[km/h] 

Dolet 

[km] 

Počet 

cestujících [-] 

 

A330-300 12000 850 10186 276 

A319-112 11000 800 5834 144 

ATR Průměrná letová 

výška [m] 

Průměrná rychlost letadla 

[km/h] 

Dolet 

[km] 

Počet 

cestujících [-] 

42-500 7000 650 1389 44 

72-500 7000 650 1556 60 

Travel Service, a. s. je druhý významný český letecký dopravce. Na rozdíl od ČSA, je Travel 

Service výhradně soukromá firma. V tabulce č. 2 níže uvádím typy letadel, které jsou 

v letošní letní sezóně nasazeny. 

Tabulka č. 2. Přehled flotily Travel Service, a. s. Zdroj: autor 

Boeing Průměrná letová 

výška [m] 

Průměrná rychlost letadla 

[km/h] 

Dolet 

[km] 

Počet 

cestujících [-] 

737-900 12000 850 5900 212 

737-800 12000 850 5445 189 

737-700 12000 850 6225 148 

Airbus Průměrná letová 

výška [m] 

Průměrná rychlost letadla 

[km/h] 

Dolet 

[km] 

Počet 

cestujících [-] 

A320 11000 820 5900 150 
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Přesný počet letadel není možné uvést, neboť letecká společnost si pronajímá některé typy 

od svých partnerů ze zahraničí a tyto údaje nejsou veřejné. Všechny typy letadel u této 

společnosti se pohybují v oblasti možným vyšším ozářením, proto je nutné sledovat a 

zaznamenávat naměřené hodnoty expozic kosmického záření. 

 

Obrázek č. 7. Zobrazení expozičních dávek. (16) 

Seznam letadel, létající ve výšce pod 8 km 

 ATR 42 

 ATR 72 

 Bombardier Q400 

 Saab 340 

 ATP / Jetstream 61 
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5 Vyhledání problémových oblastí 

Kosmické záření je různorodé co do výskytu. Není pravda, že bychom obdrželi vždy stejnou 

dávku, pokud cestujeme ve stejné letové hladině. Záleží hned na několika faktorech.  

Záleží především na: 

 Na nadmořské výšce 

 Na zeměpisné šířce 

 Sluneční aktivitě 

5.1 Nadmořská výška 

Lze obecně říci, že s nadmořskou výškou stoupá hodnota kosmického záření. Přesněji 

řečeno hodnota kosmického záření klesá do výšky přibližně 800 m, poté opět stoupá. (10) To 

je možné vidět na přiloženém grafu na obrázku č. 8 je z grafu patrné. Graf zaznamenává 

dávkový příkon v závislosti na nadmořské výšce. Červená přímka vyznačuje dávkový příkon 

na povrchu Země.  

 

Obrázek č. 8. Graf závislosti dávkového příkonu na nadmořské výšce. (17) 

5.2 Magnetické pole 

Pozitivním účinek magnetického pole je právě ochrana před zmíněným kosmickým zářením. 

A proto je nejvhodnější létat v oblasti rovníku, kde jsme nejvíce chráněni. Naopak největší 

dávku bychom obdrželi na pólech. „Z křivek udávající závislost intenzity kosmického záření 

na vzdálenosti od Země bylo možno zjistit, že maximum intenzity, pozorované v 16 až 17 km 

nad Zemí, má menší hodnotu v zeměpisných šířkách kolem rovníku, kdežto směrem k pólům 
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jeho hodnota vzrůstá. “. Tato závislost intenzity kosmického záření na zeměpisné šířce byla 

zvlášť prokázána mezi 52º severní a 41º jižní šířky. (10) Důkazem může být obrázek č. 9. 

 

Obrázek č. 9. Plošné rozložení příkonů efektivních dávek na Zemi. (18) 

5.3 Sluneční aktivita 

Východozápadní jev – vzniká díky působení magnetického pole Země, které je vyobrazeno 

na obrázku č. 10. Na Zemi dopadá větší počet částic kosmického záření ze západu. Hodnota 

je závislá na vzdálenosti od Země a ve výše 16 km je až dvojnásobná. 

 

Obrázek č. 10.  Vyobrazení magnetického pole Země. (19) 
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Obrázek č. 11. Okamžité rozmístění dopravních letadel ve dne 10. 8. 2015, 11:42. (20) 

Z obrázku č. 11, který jsem pořídil dne 10. 8. 2015 v 11:42, je vidět, kde se v daném 

okamžiku nacházela letadla. Naprostá většina byla ve velké vzdálenosti od rovníku, tudíž 

zde docházelo k větší interakci s kosmickým zářením. Srovnáním obrázku č. 9 a č. 11 

vidíme, že letecká doprava se převážně uskutečňuje v oblasti Severní Ameriky a Evropy, 

tedy v oblasti s vyšší hodnotou kosmického záření. 

Riziko spojené s ozářením klasifikujeme podle obdržené hodnoty. Hodnocení rizik je 

uvedeno v tabulce č. 3. Data byla získána z webové stránky SÚJB. (21) 

Tabulka č. 3. Označení rizik v závislosti na obdržené dávce kosmického záření. 

Zdroj: autor 

Riziko Hodnota Barevné označení  

Zanedbatelné nižší než 0,1 mSv  

Minimální 0,1 mSv až 1 mSv  

Velmi nízké 1 mSv až 10 mSv  

Nízké 10 mSv až 100 m Sv  
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Tabulka č. 4. Naměřené hodnoty ozáření u norských pilotů. Zdroj: autor 

Letová 

hladina 

[km] 

Let / doba letu Celková dávka 

během letu [μSv] 

Dávka obdržená 

za letovou hodinu 

[μSv] 

Klasifikace 

podle SÚJB 

0,5  Bodo – Evenes 

1 hodina 

0,03 0,03 Zanedbatelné 

1,0  Oslo – 

Kristiansand 

1 hodina 

0,04 0,04 Zanedbatelné 

1,2  Oslo – 

Kristiansand 

1 hodina 30 

minut 

0,05 0,03 Zanedbatelné 

1,5 Bronnoys. – 

Bodo 

55 minut 

0,04 0,04 Zanedbatelné 

1,8  Bronnoys. – 

Bodo 

55 minut 

0,05 0,05 Zanedbatelné 

2,1 Bodo – Trodheim 

3 hodiny 

0,23 0,08 Zanedbatelné 

2,4  Oslo – Trodheim 

2 hodiny 

0,17 0,09 Zanedbatelné 

3,0 Oslo – Trodheim 

1 hodina 30 

minut 

0,17 0,11 Zanedbatelné 

4,0 Bodo – Evenes 

40 minut 

0,09 0,14 Zanedbatelné 

4,5 Bodo – Evenes 0,12 0,18 Zanedbatelné 
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40 minut 

5,5 Bergen – 

Trodheim 

1 hodina 30 

minut 

0,62 0,41 Zanedbatelné 

6,1 Torp – Trodheim 

1 hodina 15 

minut 

0,67 0,54 Zanedbatelné 

6,7 Oslo – Trodheim 

1 hodina 

0,67 0,67 Zanedbatelné 

7,0 Oslo – Trodheim 

1 hodina 

0,78 0,78 Zanedbatelné 

7,6 Oslo – Bodo 

2 hodiny 15 

minut 

3,0 1,3 Zanedbatelné 

8,8 Tromso – Oslo 

2 hodiny 30 

minut 

5,3 2,1 Zanedbatelné 

9,4 Oslo – Las 

Palmas 

5 hodin 

10,9 2,2 Zanedbatelné 

10,0 Londýn – JFK 

7 hodin 10 minut   

22,3 3,1 Zanedbatelné 

10,7 Tromso – Oslo 

1 hodina 50 

minut 

5,3 2,9 Zanedbatelné 

11,3 Oslo – Tromso 

2 hodiny 5 

minut 

8,9 4,3 Zanedbatelné 
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Tabulka č. 4 byla vypracována autorem na základě hodnot uvedených v literatuře. (22) 

Celkový průběh naměřených hodnot je zobrazen na následujícím obrázku č. 12, kde je 

z grafu patrné, že výše ozáření je závislá na nadmořské výšce. 

 

Obrázek č. 12. Závislost hodinové hodnoty ozáření na nadmořské výšce. Zdroj: autor 

Nejvyšší hodnota ozáření byla naměřena u posádky a cestujících během letu z Londýna do 

New Yorku. Naměřená hodnota činila 22,3 μSv. Jednak je to způsobeno tím, že letěli ve 

výšce 10 km nad mořem 7 hodin a 10 minut, jednak tím, že se pohybovali v oblasti mezi 

rovníkem a severním pólem. Musím ještě zdůraznit, že také záleží na době stoupání do 

letové hladiny, respektive době klesání a přiblížení. Nejvyšší naměřená hodnota kosmického 

záření za hodinu strávenou v letové výšce je 4,3 μSv a byla zaznamenána v nejvyšší výšce 

měření, tedy v 11,3 km při letu z Osla do Tromso. Přibližně v této výšce létají dopravní 

letadla českých dopravců ČSA a Travel Servce. 

Přibližnou obdrženou efektivní dávku si může každý cestující zjistit sám pomocí webové 

aplikace umístěné na stránkách http://jag.cami.jccbi.gov/cariresults.asp, která je zachycená 

na obrázku č. 13. Cestující zde zadá parametry pro daný let. Vypíše ICAO kód původního 

letiště a cílové destinace, dále měsíc, kdy vykonal cestu. Počet minut potřebných k dosažení 

letové hladiny, nadmořská výška letové hladiny, počet minut strávených v této hladině a 

počet minut klesání. 
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Obrázek č. 13. Program GRRIF. (23) 

Nyní vyzkouším program GRRIF pro stejný let Londýn Heathrow (LHR) – JFK New York 

(JFK) a porovnám naměřenou hodnotu s hodnotou, která byla zjištěna u norských pilotů. 

Vstupní údaje pro výpočet jsou v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5. Vstupní údaje použité při práci s programem GRRIF. Zdroj: autor 

Úkon Hodnota 

Doba stoupání do letové hladiny 20 

Letová výška 38000 feet, odpovídá 11,5 km 

Počet minut v letové výšce 385 minut 

Počet minut klesání 25 

Počet minut celkem  430, odpovídá 7 hodinám a 10 minutám 
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Tabulka č. 6. Naměřené hodnoty programem GRRIF od roku 1996 do 2015 pro let 

LHR- JFK. Zdroj: autor  

Měsíc a rok Naměřená hodnota [mSv] Riziko 

01/1996 0,05208 Zanedbatelné 

01/1997 0,05264 Zanedbatelné 

01/1998 0,05230 Zanedbatelné 

01/1999 0,04757 Zanedbatelné 

01/2000 0,04384 Zanedbatelné 

01/2001 0,04066 Zanedbatelné 

01/2002 0,04013 Zanedbatelné 

01/2003 0,04123 Zanedbatelné 

01/2004 0,04029 Zanedbatelné 

01/2005 0,04356 Zanedbatelné 

01/2006 0,05022 Zanedbatelné 

01/2007 0,05283 Zanedbatelné 

01/2008 0,05572 Zanedbatelné 

01/2009 0,05731 Zanedbatelné 

01/2010 0,05777 Zanedbatelné 

01/2011 0,05329 Zanedbatelné 

01/2012 0,04999 Zanedbatelné 

01/2013 0,04889 Zanedbatelné 

01/2014 0,04681 Zanedbatelné 

01/2015 0,04477 Zanedbatelné 

 

Na obrázku č. 14, kde jsem použil mnou získané hodnoty uvedené v  tabulce č. 6, můžeme 

vidět hodnoty ozáření pro měsíc leden od roku 1996 do roku 2015. 



  

Záření a dopravní prostředky 

 

 

- 28 - 

 

 

Obrázek č. 14. Hodnoty ozáření v období let 1996-2015 během letu LHR – JFK. 

Zdroj: autor 

Tabulka č. 7. Naměřené hodnoty programem GRRIF pro rok 2014 pro let LHR- JFK. 

Zdroj: autor  

Měsíc / rok Naměřená hodnota [mSv] Riziko 

01/2014 0,04681 Zanedbatelné 

02/2014 0,04562 Zanedbatelné 

03/2014 0,04650 Zanedbatelné 

04/2014 0,04659 Zanedbatelné 

05/2014 0,04777 Zanedbatelné 

06/2014 0,04596 Zanedbatelné 

07/2014 0,04661 Zanedbatelné 

08/2014 0,04906 Zanedbatelné 

09/2014 0,04664 Zanedbatelné 

10/2014 0,04721 Zanedbatelné 

11/2014 0,04613 Zanedbatelné 

12/2014 0,04430 Zanedbatelné 
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Obrázek č. 15. Hodnoty ozáření v průběhu roku 2014 pro let LHR – JFK. Zdroj: autor 

Obrázek č. 15 zachycuje autorem získané hodnoty ozáření pro jednotlivé měsíce roku 2014, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 7. Od roku 1996 do 2015 pro měsíc leden je aritmetický 

průměr vypočítaný programem GRRIF 48,595 μSv. Aritmetický průměr pro hodnoty 

naměřené během roku 2014 je 46,6 μSv. Ve srovnání s hodnotou uvedenou pro norské 

piloty se jedná o dvojnásobnou hodnotu. Vzhledem k tomu, že program GRRIN je poměrně 

přesný, domnívám se, že letadlo pilotované Nory bylo s největší pravděpodobností stíněné. 

Pokud výši expozice ozáření kosmickým zářením v dopravním prostředku – letadle 

porovnáme s expozicí ionizujícího záření při nemocničním vyšetřením, dospějeme k závěru, 

že při letu z Londýna do New Yorku je lidský organismus exponován dávkou jako při 

rentgenu lebky, který je naprosto běžným postupem při vyšetření.  

Nyní zjistím, který typ letadla je z pohledu množství obdržené dávky je vhodný pro zadanou 

trasu. 

 Praha (PRG) – Paříž (CDG) 

Prahu dělí od Paříže vzdálenost 863 km. Tato letecká trať se řadí mezi krátké. Uvažujeme 

letadla dvou českých společností, ČSA, a. s. a Travel Service, a. s. Především se zaměříme 

na typ ATR 72, který létá ve výšce 7 km. Jednak se na něj nevztahuje zmíněná vyhláška, 

jednak ve výšce 7 km má být menší hodnota ozáření. Na druhou stranu je ATR 72 pomalejší, 

než letadla používaná společností Travel Service, a. s. U druhého dopravce se zaměřím na 

nejpoužívanější typ letadla. Parametry pro obě letadla jsou v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8. Hodnocené typy letadel. Zdroj: autor 

Typ letadla Provozovatel Letová výška [m] Cestovní doba 

[min] 

Ozáření [μSv] 

Boeing 737 - 

800 

Travel Service, a. 

s. 

12 000 61 3,30 

ATR 72 - 500 ČSA, a. s.  7 000 80 1,23 

 

přestože letadlem ATR 72-500 letíme 80 minut, přijatá dávka je více jak 2,5 menší, než 

kdybychom letěli Boeingem 737-800. Proto je možné konstatovat, že z pohledu ochrany 

zdraví posádky letadla a cestujících před působením kosmického záření je toto letadlo pro 

tuto trať vhodnější.  

 Londýn (LHR) – New York (JFK)  

Do dlouhých tratí zařezuji tuto trať, která je 5555 km dlouhá. Tentokrát budu uvažovat letadlo 

A330-300 ČSA, a. s. a nadzvukové dopravní letadlo Concorde, které provozovaly například 

společnosti British Airways a Air France. Concorde jsem vybral na základě jeho letové výšky. 

Parametry pro obě letadla jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9. Hodnocené typy letadel II. Zdroj: autor 

Typ letadla Provozovatel Letová výška [m] Cestovní doba 

[min] 

Ozáření [μSv] 

A330-300 ČSA, a. s. 12 000 393 44,16 

Concorde British Airways  17 700 173 32,21 

 

Kdyby letecké společnosti nadále provozovaly dopravní nadzvukové letadlo typu Concorde 

na této trase, došlo by ke snížení přijaté dávky expozice kosmického záření na jedné cestě 

až o 27%.  
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Srovnání efektivních dávek  

Tabulka č. 10. Nebezpečné dávky. Zdroj: autor 

Dávka nutná k projevu 

nemoci z ozáření - 

jednorázově 

400 mSv 

Smrtelná dávka  4 Sv 

 

Tabulka č. 11. Porovnání různých dávek. Zdroj: autor 

Způsob ozáření Efektivní dávka 

[mSv] 

Způsob ozáření Efektivní dávka 

[mSv] 

Rentgen bederní 

páteře 

1,30 Rentgen kyčle 0,30 

Rentgen lebky 0,07 Rentgen plic 0,02 

CT břicha 10,00 Rentgen 

končetiny 

< 0,01 

CT hlavy 2,30 Dávka v Tokyu 

způsobená havárií 

JE Fukušima 

40 

1 hodina v JE 

Černobyl  

6,00 Kouření  20 

cigaret denně za 

rok 

0,36 

 



  

Záření a dopravní prostředky 

 

 

- 32 - 

 

 

Obrázek č. 16. Rozdělení dávek obyvatelstvu. (24)  

Roční přírodní radiační zátěž občana ČR se pohybuje přibližně v rozmezí 2,5 až 3 mSv. 

Rozdělení jednotlivých dávek, přijatých občanem České republiky je vidět na obrázku  č. 16. 

Celkovou roční dávku 400 mSv obdrží občan města Ramsar v Íránu. Je však rozložena do 

365 dnů, a tak se tkáně průběžně regenerují a nemoc z ozáření se neprojeví.  



  

Záření a dopravní prostředky 

 

 

- 33 - 

 

6 Návrh možných opatření 

6.1 Technická a technologická opatření 

Osoby, které pro své cesty využívají především leteckou dopravu a zejména pak pro 

leteckou posádku, by mohly nosit speciální obleky, které by dotyčné dokázaly ochránit před 

nežádoucími účinky ionizujícího záření. Tyto ochranné obleky již známe z nemocničního 

prostředí, kde se provádí mimo rentgen různých částí těla další diagnostické a léčebné 

procedury. Nyní tedy vidíme provázanost těchto dvou odlišných oborů. Oba se však 

setkávají se stejným problémem. Ochranné obleky by se daly upravit pro nošení v letadle 

během celé doby.  Na obrázku č. 17 vidíme, že osoba na něm zachycená si chrání 

převážnou část svého těla. Pro ochranu krku a části hrudníku je pak použita přídavná část. 

Existují další varianty a části obleků. V současné době je možné pořídit ochranný oděv i pro 

děti, viz obrázek č. 17.  

 

Obrázek č. 17. Ochranné oděvy. (21) (25) 

Ochranný oděv se skládá z třech částí, jak je vidět na obrázku č. 18: 

 Povrchový materiál polyesterová tkanina 

 Vícevrstvý stínící materiál  

 Spodní krycí vrstva z polyesterové tkaniny 
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Obrázek č. 18. Složení ochranného oděvu. (26) 

Mezi další části oděvů patří: 

 Zástěry a límce 

 Vesty, sukně a kabáty 

 Palcové rukavice 

 Ochranné brýle  

 Závěsy 

 Zástěrky 

Všechny výše zmíněné ochranné pomůcky přicházejí do úvahy pro posádku letadla, která je 

nejvíce vystavena škodlivému záření. Tyto ochranné prvky jsou cenově dostupné, avšak 

nezaručují celkovou ochranu osoby a v praxi by pro posádku byly pravděpodobně omezující 

při její běžné činnosti. (26) (27) 

V současné době se studuje několik typů ochranných pomůcek, mezi něž patří: 

 Ochrana vhodným materiálem 

Polypropylén či voda jsou dobrými ochrannými prostředky.  

 Magnetická ochrana 

Tok pohybujících částic je možné odklonit silnými magnety. Na stejném principu chrání 

magnetické pole Země živé organizmy před jistým zánikem. Této znalosti by se dalo využít 

nejen u letecké dopravy, ale i komerčních letů do vesmíru, stejně tak u kosmických lodí.  

 Biomedicínská ochrana 

Tkáně člověka jsou do jisté míry schopné regenerace a tím opravovat poškození způsobení 

zářením. Pokud by výzkumní pracovníci z oboru medicíny přišli na způsob zvýšit efektivitu 

této schopnosti, nemuseli bychom tento problém řešit speciálními obleky, ochrannými 

materiály, apod. 

 Ochrana kapalným vodíkem  

Vzhledem ke ztrátě energie kosmického záření při střetu s protony jiného atomu, lze pro 

ochranu využít kapalný vodík, který je používán jako palivo pro kosmické lodě. (28) 
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Obrázek č. 19. Uniforma posádek ČSA, a. s. (29) 

Současná uniforma, viz obrázek č. 19, má v současnosti zaměstnance odlišit od cestujících, 

případně jej ochránit před ohněm.  

6.2 Organizační opatření 

 Plánování trasy letu 

Na základě výše uvedených a v bakalářské práci zjištěných skutečností doporučuji lety 

plánovat tak, aby jejich převážná část trasy vedla mezi 30º a -30º zeměpisné šířky, kde 

dochází až k 10 % úbytku kosmického záření.   

 Vyšší počet zaměstnanců  

Vyšší počet zaměstnanců by umožnil častější střídání posádky, zmenšil by se počet 

nalétaných hodin ve výšce nad 8 km, tudíž by docházelo k menšímu zasažení kosmickým 

zářením. 

 Zvýšit využití letadel typu ATR  

Na krátké vzdálenosti bych doporučil nasadit letadla typu ATR. Cestovní doba mezi letišti se 

sice zvýší, ale výsledkem tohoto opatření by však bylo snížení expozice kosmického záření 

pro posádky a cestující ve srovnání s jinými v současné době používanými typy letadel.  

 Možnost využití nadzvukových dopravních letadel, kterým byl typ letadla Condorde 

Na dlouhé tratě bych navrhl využívat nadzvukové dopravní letadlo typu Concorde. Přestože 

tento typ letadla letí ve vyšší nadmořské výšce, díky konstrukci letadla a tím možnosti 

cestovní rychlosti přes 2000 km/h se čas jeho pobytu v této výšce zkrátí, tím dosáhneme 

nižšího času expozice kosmického záření během letu.   
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 Kombinace 

Možnými kombinacemi výše uvedených opatření by bylo možné docílit velké snížení přijaté 

dávky kosmického záření. 
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7 Závěr 

Z výsledků této bakalářské práce vyplynulo a za použití programu Galactic Radiation 

Received In Flight bylo zjištěno, že cestování letadlem z pohledu ochrany zdraví bezpečné 

pro všechny zkoumané typy dopravních letadel, a to jak pro cestující, tak i pro posádku. 

V praxi naměřené hodnoty expozic záření jsou velmi malé a rozhodně nemohou vést ke 

zdravotním komplikacím. Některé hodnoty expozice kosmickým zářením osob během letu 

jsou srovnatelné s hodnotami expozičních dávek způsobených diagnostickým ozářením 

ionizujícím zářením během lékařských vyšetření pacientů. Na demonstrativním letu Londýn 

Heathrow – JFK New York jsem zjistil velmi blízkou hodnotu přijatého záření, jejím 

porovnáním s expoziční dávkou ionizujícího záření pro pacienta při absolvování 

diagnostického rentgenu lebky jako při absolvování rentgenu lebky.  

V letecké dopravě dosahované expoziční hodnoty kosmické záření nejsou zdraví ohrožující 

pro posádku letadla, třebaže je v daleko větší míře ozářena. Hodnoty celkového ozáření u 

posádky tímto zářením jsou sice nesrovnatelně vyšší než u běžného cestujícího, avšak stále 

se nacházejí v naprosto bezpečném rozmezí. Při celkové analýze jsem dospěl k závěru, že 

posádka by musela trasu Londýn – New York absolvovat přibližně 100 000 krát, aby 

kumulované ozáření dosáhlo hodnoty, která je uváděná jako hraniční, kdy může nastat smrt 

z ozáření. Při průměrných 700 letových hodin za rok, by posádka musela tuto trasu 

absolvovat v celkovém časovém rozmezí 1000 let.   

Problematika ochrany zdraví ve spojitosti s kosmickým zářením v dopravě může v budoucnu 

představovat reálný problém, neboť s pokrokem technologií bude lidstvo moci podnikat stále 

delší výpravy do vesmíru, a tudíž se tímto problémem bude muset zabývat například i 

doprava vesmírná. Skafandry kosmonautů sice čelí i paprskům ionizujícího záření, nicméně 

bude potřeba je průběžně v tomto směru vylepšovat. V posledních letech se připravují 

komerční lety do vesmíru s cestujícími. I v této oblasti nastane potřeba řešit tento problém.   

Ve své práci jsem využíval zejména výsledky, které jsem získal pomocí výpočetní program 

Galactic Radiation Received In Flight, které jsem dále zpracovával pomocí tabulkového 

editoru Excel 2007.  
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