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ÚVODNÍ SLOVO

Pokud bychom použili pro členství České republiky v Evropské kosmické agentuře škol-
ní kalendář, můžeme říct, že máme za sebou už tři školní roky. Dne 12. května letošního 
roku totiž uplynulo přesně 30 měsíců od oficiálního vstupu naší země do ESA. To je také 
příležitost se podívat, jak to s dosavadním působením České republiky v programech 
ESA vypadá. A protože činnost České kosmické kanceláře (CSO) má primárně za cíl co 
nejširší a efektivní zapojení našich pracovišť do těchto programů, byla určitá bilance sou-
časného stavu i tématem nedávného setkání CSO s novináři. Rád v této souvislosti kon-
statuji, že si novináři již navykli na tiskové konference České kosmické kanceláře chodit 
a toto setkání nebylo výjimkou. Účast rozhlasu, televize a redaktorů z celostátních i regi-
onálních deníků ukázala, že nejenom lety raketoplánů, ale také české kosmické aktivity, 
jejich náplň a rozsah, novináře zajímá. A to je potěšující zjištění.

Pracovníci České kosmické kanceláře připravili ucelený přehled o našem podílu na pro-
jektech ESA. Z nich vyplývá, že se od vstupu do ESA podařilo do jejích aktivit zapojit 26 
českých pracovišť (11 akademických a 15 komerčních) v celkem 39 projektech. Tematicky 
pokrývají vývoj experimentů pro vědecké mise, návrhy komponent pro telekomunikač-
ní družicové systémy, postupy využívající obrazová data o zemském povrchu, přípravu 
softwarového vybavení pro letové i pozemní systémy nebo vývoj zdokonalených prvků 
pro nosné rakety. Na představení všech projektů nebyl na setkání s novináři čas, ale ale-
spoň tři významné představili jejich řešitelé z Výzkumného a zkušebního leteckého ústa-
vu, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Ústavu technické a experimentální fy-
ziky ČVUT.

Český příspěvek do rozpočtu ESA byl 10,9 milionů euro v roce 2010 a je 10,4 milionů euro 
v roce letošním. Zatímco povinný příspěvek je konstantní a zvyšuje se jen o roční infla-
ci, příspěvky do 14 volitelných programů, do kterých se ČR přihlásila (celkem jich ESA má 
68) závisejí na plánu čerpání v jednotlivých programech. Prostřednictvím daní nás čes-
ká kosmonautika stojí zhruba 250 milionů korun ročně, na každého občana tedy připa-
dá necelých 24 korun. To není rozhodně mnoho, necelé procento ze všech národních vý-
dajů na výzkum a vývoj, kam aktivity ESA svým charakterem spadají. Ze všech výdajů ná-
rodního rozpočtu pak jen dvě setiny procenta. Nicméně tyto prostředky budou využity 
na zvýšení úrovně výzkumu a vývoje v českých ústavech a firmách jen tehdy, bude-li na 
české straně o projekty zájem a podané návrhy budou mít potřebnou úroveň, aby obstá-
ly v soutěži s konkurenčními evropskými návrhy.

Právě v přípravě projektových návrhů má Česká kosmická kancelář jedinečnou a neza-
stupitelnou úlohu. Naše kancelář má znalosti o procesních pravidlech ESA, o potřebách 
programů i formálních požadavcích na projekty, které byly získané dlouholetou pracov-
ní komunikací s pracovníky ESA již od roku 2003. Tehdy byla ČR spolupracujícím státem 
ESA a v rámci této spolupráce se uskutečnilo 28 projektů. CSO je tak jedinou institucí 
v ČR, která zájemcům o účast v programech ESA poskytne všechny potřebné informa-
ce a napomáhá našim pracovištím při projednávání jejich projektových záměrů v pro-
gramových radách ESA. Česká kosmická kancelář také vyhledává partnery pro společné 
projekty jak u nás doma, tak i v zahraničí. Pro tento účel CSO sestavila a vydala aktuální 
Katalog českých pracovišť zajímajících se o kosmické projekty.

U všech ESA projektů řešených dosud v ČR se CSO podílela na jejich přípravě, u někte-
rých méně u jiných naopak velmi podstatným způsobem. To prokazuje její potřebnost 
pro účinné fungování České republiky v ESA. A protože Česká kosmická kancelář spolu-
pracuje s našimi pracovišti na přípravě čtyř desítek dalších projektů, věřím, že se novináři 
budou od nás i v budoucích letech dozvídat pozitivní zprávy o dalších novinkách z čes-
ké kosmonautiky.

Česká kosmická 
kancelář 

Česká kosmická kancelář, o.p.s., 
je neziskovou společností, kte-
rá působí od roku 2003 jako  
administrativní organizace pro 
koordinaci kosmických akti-
vit v  České republice. Je kon-
taktní organizací pro spoluprá-
ci s  Evropskou kosmickou agen-
turou a  jinými mezinárodní-
mi kosmickými organizacemi. 
Usiluje o co nejširší a nejefektiv-
nější zapojení českých výzkum-
ných a vývojových pracovišť pře-
devším do evropských kosmic-
kých programů. Kancelář také 
zastupuje Českou republiku 
v odborných orgánech EU, ESA 
a v Mezinárodní astronautické fe-
deraci (IAF).

www.czechspace.cz

evropská kosmická 
agentura 

Evropská kosmická agentura 
(ESA) je mezinárodní mezivlád-
ní organizací pro rozvoj kosmic-
kého výzkumu a  kosmických 
technologií. Byla založena v roce 
1975 a vystupuje jako rovnocen-
ný partner jiných významných 
kosmických agentur, jako je ame-
rická NASA, japonská JAXA, 
ruský ROSCOSMOS a  dal-
ší národní agentury. V  součas-
né době je členy ESA 18 evrop-
ských států včetně České repub-
liky, jež vstoupila do ESA v listo-
padu 2008.

www.esa.int
Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.  
Ředitel České kosmické kanceláře
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PrVNÍ uměLá Družice merkuru

 Posel je u cíle
Kosmický výzkum nejmenší pla-
nety sluneční soustavy Merkuru 
probíhal v minulých desetiletích 
velmi sporadicky. Mnoho z na-
šich znalostí bylo zjištěno z po-
zemních pozorování nebo vý-
sledků, které přinesla sonda Ma-
riner 10 při svých průletech ko-
lem Merkuru v březnu a září 1974 
a při posledním průletu v břez-
nu 1975. To však platilo až done-
dávna. V srpnu 2004 odstartova-
la americká meziplanetární son-
da MESSENGER, jejíž cíl byl jas-
ný – Merkur. Cesta sluneční sou-
stavou byla pro sondu velmi 
dlouhá a ke konečnému navede-
ní na oběžnou dráhu okolo Mer-
kuru došlo 18. března 2011 po té-
měř šesti a půl letech. Sonda ne-
se na své palubě sedm vědeckých 
přístrojů, které mají v první řadě 
za úkol zmapovat povrch celého 
Merkuru, povahu jeho magneto-
sféry a tenké atmosféry. Délka vě-

deckého pozorování je napláno-
vána na jeden rok, ale s velkou 
pravděpodobností dojde k pro-
dloužení celé mise. O kolik, bude 
záležet jak na technickém stavu 
sondy a jejich přístrojů, tak i na 
dostupných financích nutných 
k jejímu provozu.

IAC 2010 vyhlášeno 
kongresem roku
První polovina roku 2011 přines-
la České kosmické kanceláři dvě 
významná ocenění. Ve čtvrtek 
24. března 2011 uděloval Podvý-
bor pro vědu, výzkum, letectví 
a kosmonautiku Hospodářské-
ho výboru Poslanecké sněmovny 
PČR na svém slavnostním zasedá-
ní ocenění za celoživotní přínos  
pro české, resp. československé 
letectví a kosmonautiku. Jeho  
držitelem se stal ředitel České 
kosmické kanceláře Doc. Ing. Jan 
Kolář, CSc. za celoživotní práci  
v oblasti kosmického výzku-
mu a kosmických aplikací, ale 
také za přípravu a organiza-

ci 61. Mezinárodního astro-
nautického kongresu v Praze  
v roce 2010. Doslova o pár dnů 
později, 7. dubna 2011, převzal 
doc. Kolář jménem České kos-
mické kanceláře z rukou pri-
mátora hlavního města Prahy  
a prezidenta Prague Conventi-
on Bureau cenu „Kongres roku 
2010“ za uspořádání 61. Meziná-
rodního astronautického kongre-
su v Praze. Tato cena se uděluje za 
zásluhy na realizaci nejvýznam-
nějšího kongresu nebo meziná-
rodního setkání, které se v da-
ném roce uskutečnilo. Hodnotí 
se především ekonomický přínos 
s přihlédnutím k faktorům jako 
je společenská závažnost, vědec-
ký pokrok a další, které vytvářejí 
rámec pro publicitu a jsou zdroji 
vynikající propagace Prahy a ces-
tovního ruchu v České republice.

První člověk  
ve vesmíru
Před 50 lety, 12. dubna 1961, vzlé-
tl na oběžnou dráhu kolem Ze-
mě první člověk. Byl jím sovětský 

DVě OceNěNÍ PrO ČeSkOu kOSmickOu kaNceLář

SimuLOVaNá miSe marS500 ÚSPěšNě POkraČuje

NaVigaČNÍ SyStém gaLiLeO POkrOČÍ DO DaLšÍ fáze

NeNechte Si ujÍt

50. VýrOČÍ Letu jurije gagariNa
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kosmonaut Jurij Alexejevič Gaga-
rin. Od té doby se do vesmíru do-
stalo již 520 mužů a žen z celkem 
37 států, kteří zde v součtu strávi-
li neuvěřitelných 38 000 dní, což 
je asi 105 roků. Mezi kosmonau-
ty nechybí ani zástupce tehdej-
šího Československa, kterým je 
Vladimír Remek, jenž se stal prv-
ním nesovětským a neamerickým 
kosmonautem. Za 50 let piloto-
vaných kosmických letů se věda 
a technika posunula o hodný kus 
dopředu a z pionýrských výprav 
se dnes stávají téměř rutinní cesty. 
To znamená, že se člověk pomalu 
učí pracovat a žít ve vesmíru, kte-
rý se jednou stane jeho druhým 
domovem.

Start Galilea se blíží
První čtyři operační družice ev-
ropského navigačního systému 
Galileo budou do konce léta 2011 
testovány v Římě v prostorách 
společnosti Thales Alenia Spa-
ce. Jedná se zejména o testová-
ní v termovakuové komoře, které 
ověří správnost matematických 
modelů a simulovaných výpočtů. 
Vypuštěním prvních čtyř ope-
račních družic bude ukončena 
druhá fáze projektu Galileo, tzv. 
In-orbit Validation Phase. Prv-
ní dvě družice by měly být pod-
le současného plánu vypuštěny 
z kosmodromu Kourou ve Fran-
couzské Guyaně 20. října 2011 
a zbývající dvě ve druhém čtvrt-
letí roku 2012. Následně proběh-
nou testy k ověření správného 
fungování družic na oběžné drá-
ze včetně prvních testů reálného 
určení polohy. Vynesení prvních 
operačních družic systému Gali-
leo je také zajímavé tím, že bude 
použita ruská nosná raketa Soj-
uz poprvé startující z Francouz-
ské Guyany. Dalších 14 navigač-

ních družic, jejichž stavbu reali-
zuje firma OHB ve spolupráci se 
SSTL, bude postupně vyneseno 
na oběžnou dráhu do konce roku 
2015. Společně s nimi se již inten-
zivně pracuje na většině pozem-
ních částí systému Galileo a hle-
dají se vhodná místa pro posled-
ní pozemní stanice v zámořských 
územích Evropské unie. Zbýva-
jících 12 družic, nutných pro pl-
nou konstelaci a optimální funkč-
nost systému, by mělo být vypuš-
těno do konce roku 2020.

Česká stopa  
na Marsu
Skutečná cesta lidí na Mars je po-
řád hudba vzdálené budoucnos-
ti a ani ti největší optimisté ji ne-
předpokládají dříve než v roce 
2035. Přesto se již šest mužů (tři 
Rusové, dva zástupci Evropské 
kosmické agentury a jeden Číňan) 
na Mars podívalo, zatím však je-
nom „jako“ v rámci 520 dní dlou-
hé simulované mise Mars500. 
Dne 3. června 2011 uběhl přes-
ně rok od zahájení mise a kosmo-
nauti jsou v současné době již na 
cestě zpátky na Zemi, kam by mě-
li dorazit 5. listopadu. Mezinárod-
ní posádka provádí v průběhu ce-
lého letu desítky nejrůznějších 
experimentů a také Česká repub-
lika se na projektu Mars500 podí-
lí, a to třemi výzkumnými studi-
emi. Jedná se ve zkratce o zkou-

mání dynamiky vývoje vztahů 
v malé sociální skupině, zkou-
mání změn ve vnímání a pamě-
ti při dlouhodobé izolaci a zkou-
mání zdrojů odolnosti člověka 
v kritických životních situacích. 
Tyto experimenty realizuje spo-
lečnost QED GROUP, Psycho-
logický ústav Akademie věd ČR  
v Brně, Psychologický ústav Aka-
demie věd ČR v Praze, Katedra 
pedagogiky a psychologie Peda-
gogické fakulty Jihočeské univer-
zity a Katedra psychologie Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy.

Nenechte si ujít
8. července 2011

Start raketoplánu Atlantis 
(mise STS-135), jedná se o posled-
ní let raketoplánu.

3. – 7. října 2011
62. Mezinárodní astronautický 

kongres IAC v Kapském Městě.

4. – 10. října 2011
Světový kosmický týden.

20. října 2011
Vypuštění prvních dvou ope-

račních družic Galileo.

8. listopadu 2011
Vypuštění ruské meziplanetár-

ní sondy Fobos-Grunt.

14. prosince 2011
Vypuštění prototypu nákladní 

lodi Cygnus.

(Upozorňujeme, že data, zvláště pak 
v případě startů, se mohou změnit.)
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PObÍDkOVý PrOgram eSa  
PrO ČeSká PracOViště

Česká republika se v roce 2008 stala osmnáctým členským státem Evropské kosmické agentury. 
Aby se česká pracoviště mohla úspěšněji zapojit do aktivit ESA a stát se konkurenceschopná pro 
subjekty z ostatních členských států, existuje tzv. pobídkový program pro česká pracoviště (Czech 
Republic‘s Industry Incentive Scheme). Tento program je aktivní po dobu prvních šesti let členství 
České republiky v ESA. V minulosti jej již využilo Lucembursko a Řecko.

Roční rozpočet programu tvoří 45% povinného příspěv-
ku České republiky do společného rozpočtu ESA, což před-
stavuje přibližně 2,4 milionů euro. Tento program je, jak 
již jeho název napovídá, určen pouze pro česká pracoviš-
tě, která tak nejsou plně vystavena zkušenější konkurenci 
z ostatních členských států. 

Další výhodou je, že si sama pracoviště navrhují témata, 
která by v rámci programu chtěla řešit. Jedinou podmín-
kou je, že návrh musí zapadat do záměrů a cílů ESA, ale na 
druhou stranu nesmí být již řešen v žádném jiném progra-
mu Evropské kosmické agentury. Cílem pobídkového pro-
gramu je tedy podpořit rozvoj a zvýšení schopností čes-
kých firem a institucí potřebných pro úspěšnou účast ve 
veřejných soutěžích ESA.

První výzva v rámci pobídkového programu byla vyhláše-
na v březnu 2009 s orientačním maximálním rozpočtem 
2,5 milionů euro. Zájemci mohli podat zjednodušené pro-
jektové návrhy ze všech technologických oblastí, ve kte-
rých se ESA angažuje. Jednalo se o:

– letový hardware, s upřednostněním aktivit spojených se 
základním vybavením družic, senzorů či obecných techno-
logií s potenciálem opětovného využití;
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– výzkumné a vývojové aktivity (včetně studií proveditel-
nosti) vedoucí k produktům (hardware nebo software), 
službám, ověření technologií, anebo obecným technologi-
ím s potenciálem opětovného využití;

– přípravné aktivity (např. studie, formulace uživatelských 
požadavků, průzkumy trhu) podporující českou konkuren-
ceschopnost v programech ESA (povinných a volitelných), 
kterých se Česká republika účastní.

V rámci první výzvy bylo do ESA odesláno 54 projektových 
návrhů, z nichž bylo na podzim 2009 k realizaci doporuče-
no 16 návrhů. O výběru projektů na základě technického 
zhodnocení experty ESA, prováděného podle standardně 
uplatňovaných pravidel, rozhodla společná pracovní sku-
pina ESA a České republiky (ESA/Czech Task Force). Druhá 
výzva byla vyhlášena v prosinci 2010 a celkový rozpočet 
byl tentokrát 3,3 milionů euro. Průběh vyhodnocení byl 
stejný jako v prvním případě a z 63 návrhů odeslaných do 
ESA bylo v létě 2011 doporučeno k realizaci 14 projektů. 
Datum vyhlášení další, v pořadí třetí, výzvy v rámci pobíd-
kového programu není známo. Je však možné ji očekávat 
v horizontu dvou let, tedy v průběhu roku 2013.
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miSe Družic Swarm
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Magnetické pole Země tvoří ochrannou obálku kolem naší planety, kterou nazýváme 
magnetosféra. Ta chrání veškerý život na povrchu před nabitými částicemi slunečního větru 
a hraje mimo jiného významnou roli v navigaci. Proto je její znalost vzhledem k významným 
funkcím velmi důležitá, a proto se lidé studiem geomagnetického pole zabývají již od první 
poloviny 19. století. Posledních několik desetiletí jim v získávání informací pomáhají také družice. 
Jednou z připravovaných misí zabývající se studiem magnetického pole Země je Swarm. Ta by 
měla začít v roce 2012 s plánovanou délkou trvání pět let.

Roj družic

Evropská kosmická agentura ESA vyhlásila již v 90. letech 
minulého století program nazvaný Living planet – Živá 
planeta. Hlavním cílem programu je postavit specializo-
vané družice pro sledování různých jevů na Zemi. Jednou 
z takových misí je Swarm, jejímž úkolem je zkoumat mag-
netické pole Země a procesy, které se v něm odehrávají. 
Geomagnetické pole není homogenní, jeho intenzita se 
mění v průběhu času a s ohledem na množství anomálií 
ani nejdokonalejší současné matematické modely nedoká-
žou vyjádřit jeho průběh s potřebnou přesností. I z tohoto 

důvodu je nutné chování magnetického pole dlouhodobě 
a systematicky sledovat.

Mise Swarm bude unikátní v tom, že bude schopna měřit 
jak prostorové, tak i časové změny probíhající v magneto-
sféře. Aby toho bylo možno docílit, bude misi Swarm tvo-
řit trojice identických družic. Každá družice bude obíhat 
na samostatné polární dráze ve výšce 400 až 550 kilomet-
rů nad zemským povrchem. Konstelace je navržena tak, že 
umožní velice přesné měření směru a intenzity magnetic-
kého pole Země. Pro Evropskou kosmickou agenturu sta-
ví všechny tři družice Swarm německá společnost EADS 
Astrium.

Každá z družic Swarm bude mít na své palubě soubor mag-
netometrů – zařízení pro měření charakteristik magnetic-
kého pole a dále přístroj pro měření hustoty, proudění 
nabitých částic a elektrického pole. Dále bude na palubě 
koutový odražeč, který umožní měření polohy družice na 
oběžné dráze pomocí laseru vyslaného z pozemní stanice. 
Posledním a pro nás nejzajímavějším zařízením na druži-
cích Swarm jsou mikroakcelerometry, které umožňují mě-
řit velmi malá zrychlení působící na družici. Toho se využí-
vá při sledování negravitačních vlivů (tlak slunečního zá-
ření, odpor atmosféry atd.) působících na družici na oběž-
né dráze, které její pohyb zrychlují anebo zpomalují. A prá-
vě mikroakcelerometry, které jsou českým příspěvkem pro 
misi Swarm, mají umožnit zpřesnění okamžité informace 
o poloze družice na oběžné dráze.

Testování mikroakcelerometru pro družice Swarm ve vakuové komoře. Foto: VZLÚ
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Superpřesný pomocník

S vývojem mikroakcelerometrů se u nás začalo ve druhé 
polovině 80. let na půdě Astronomického ústavu AV ČR. 
První testovací prototyp se vydal na oběžnou dráhu v roce 
1992 na palubě ruské družice Resurs-F 15. O čtyři roky poz-
ději pracoval vylepšený přístroj několik dní na palubě ame-
rického raketoplánu Atlantis při misi STS-79. Oba zkušeb-
ní lety dokázaly výbornou funkčnost mikroakceleromet-
ru v podmínkách, jež panují na oběžné dráze kolem Země. 
Proto bylo možno přejít k výstavbě české družice MIMOSA, 
která na své palubě nesla zdokonalený mikroakcelerometr 
MAC–03. Start družice proběhl v roce 2003, ale vinou tech-
nické závady se nepodařilo hlavní vědecké vybavení uvést 
do provozu.

V roce 2005 byl vývoj mikroakcelerometrů přesunut 
z Astronomického ústavu do Výzkumného a zkušebního 
leteckého ústavu (VZLÚ). Ve stejném roce bylo VZLÚ oslo-
veno společností EADS Astrium s nabídkou, aby pro misi 
Swarm vyvinulo a vyrobilo tři kusy mikroakcelerometrů. To 
bylo velkým uznáním pro český ústav, neboť do té doby 
dodávala mikroakcelerometry tohoto typu jenom fran-
couzská společnost Onera.

Jak vlastně mikroakcelerometr funguje? Jako senzor slou-
ží malá krychlička o délce hrany 29,6 mm, která je umístěna 
v o něco větší krychlové dutince. Z důvodu zachování veli-
ce přesných rozměrů jsou obě části vyrobeny ze speciální-
ho křemenného skla, které se vyznačuje velmi malým koe-
ficientem tepelné roztažnosti. Krychlička se ve stavu mikro-
gravitace vznáší uvnitř dutinky a při změně rychlosti druži-
ce setrvačná síla působí na krychličku, což vede ke změně 
její polohy uvnitř dutinky. Pohyb krychličky, její vzdálenost 
od stěn a natočení, snímají tři kapacitní polohové detekto-
ry, které pracují na principu změny kapacity. Součástí mik-
roakcelerometru je samozřejmě blok elektroniky, který ob-
sahuje napájecí zdroj a generátor pomocného napětí, řídí-
cí obvody polohy krychličky, převodníky napětí a řídící po-
čítač. Mikroakcelerometr může pracovat v měřícím rozsahu 
od 10-5 do 10-9 g. Pro úplnost uvádíme, že průměrné gravi-
tační zrychlení g na povrchu Země je 9,81 m.s-2.

Největší český projekt

Vývojové a konstrukční práce na mikroakcelerometrech 
pro družice Swarm jsou, jak již bylo uvedeno výše, vedeny 
Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem. Ten ale nepra-
cuje na projektu sám – konsorcium je složeno z celkem 15 
českých pracovišť. V průběhu vývoje bylo potřeba provést 
velké množství počítačových simulací a reálných zkoušek, 
ze kterých vzešel tzv. inženýrský model. Jedná se v podsta-
tě o plně funkční prototyp zařízení, na němž se testuje ko-
nečná podoba a funkčnost systému. Probíhají na něm na-
příklad radiační a vibrační testy či zkoušky v termovakuové 
komoře. Pokud jsou výsledky z testování inženýrského mo-
delu v pořádku, může se přistoupit ke stavbě letového mo-
delu. Protože je mise Swarm složena ze tří družic, postavil 
projektový tým celkem tři letové kusy mikroakcelerometru. 
Dva již byly předány společnosti EADS Astrium k finálnímu 
testování a integraci do družic, poslední letový kus bude 
dodán v průběhu července letošního roku.

Vývoj mikroakcelerometrů je jedním z největších českých 
projektů řešených v programech Evropské kosmické agen-
tury a to jak z pohledu počtu zapojených pracovišť tak i roz-
počtu. Pokud vše půjde podle plánů, měly by být všechny 
tři družice Swarm vypuštěny v červenci 2012 z kosmodro-
mu Pleseck pomocí ruské nosné rakety Rokot.
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SezNámeNÍ S ČeSkOu ÚČaStÍ 
V PrOjektu eSa SOhO

Slunce, nám nejbližší hvězda, je největším tělesem ve sluneční soustavě a tvoří 99,86 % její 
hmotnosti. Slunce hrálo významnou roli při vzniku a vývoji života na Zemi a ani dnes se bez něj 
v žádném případě neobejdeme. Sluneční činnost různým způsobem nepřetržitě ovlivňuje naši 
planetu, resp. veškerý život na ní. Proto je znalost projevů Slunce velmi důležitá nejenom pro 
pochopení fungování této hvězdy, ale také pro studium jeho vlivu na pozemské klima, život 
člověka a v neposlední řadě také techniku, která je v mnoha ohledech Sluncem ovlivňována.

Nejvýznamnější pozorovatel Slunce

Výzkum Slunce se dá relativně snadno provádět pomo-
cí pozorování pozemními dalekohledy. Velkou nevýhodou 
ale je omezení oblastí elektromagnetického spektra ve kte-
rých můžeme Slunce skrze zemskou atmosféru pozorovat, 
anebo také omezení doby pozorování pouze na jasné dny. 
Obě tyto překážky se podařilo překonat díky kosmonauti-
ce, jež umožnila vypustit na oběžnou dráhu kolem Země 
první družice, přesněji řečeno družicové observatoře, ur-
čené ke studiu Slunce. Otevřela se nám tak další pomysl-
ná okna k poznávání naší hvězdy, zejména v oblastech ul-
trafialového, rentgenového, gama a částečně také infračer-
veného záření, která jsou ze zemského povrchu nepozoro-
vatelná.

Jednou z nejvýznamnějších sond na výzkum Slunce je 
SOHO (SOlar & Heliospheric Observatory), která byla vypuš-
těna již v roce 1995. Kosmická observatoř je společným pro-
jektem americké NASA a Evropské kosmické agentury ESA. 
Aby mohla nepřetržitě 24 hodin denně pozorovat Slunce, 
obíhá kolem tzv. libračního bodu L1, který je ve vzdále-
nosti 1,5 milionů kilometrů od Země směrem ke Slunci. Na 
palubě observatoře SOHO je dvanáct vědeckých přístro-
jů, z nichž na devíti pracovali vědci z Evropy a na třech ze 
Spojených států amerických. Odborníci z Astronomického 
ústavu Akademie věd ČR pracovali na analýze získaných 
dat.

Ohromná sluneční skvrna z 30. března 2001. Foto: SOHO (ESA & NASA)

Sluneční erupce jsou českou specialitou

V prvních letech trvání projektu se pracovníci 
Astronomického ústavu podíleli (společně s kolegy 
z Paříže, Orsay, Lindau, Osla a Garchingu) na koordinaci po-
zorovací kampaně sledování Slunce a získání nových dat 
pomocí přístrojů SUMER a CDS umístěných na palubě ob-
servatoře SOHO. Přístroj SUMER slouží ke zkoumání prou-
dění, teploty, hustoty a dynamiky plazmatu ve vnitřní ko-
roně a přechodové zóně, a dále pak jevů spojených s mag-
netickou aktivitou Slunce. Spektrometr CDS pracuje v ul-
trafialové (UV) oblasti a detekuje emisní čáry atomů a ion-
tů ve vnitřní sluneční koroně. Zaměřuje se hlavně na získá-
vání informací o plazmatu v rozsahu teplot od 10 000 °C po 
více než 1 000 000 °C, zejména pak o jeho hustotě.

Získaných dat bylo použito k analýze spekter a spektrál-
ních obrazů vybraných slunečních struktur. Některé dal-
ší údaje byly čerpány z rozsáhlého datového archivu 
SOHO a také z jiných přístrojů umístěných na palubě son-
dy. Mezinárodní tým, do kterého byl Astronomický ústav 
AV ČR zapojen, se zabýval spektrálním studiem sluneč-
ních protuberancí, filamentů a dynamiky chromosféry. 
Zvláštní pozornost byla věnována studiu oscilací v oblas-
ti Lymanových čar vodíku.

Dále se studovala topologie slunečních filamentů z hle-
diska jejich stability a možnosti erupce. Pozornost byla 
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věnována také protuberancím a koronálním výtryskům 
hmoty, které mohou způsobit geomagnetickou bouři na 
Zemi. Může dojít k narušení přenosu radiových vln, výpad-
kům v elektrorozvodné síti anebo dokonce k výpadkům 
dodávek elektrického proudu. Ušetřeny nejsou ani druži-
ce, které mohou být na čas vyřazeny z provozu a v horším 
případě i nenávratně poškozeny. Výstupy z těchto studií 
jsou vysoce ceněná data potřebná k prognózám sluneční 
činnosti pro odborníky na kosmické počasí. Součástí čes-
ké účasti na projektu SOHO byl vývoj moderních analytic-
kých nástrojů založených na teoretických přístupech. Mise 
SOHO jako taková a také i česká účast spadají do oblas-
ti základního výzkumu. Výstupem tedy bylo lepší pocho-
pení struktury a dynamiky sluneční atmosféry a mecha-
nizmů sluneční aktivity, kam spadají skvrny, erupce, pro-
tuberance, výrony koronální hmoty a další projevy sluneč-
ní činnosti.

Ambiciózní výzkum Slunce

Poslední aktivitou v rámci mise SOHO, do které byl 
Astronomický ústav AV ČR zapojen, bylo využití výsled-
ků z výše uvedené činnosti při definování budoucích misí 
ESA určených k výzkumu Slunce. Jednou z takových misí 
je Solar Orbiter, v rámci které bude v roce 2017 vypuštěna 
sonda stejného jména. Astronomický ústav AV ČR je čle-
nem konsorcií, vytvořených za účelem návrhu a výroby 
tří palubních vědeckých přístrojů pro sondu Solar Orbiter. 
Prvním je dalekohled STIX pro pozorování Slunce v rent-
genovém oboru záření. S rentgenovými daty má český 
ústav bohaté zkušenosti, které nabyl při spolupráci s ame-
rickou NASA na družici RHESSI. Zbývajícími pak korono-
graf METIS určený především pro studium procesů ve slu-
neční koróně a detektor RPW sloužící k detekci plazmo-
vých vln v heliosféře Slunce.

Získané zkušenosti z projektu SOHO umožnily úspěšné 
zapojení Astronomického ústavu Akademie věd ČR do 
jednoho z nejvýznamnějších projektů Evropské kosmic-
ké agentury, kterým bezpochyby mise Solar Orbiter je. 
Oproti misi SOHO, kde čeští vědci „pouze“ využívali namě-
řená data, mají nyní možnost naši odborníci přímo navr-
hovat a vyvíjet vědeckou aparaturu na novou kosmickou 
sondu pro výzkum Slunce.

Základní informace  
o České Části projektu soHo

trvání projektu: 2005 – 2010

vedoucí projektu: petr Heinzel

kontakt: astronomický ústav av Čr, 251 65 ondřejov

e-mail: pheinzel@asu.cas.cz

www.asu.cas.cz

roZHovor s vedoucím projektu  
petrem HeinZelem

1. co vám účast v projektu soHo přinesla?

V  roce 1984 jsem byl na post-doktorském pobytu 
v IAS ve Francii (Institut d‘ Astrophysique Spatiale, 
Orsay u Paříže), kam mě pozval tehdejší ředitel vě-
deckých programů ESA. Ve své doktorské diser-
taci jsem se totiž zabýval problematikou nerovno-
vážné spektroskopie ve sluneční atmosféře, s  důra-
zem na spektra v ultrafialovém (UV) oboru záření. 
Tato spektra lze pořídit pouze z kosmu a právě IAS 
měl tehdy relativně čerstvá data z americké družice 
OSO-8, kde byl umístěn i  UV spektrograf vyvinu-

tý v IAS. A již v době mé první návštěvy v IAS probíhaly počáteční studie no-
vých experimentů pro SOHO, kdy se IAS měl opět podílet na vývoji moderní-
ho UV spektrografu. Takže lze říci, že jsem byl při tom již od samého počátku, 
ačkoliv jsem byl jediný z tehdejšího východního bloku. Osobně jsem se nepodí-
lel na vývoji hardware nebo software, ale byl jsem konzultantem v oblasti vědec-
kého využití dat. S ohledem na můj zájem o UV spektra Slunce jsem se zajímal 
především o data ze dvou spektrografů na palubě SOHO, a sice SUMER a CDS. 
První z nich byl vyvíjen právě v IAS, ale nakonec z různých důvodů (především 
finančních) se zodpovědnou institucí stal Max-Planck Institut fur Aeronomie 
v Německu. I tam jsem zahájil aktivní spolupráci na analýze dat a dnes jsme spo-
lečně s kolegy z tohoto ústavu součástí velkých mezinárodních konsorcií pro pří-
pravu nových experimentů ESA v oblasti sluneční fyziky. V našem projektu fi-
nancovaném z programu PECS se jednalo o získání dat ze SOHO (přímá účast 
na pozorovacích kampaních, často spojených s  pozemními pozorováními i  na 
našich ondřejovských dalekohledech), a o podíl na jejich vědecké analýze. Tam 
šlo především o naše specifické know-how v oboru spektroskopie, přenosu záře-
ní a dynamiky sluneční atmosféry. Nejvíce výsledků však bylo dosaženo v oblas-
ti studia slunečních protuberancí a filamentů, včetně jejich koronálního okolí.

2. Čím byl váš projekt přínosem pro Českou republiku a  jaký užitek z  něho 
bude mít běžný občan?

Přínos pro Českou republiku a  její občany, stejně tak jako pro lidskou civiliza-
ci obecně, lze spatřovat ve dvou rovinách. Za prvé se jedná o příspěvek k lidské-
mu poznání, k pochopení procesů ve vesmíru. To pak stimuluje další rozvoj fyzi-
kálních i technických věd a může vést i k významným aplikacím. Jednou z nich, 
a to je tedy za druhé, je obor kosmického počasí. Díky našemu prvotnímu zapo-
jení do vědeckých misí ESA (nejednalo se pouze o SOHO) je dnes Česká repub-
lika považována v ESA za konkurenceschopného partnera. Řada našich lidí tak 
dostala příležitost podílet se na různých aktivitách ESA, ať již vědeckých nebo ji-
ných, a to prostřednictvím našich akademických institucí a různých firem. Vše to 
přispívá k mezinárodní prestiži České republiky a bude záležet na našich vlád-
ních orgánech, jak s tímto potenciálem do budoucna naloží.

3. setkali jste se s nějakými problémy při řešení projektu, ať už technické nebo 
administrativní povahy? a jak se takový problém povedlo vyřešit?

Myslím, že v zásadě ne. Pro využití dat z vědeckých družic jako je SOHO je dů-
ležité udržovat úzké kontakty s kolegy v zahraničí a to je dnes již zcela normál-
ní (nebylo však v roce 1984, kdy jsem začínal). Projekt byl dobře finančně zajiš-
těn v rámci programu PECS a administrativně jej řídila Česká kosmická kancelář 
(CSO). Na závěr byl vyhodnocen jako velmi úspěšný.

4. máte v  plánu na tento projekt dále navázat či pokračuje vaše spolupráce 
s esa i v jiné oblasti?

SOHO je stále aktivní misí a my se účastníme jak pozorování, tak analýzy dat 
i přesto, že projekt PECS/SOHO formálně skončil. Jelikož ESA tuto mimořád-
ně úspěšnou misi prodloužila na dalších několik let, bylo by možné naši účast M
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SNÍmky SLuNce z 30. ČerVNa 2011 POřÍzeNé Ve 13:00 V růzNých VLNOVých DéLkách eLektrOmagNetickéhO SPektra

Snímek Slunce pořízený na vlnové délce 30,4 nm, na které vyzařuje materiál o teplotě 60 000 - 80 000 °C.
Foto: SOHO (ESA & NASA)

Snímek Slunce pořízený na vlnové délce 19,5 nm, na které vyzařuje materiál o teplotě 1 500 000 °C.
Foto: SOHO (ESA & NASA)
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SNÍmky SLuNce z 30. ČerVNa 2011 POřÍzeNé Ve 13:00 V růzNých VLNOVých DéLkách eLektrOmagNetickéhO SPektra

Snímek Slunce pořízený na vlnové délce17,1 nm, na které vyzařuje materiál o teplotě 1 000 000 °C.
Foto: SOHO (ESA & NASA)

Snímek Slunce pořízený na vlnové délce 28,4 nm, na které vyzařuje materiál o teplotě 2 000 000 °C.
Foto: SOHO (ESA & NASA)
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podpořit v  rámci programu PRODEX. Bohužel ale zatím přislíbené finanční 
prostředky budou jen stěží stačit na naše zapojení do nových projektů jako je 
Solar Orbiter, který je pro nás v současné době prioritou. Projekt skýtá zcela nové 
možnosti i českým firmám orientovaným na špičkové technologie. Nicméně náš 
ústav sám další spolupráci v  rámci SOHO podporuje i  z vlastních prostředků 
na výzkum.

5. spolupracovali jste na projektu s nějakou univerzitou či soukromou firmou? 
jak vidíte roli soukromého sektoru při spolupráci na projektech esa?

Na projektu SOHO jsme spolupracovali s  mnoha zahraničními vědeckými 
ústavy včetně univerzitních. Již na počátku zmíněný IAS je společným praco-
vištěm francouzské CNRS (obdoba naší Akademie věd) a Université de Paris. 
Kromě toho máme mnoho společných prací s  Observatoire de Paris, ústavy 
Maxe Plancka v Německu, Univerzitou ve Stanfordu v USA a dalšími. Jak jsem 
již uvedl výše, byla naše účast v projektu SOHO zaměřena na získání a analý-
zu dat. V těchto směrech nebylo zapojení soukromého sektoru nutné. Postupně 
se ale začala potřeba takového zapojení jevit v rámci našeho členství v konsorci-
ích na sondu Solar Orbiter. Ačkoliv primární impulz je vědecký, role průmys-
lového sektoru ať již soukromého nebo jiného postupně narůstá s rostoucí mí-
rou zapojení do vývoje a  výroby hardware nebo software pro palubní přístro-
je. V případě projektu Solar Orbiter již probíhá přípravná fáze, do níž je zapoje-
no několik českých firem nebo institucí. Výrobní fázi by měla ESA potvrdit v říj-
nu 2011. Soukromý sektor se však může sám ucházet o řadu jiných zakázek vy-
psaných ESA, a to v různých oborech. V oblasti astrofyzikálního výzkumu získal 
nedávno zakázku Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech, který se bude 
společně s naším ústavem a optickou firmou TOPTEC v Turnově podílet na vý-
voji velkého slunečního koronografu ASPIICS, který má být umístěn na dvou 
přesně orientovaných družicích Proba 3 (tzv. let ve formaci).

6. jak byste poradili postupovat novým českým zájemcům o účast v kosmických 
projektech, kteří by se také chtěli do programů esa zapojit?

Odpověď na tuto otázku již tak trochu vyplývá z  odpovědí na ostatní otázky, 
jež spolu souvisejí. Pokud jde o  vyloženě vědecké projekty, lze se prostřednic-
tvím CSO obrátit na Český výbor programu PRODEX. Přitom se nemusí jed-
nat jen o programy ESA, ale třeba i NASA, japonské JAXA apod. Zatím však je 
účast omezena stávajícím finančním příspěvkem ČR do programu PRODEX. 
Návrhy na nové projekty již byly doručeny, ale zatím je nelze realizovat. Pokud 
by se jednalo o ostatní projekty, je nejlépe se obrátit na CSO, která o všech ak-
tivitách ESA vede dlouhodobě podrobný přehled a dokáže případnému zájem-
ci poradit jak postupovat.

7. jak jste při projektu spolupracovali s Českou kosmickou kanceláří a ve které 
oblasti vidíte její největší přínos?

Velký přínos CSO je v  tom, že po řadu let úspěšně zastupuje Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy při jednáních v  programových radách ESA 
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a koordinuje kosmické aktivity u nás. Bylo to MŠMT, které se o naše plné člen-
ství v ESA zásadním způsobem zasloužilo a je tedy s podivem, že řízení českých 
aktivit v ESA bylo vládou dle mého názoru násilně převedeno na Ministerstvo 
dopravy. S tím vzniká celá řada praktických problémů, které mohou poškodit 
naše dobré jméno v ESA.

8. jak je z vašeho pohledu důležité pro české organizace spolupracovat na pro-
jektech esa se zahraničními partnery?

To je zcela zásadní otázka a myslím, že odpověď na ni nalezne čtenář v ostat-
ních částech tohoto rozhovoru. Chtěl bych jen zdůraznit, že rovnocenná spo-
lupráce se špičkovými zahraničními institucemi se nedá „naplánovat“ ze dne na 
den. Je to výsledek mnohaletého úsilí našich špičkových vědců a jejich týmů. Jde 
o vzájemné nekomerční poskytování know-how v oblasti vědy a výzkumu, a to 
je třeba léta budovat. Od toho se pak také odvíjí zainteresování průmyslových 
firem, které by jinak bez tohoto know-how nemohly na vědeckých projektech 
ESA tvůrčím způsobem participovat. Náš ústav má velmi širokou mezinárodní 
spolupráci a to i v oblasti kosmického výzkumu. Tradice sahají několik desítek 
let zpět, kdy jsme se aktivně podíleli na programu Interkosmos. Bylo to sice jen 
v rámci tehdejšího východního bloku, ale získané zkušenosti nám později po-
mohly k rychlému nastartování spolupráce s NASA a nyní i ESA.

9. v rámci řešení projektu soHo jste se připravovali i na spolupráci na vývo-
ji zařízení pro plánovanou sondu solar orbiter. jaký tedy bude konkrétní pří-
nos astronomického ústavu k této misi?

Již v rámci našeho výše zmíněného projektu PECS se počítalo s postupným za-
pojením Astronomického ústavu do dalšího velkého projektu ESA, kterým je 
Solar Orbiter. Jedná se opět o UV pozorování Slunce, tentokrát však při velkém 
přiblížení sondy ke Slunci, zhruba na úrovni dráhy planety Merkur. To nám po-
skytne možnost pozorovat sluneční atmosféru s velmi vysokým rozlišením, na 
druhou stranu je to ale velká technická výzva, neboť bude třeba dopravit pří-
stroje do velké vzdálenosti a především je ochránit před vysokou teplotou slu-
nečního záření. Konkrétní přínos Astronomického ústavu AV ČR bude v pří-
mé účasti na třech experimentech STIX, METIS a RPW. STIX je dalekohled 
pro pozorování Slunce v rentgenovém oboru záření, jedná se především o pozo-
rování slunečních erupcí. S podobnými daty máme již velké zkušenosti, neboť 
se podílíme na analýze a interpretaci spekter z družice RHESSI. Studium slu-
nečních erupcí má na našem ústavu velkou tradici, která sahá do počátku pade-
sátých let minulého století. Na základě našich zkušeností a vědeckých výsledků 
ze SOHO v oboru UV spektroskopie jsme byli přizváni k účasti na vývoji a vý-
robě kosmického UV koronografu METIS, který je určen především pro stu-
dium procesů ve sluneční koróně. Tyto dva dalekohledy jsou přístroje pro „re-
mote sensing“, čili vzdálenou detekci, i když v případě Solar Orbiteru se jedná 
o  historicky nejmenší vzdálenost od Slunce. Třetím přístrojem je naopak de-
tektor RPW pro tzv. „in situ“ měření, konkrétně pro detekci plazmových vln 
v heliosféře během průletu sondy. STIX je vyvíjen pod vedením Švýcarů, čes-
kými spoluřešiteli jsou Dr. J. Kašparová a Dr. F. Fárník. Konsorcium METIS 
koordinují Italové, z našeho ústavu s nimi spolupracuje Dr. A. Berlicki. RPW 
se vyvíjí pod vedením kolegů z pařížské observatoře, českým spoluřešitelem je  
Dr. P. Trávníček. Česká účast na tomto vědeckém projektu ESA je možná pře-
devším díky zapojení České republiky do programu PRODEX. Celou admi-
nistraci PRODEXu vykonává CSO, k naší plné spokojenosti. Garantem pro-
gramu PRODEX je MŠMT, neboť se jedná o mezinárodní spolupráci ve vý-
zkumu a vývoji.
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Český fenomén – povodně

Na projektu FLOREO (Demonstration of ESA Environments 
in support to FLOod Risk Earth Observation monito-
ring) pracoval řešitelský tým českých společností Sprinx 
Systems, Gisat a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 
Hlavním uživatelem informačního systému je Český hyd-
rometeorologický ústav, jenž je mimo jiné hlavní národ-
ní institucí v oblasti předpovědi a prevence povodňového 

rizika. Záměrem projektu bylo vybudování systému včas-
né předpovědi rizika vzniku povodňového jevu (způsobe-
ného zejména táním sněhu) na regionální a národní úrov-
ni České republiky a vizuální prezentace výsledků pomo-
cí webového portálu a mapového serveru. Použitá me-
toda spočívá ve využití kombinace dat z družic určených 
k dálkovému průzkumu Země a pozemních stanic Českého 
hydrometeorologického ústavu.

SezNámeNÍ S ČeSkOu ÚČaStÍ
V PrOjektu eSa fLOreO

V poslední době v médiích velmi často slýcháme o přírodních katastrofách, které zasáhly určitý 
region ve světě a způsobily značné materiální škody a v mnoha případech si vyžádaly také oběti 
na životech. Česká republika je z tohoto pohledu velmi klidnou oblastí, kde nás z přírodních 
katastrof nejvíce sužují povodně. Včasně předpovědět povodňové jevy pomáhá informační systém 
vyvinutý v rámci projektu FLOREO.

Česká republika má, v důsledku své polohy ve středu 
Evropy, zkušenosti s různými typy povodní. V posledních 
letech se jednalo o letní povodně z trvalých srážek (červe-
nec 1997, srpen 2002), přívalové povodně (červenec 1998, 
červen 2009), tak i významné povodně z tání sněhu (bře-
zen 2000, březen a duben 2006). Tento fakt předurčuje 
komplexní požadavky na detailní monitorování stavu a vý-
voje krajiny. Propojení technologie dálkového průzkumu 
Země a pozemního měření v síti meteorologických stanic 
se tedy ukazuje jako nutný požadavek komplexní hydrolo-
gické prognózy.

Družice vidí vše

Družic pro dálkový průzkum Země je dnes celá řada. Pro 
občany České republiky jistě nejsou neznámé družice 
Meteosat, s jejichž snímky se každodenně setkáváme při 
televizní předpovědi počasí. Prostorové rozlišení snímků 
se však pohybuje od jednoho do pěti kilometrů, což je pro 
potřeby projektu FLOREO nedostačující. Proto jsou využí-
vány optické snímky s prostorovým rozlišením 250 metrů 
získané pomocí zobrazujícího spektroradiometru MODIS 
umístěného na americké družici Terra. Tato družice posky-
tuje každý den aktuální snímky dané oblasti. Nevýhodou 
ale je, že je závislá na počasí a v případě výskytu oblačnos-
ti není schopna získat snímky povrchu. Proto se také vyu-
žívají data z radaru se syntetickou aperturou ASAR, který 
je umístěn na palubě evropské družice Envisat. Prostorové 
rozlišení je 150 metrů a není zde žádné omezení způsobe-
né výskytem oblačnosti. Velkou nevýhodou je ale perioda 
opakování měření, která je přibližně dva týdny.

Příklad detekce povodní v roce 2002 z družice RADARSAT v soutoku Labe a Vltavy. Zdroj: Sprinx Systems
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Informace dostupné pro každého

Znalosti o aktuální sněhové pokrývce a jejím časovém 
vývoji ale není sama o sobě dostatečná pro předpo-
věď povodňových jevů. Proto byla druhá část řešení pro-
jektu FLOREO zaměřena na monitoring vlhkosti půdy 

Jak již bylo uvedeno výše, je metodika projektu FLOREO 
založena na využití kombinace družicových a pozem-
ních dat. V současné době se využívají měření z 80 stanic 
Českého hydrometeorologického ústavu, které ale posky-
tují data pouze z místa, kde jsou umístěny. Naproti tomu 
družicové snímky poskytují každodenní měření z přibližně 
3 milionů bodů pro území České republiky (plocha 78 867 
km2). Získáme tak informace o stavu povrchu i v oblastech, 
kde se pozemní stanice nenacházejí. Kromě toho systém 
umožňuje porovnání s výsledky z tzv. sněhového mode-
lu založeného na matematickém výpočtu ze srážek a tep-
lot měřených v síti meteorologických stanic Českého hyd-
rometeorologického ústavu. Spojení všech těchto zdro-
jů dat v jediném systému přináší více detailních informa-
cí pro hydrologický monitoring a včasnou předpověď nad-
cházejících povodňových jevů.

Odhad povrchového odtoku ze dne 5. května 2010. Zdroj: Sprinx Systems

Radarový družicový snímek ASAR s klasifikovanou sněhovou pokrývkou ze dne 
24. března 2009. Zdroj: Sprinx Systems

a distribuci dešťových srážek v krajině, tedy hlavně rychlost 
vsakování do půdy a případné riziko povrchového odtoku. 
Všechny tyto informace a služby jsou v rámci FLOREO zpro-
středkovány pomocí interaktivního řešení s možností uži-
vatelsky definovaných scénářů budoucího vývoje. Návrh 
systému vychází z požadavků uživatele (Český hydrome-
teorologický ústav), aby respektoval existující hydrologic-
ké aktivity.

Portály jsou navrženy tak, aby dbaly doporučení Evropské 
kosmické agentury ESA týkající se architektury orientované 
na služby. Poskytovány jsou dvě úrovně služeb.

Základní je určena pro rychlý veřejný přístup k vybraným 
informacím prostřednictvím portálu SSE (Service Support 
Environment). Ten vyvíjí ESA s cílem zdarma poskytovat 
služby a nástroje na zpracování dat z družic dálkového prů-
zkumu Země. Ke konci června 2011 obsahoval 116 služeb, 
mezi nimiž je i český projekt FLOREO. 

Rozšířená úroveň služeb, kde bude přímý přístup ke všem 
službám a funkcím, je přístupná v českém jazyce prostřed-
nictvím samostatného portálu, jehož hlavním uživatelem 
je Český hydrometeorologický ústav.

Podoba webového portálu FLOREO. Zobrazena je sklonitost terénu v oblasti Krkonoš. Zdroj: Sprinx Systems
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Základní informace  
o České Části projektu floreo

trvání projektu: 2008 až 2010

Řešitelský tým: Sprinx Systems 

Gisat 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

www.floreo.cz

roZHovor s řešitelským týmem

1. co vám účast v projektu floreo přinesla?

Projekt FLOREO přinesl řešitelskému týmu mnoho nových zkušeností s pro-
jekty ESA a zásluhou širokého ohlasu také možnost zapojit se do expertní ko-
munity ESA. Významným přínosem bylo rovněž ověření poměrně komplex-
ního konceptu operačního monitorování a  modelování stavu a  vývoje kraji-
ny s využitím dálkového průzkumu Země a pozemního měření. Zároveň byla 
otestována technologie vizualizace výsledků on-line pomocí internetového ře-
šení.

2. Čím byl váš projekt přínosem pro Českou republiku a jaký užitek z něho 
bude mít běžný občan?

Úspěšná realizace myšlenky FLOREO demonstruje, jak družicové technolo-
gie přinášejí důležité informace o stavu zemského povrchu i širší veřejnosti, na-
příklad o rozsahu sněhové pokrývky, tání sněhu nebo s tím spojeným rizikem 
vzniku povodní. Družicové technologie umožňují pravidelně monitorovat 
zemský povrch v celé ploše sledovaného území, na rozdíl od bodové sítě mete-
orologických stanic. Doplněním prostorové informace do předpovědních mo-
delů tak dochází ke kvalitativnímu posunu ve zpracování informací Českým 
hydrometeorologickým ústavem.

3. setkali jste se s nějakými problémy při řešení projektu, ať už technické nebo 
administrativní povahy? a jak se takový problém povedlo vyřešit?

Je logické, že každý rozsáhlejší projekt naráží na nejrůznější problémy. 
Komplexnost projektu FLOREO vyžadovala propojení řady oborů, od dálko-
vého průzkumu Země, geografických informačních systémů, hydrologie, me-
teorologie, geostatistiky, numerického modelování až po informační a  inter-
netové technologie. Nalezení „společné řeči“ vyžadovalo značné úsilí.  Celý 

systém zahrnuje kaskádu modelů, které je nutné spouštět on-line. Z tohoto dů-
vodu bylo pro účely FLOREO nezbytné vyřešit výkonnostní a výpočetní pro-
blémy tak, aby systém měl dostatečně rychlou odezvu.

4. máte v  plánu na tento projekt dále navázat či pokračuje vaše spolupráce 
s esa i v jiné oblasti?

Rádi bychom navázali na systém FLOREO se systémem na monitorování rizi-
ka lesních požárů. Podobně jako je možné měřit množství sněhu a obsah vody 
v krajině, lze také v letních měsících sledovat vývoj stavu lesní vegetace a indiko-
vat tak riziko vzniku požárů.

5. spolupracovali jste na projektu s nějakou univerzitou? jak vidíte roli univer-
zit při spolupráci na projektech esa?

Spolupracovali jsme s  Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v  Praze. 
Role univerzity byla na vědecké úrovni. Jednalo se o ověřování některých meto-
dik, které však zatím nejsou operativně nasazeny.

6. jak byste poradili postupovat novým českým zájemcům o účast v kosmic-
kých projektech, kteří by se také chtěli do programů esa zapojit?

Pokud zájemce přichází s vlastním tématem, které by chtěl řešit v rámci projektu 
ESA, doporučujeme získat předem maximum informací o tom, zda jsou podob-
ná témata v ESA již řešena a jak zapadají do priorit relevantních programů ESA.

7. jak jste při projektu spolupracovali s Českou kosmickou kanceláří a ve které 
oblasti vidíte její největší přínos?

Spolupráce s CSO se odehrávala především v procedurální a administrativní ro-
vině. Na druhou stranu je nutné říci, že CSO aktivně sledovala vývoj projektu 
a napomáhala v odborných otázkách i v komunikaci s ESA.

8.  jak je z vašeho pohledu důležité pro české organizace spolupracovat na pro-
jektech esa se zahraničními partnery?

Zapojení zahraničních partnerů do projektu má několik aspektů, především 
je to výhoda sdílení zkušeností. Dále je to i přístup k otevřeným technologic-
kým řešením ESA, které je možné využít, například ESA SSE (Service Support 
Environment). Zkušenosti získané od zahraničních partnerů přinesly velké 
zrychlení při implementaci a tedy také větší jistotu úspěšného dokončení pro-
jektu.

9. váš projekt byl řešen ve spolupráci s firmou gisat a přírodovědeckou fakul-
tou univerzity karlovy. jakou roli měla jednotlivá pracoviště během realiza-
ce projektu?

Role Gisatu spočívala ve vytvoření celkového konceptu FLOREO, zpracování 
družicových snímků a matematických modelů, včetně přípravy zadání pro pro-
gramování celého systému. Role Přírodovědecké fakulty pak byla v oblasti vě-
decké, ověření některých metodik dálkového průzkumu Země, například rada-
rové technologie pro mapování sněhu. Technologické řešení, implementaci sys-
tému a vybudování mapového serveru pro jednoduché sdílení dat poskytla fir-
ma Sprinx Systems.

Družicové snímky MODIS spolu s vyhodnocením přítomnosti sněhové pokrývky. Zdroj: Sprinx Systems
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Po návratu ze své kosmické mise bude devatenáct cen-
timetrů vysoká černošedá figurka Krtečka i nadále se-
znamovat české děti a studenty s moderní vědou a tech-
nikou, a zároveň hledat nové zájemce o kosmonautiku,  
astronomii a další příbuzné obory. Do České republiky při-
veze Andrew Feustel Krtka-kosmonauta spolu se svojí ro-
dinou v srpnu tohoto roku. Program jeho návštěvy, včetně 
uvedení měst, kde budou zorganizovány besedy pro děti 
a veřejnost, autogramiády a setkání s úspěšnými mladými 
výtvarníky – vítězi výtvarné soutěže, najdete na webových 
stránkách České kosmické kanceláře.

Další informace o programu „Do kosmu s Krtkem“ najdou zá-
jemci na internetových stránkách http://www.dokosmus-
krtkem.cz anebo na Facebooku http://www.facebook.com/
DokosmusKrtkem.

ČeSký krteČek Ve StaVu beztÍže

Ve druhé polovině května 2011 se do vesmíru podíval Krteček, známá postavička českého 
výtvarníka Zdeňka Milera. Krteček se společně s šesticí astronautů vydal na palubě raketoplánu 
Endeavour k Mezinárodní kosmické stanici ISS. Na kosmický výlet jej s sebou vzal americký 
astronaut Andrew Feustel, jehož manželka má česko-indické kořeny. Zpátky na zemi se Krteček 
i Andrew Feustel v pořádku vrátili první červnový den.

Kosmický výlet usměvavé plyšové figurky nebyl samo-
účelný. Prostřednictvím postavičky, dobře známé neje-
nom dětem v České republice ale i ve většině zemí celé-
ho světa, je v mladé generaci probouzen zájem o kosmic-
kou vědu a techniku. Celý vzdělávací projekt se odehrá-
vá pod heslem „Do kosmu s Krtkem“ a podílí se na něm 
Česká kosmická kancelář, Astronomický ústav Akademie 
věd ČR a Americké centrum Velvyslanectví USA v Praze. 
Organizátoři připravili celou řadu besed a přednášek za-
měřených na děti v mateřských školkách, žáky základních 
a středních škol, ale také na nejširší veřejnost.

Shlédnout kreslený pohádkový příběh „Krtek a raketa“, po-
slechnout si jak se připravoval Krteček pro kosmickou misi 
v raketoplánu, poznat která další zvířata (tentokrát již ta 
„opravdová“) byla ve vesmíru či se vyfotografovat s veli-
kým Krtkem již mohlo několik tisíc dětí v Praze, Karlových 
Varech, Pardubicích, Brně a řadě dalších měst v České re-
publice. Několik set dalších středoškolských studentů si vy-
slechlo odbornější přednášku, jež byla zaměřena na fungo-
vání technického zázraku – amerického raketoplánu Space 
Shuttle, či na využívání kosmických aplikací v každoden-
ním životě běžného člověka.

Součástí programu jsou i besedy o raketoplánech pro do-
spělé zájemce a výstava „Vzhůru ke hvězdám“ mapující 30 
let provozu amerických raketoplánů. Pro děti byla ještě na-
víc vyhlášena literární a výtvarná soutěž, ve které mohly 
napsat básničku o Krtovi anebo namalovat obrázek, jak si 
představují pobyt Krtka ve vesmíru. Celkem do České kos-
mické kanceláře dorazilo přes 600 výkresů a modelů.

Astronaut Andrew Feustel a Krteček na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS. Foto: www.dokosmuskrtkem.cz








