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zklamání z výsledku rady esa

Zasedání Rady ESA na ministerské úrovni je vždy důležitou událostí pro evrop-
skou kosmonautiku. Po třech až čtyřech letech se na něm setkávají příslušní 
ministři členských zemí ESA, aby jménem svých vlád dohodli strategické směry 
pokračování vývoje evropské kosmonautiky a podepřeli je závaznými finančními 
příspěvky. 

Pro Českou republiku byla ministerská rada 2012 druhou v jejího členství v ESA. 
Po prvním období se velmi dobře zavedla do prostředí evropské kosmonautiky, 
což se projevilo osmdesátkou projektů a úspěšnou mírou návratnosti vložených 
prostředků. První období bylo v mnoha směrech ověřovací a tomu odpovídalo 
i finanční zapojení. Rada proto byla očekávanou příležitostí české zastoupení 
zvýšit a alespoň se v relativním zapojení přiblížit ostatním členským státům. 
V minulém roce se navíc uskutečnila dramatická změna organizace národního 
zapojení v ESA na vládní úrovni učiněná z důvodu zlepšení celé situace, která 
byla označena za nevyhovující. Jak je však blíže popsáno v článku uvnitř tohoto 
časopisu, očekávaný výsledek se nedostavil. Je pravda, že na zasedání do Nea-
pole vyjela pod vedením ministra dopravy delegace složená ze zástupců šesti 
rezortů (na minulé jen ze dvou ministerstev), ale to bylo jediné výrazné navýšení 
účasti z české strany. Zpátky přivezla členství České republiky v 10 volitelných 
programech (stejně jako z minulé ministerské rady 2008) s celkovým finančním 
závazkem 25,8 milionů euro (předtím 22,9 milionů euro). I ten byl ohrožen, 
než se rezort dopravy, který má kompetenci za členství v ESA, odhodlal vzít 13 
milionů euro z rozpočtu na dopravní politiku státu. Jinak by se česká účast ve 
volitelných programech scvrkla na pouhých 13 milionů euro jen od ministerstva 
školství. Zklamání z české účasti na ministerské Radě ESA vyvolává otázku, kde 
je slibované zlepšení po předání kompetence ministerstvu dopravy a zapojení 
více ministerských pracovníků. Je to špatná zpráva hlavně pro česká pracoviště 
s plány na kosmické projekty, protože nemají perspektivu růstu a navíc se za dva 
roky pro ně zavřou zdroje exkluzivního pobídkového programu ESA pro nové 
členské státy.

Příkladným přístupem na zasedání rady ESA šokovala své evropské partnery 
Velká Británie navýšením svých finančních příspěvků do volitelných programů 
o 25%. Británie se tak stala částkou 1,3 miliardy euro na příštích pět let třetím 
hlavním přispěvatelem do celkového rozpočtu ESA. Uznáním většího vlivu Britá-
nie v ESA bylo i rozhodnutí o přemístění celého odboru telekomunikací ESA do 
britského fyzikálního výzkumného střediska Harwell. Britský přístup udělal tak 
silný dojem na generálního ředitele ESA Jean-Jacquese Dordaina, že prohlásil, 
že – ač Francouz – by teď měl, vzhledem k britské podpoře programů ESA, až do 
konce svého funkčního období mluvit anglicky. 

Toto britské rozhodnutí oslavoval i britský ministr financí, což přesvědčivě 
ilustruje, jak se posunulo nahlížení na význam znalostí a technologií umožňu-
jících sestavit družice a kosmické lodě pro národní ekonomiku. Lze jen závidět 
Britům, že mají vládu, která slova o významu výzkumu a inovací dokáže podpořit 
i konkrétními kroky, bez výmluv na obtížnou ekonomickou situaci a poukazo-
váním na potřebu krátit výdaje. Určitě nebude nikdo označovat britskou vládu 
za rozhazovačnou. Její kroky jsou projevem selektivního přístupu a uvážlivého 
rozhodování, na čem šetřit a kde se naopak ve prospěch společnosti, nikoliv 
jednotlivců či skupin, prostředky mají zvýšit.

Česká kosmická 
kancelář 

Česká kosmická kancelář, 
o.p.s., je neziskovou společností, 
která působí od roku 2003 jako  
poradenské centrum v  oblasti 
kosmických projektů. Usiluje o co 
nejširší a  nejefektivnější zapojení 
českých výzkumných a  vývo-
jových pracovišť především do 
evropských kosmických programů. 
Dlouhodobě působila jako admi-
nistrativní organizace pro koordi-
naci kosmických aktivit v  České  
republice a  byla kontaktní orga-
nizací pro spolupráci s  Evropskou 
kosmickou agenturou a  jinými 
mezinárodními kosmickými 
organizacemi. Kancelář zastupuje 
Českou republiku v  odborných 
orgánech EU a  v  Mezinárodní 
astronautické federaci (IAF).

www.czechspace.cz

evropská kosmická 
agentura 

Evropská kosmická agentura 
(ESA) je mezinárodní mezivládní 
organizací pro rozvoj kosmického 
výzkumu a  kosmických techno-
logií. Byla založena v  roce 1975 
a  vystupuje jako rovnocenný 
partner jiných významných kos-
mických agentur, jako je americká 
NASA, japonská JAXA, ruský 
ROSCOSMOS a  další národní 
agentury. V současné době je členy 
ESA 19 evropských států včetně 
České republiky, jež vstoupila do 
ESA v listopadu 2008.

www.esa.int Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.  
Ředitel České kosmické kanceláře
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společnost avX vyrábí 
kondenzátory pro kosmické využití

Z Lanškrounu  
na Mars
Na povrchu Marsu již několik 
měsíců probíhá mise nejmo-
dernější americké sondy Mars 
Science Laboratory. Vozítko 
Curiosity má hmotnost téměř 900 
kilogramů a je schopno se pohy-
bovat rychlostí necelých 100 me-
trů za hodinu. Vědecké vybavení 
obsahuje mimo jiné i soubor pří-
strojů ChemCam pro zkoumání 
povrchu Marsu. Pro tento přístroj 
vyrobila společnost AVX Czech 

Republic v Lanškrounu sadu 630 
víceanodových tantalových kon-
denzátorů. Bylo k tomu využito 
výrobních prostor schválených 
Evropskou kosmickou agenturou 
pro práci na kosmických projek-
tech. Společně s lanškrounskou 
společností se na této zakázce po-
dílela americká divize AVX sídlící 
v Biddefordu ve státě Maine, která 
prováděla další potřebné testy 
pro ověření velmi přísných vojen-
ských standardů, resp. standardů 
NASA pro použití v kosmických 
sondách.

Galileo v Praze
Při slavnostní ceremonii byla  
6. září v Praze za účasti téměř 200 
významných domácích i zahra-
ničních hostů otevřena agentura 
GSA – administrativní sídlo pro 
dohled nad evropskými progra-
my družicové navigace. Tento 
úřad byl založen v roce 2004 
a až donedávna sídlil v Bruselu. 
Od roku 2006 o umístění sídla 
GSA usilovala Praha a Noordwijk 
v Holandsku. Z diplomatického 
boje vyšla nakonec vítězně Praha 
a letos se sídlo GSA definitivně 
přestěhovalo do hlavního města 
České republiky. GSA zajišťuje 
bezpečnostní akreditaci a pří-
pravu pro vznik monitorovacího 
centra, dále je zodpovědné za 
oblast marketingu a komerční 
využití služeb systémů Galileo 
a EGNOS. V neposlední řadě 
se také zabývá zvyšováním 
povědomí o družicové navigaci 
v členských státech Evropské 

esa vybrala první malou vědeckou misi

tisková konference cso

nenechte si ujít

slavnostní otevření sídla Gsa
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unie. V současné době pracuje 
v GSA 45 lidí, kteří byli většinou 
přesunuti z Bruselu. V příštích 
letech se s nárůstem objemu 
práce očekává také zvýšení počtu 
zaměstnanců až na 180.

Jak si vede ČR  
v kosmu
V úterý 25. září proběhlo v kavár-
ně Černá labuť tradiční setkání 
České kosmické kanceláře (CSO) 
s novináři. Ředitel CSO na úvod 
představil desítce přítomných 
novinářů aktuální stav řízení 
kosmonautiky v České republice 
na úrovni ministerstev a práci 
CSO v uplynulých několika 
měsících. Jednalo se zejména 
o představení dvou nových pub-
likací zabývajících se vědeckými 
družicemi Earth Explorers pro 
dálkový průzkum Země a ana-
lýzou stavu a výhledu zapojení 
České republiky do volitelných 
programů Evropské kosmické 
agentury k roku 2012. Konkrétní 
příklady zapojení do volitelných 
programů ESA, v tomto případě 
do Programu přípravy budoucích 
nosných raket (FLPP), představily 
dvě česká pracoviště. Výzkumný 
a zkušební letecký ústav pracuje 
na projektu vývoje univerzální 
odhoditelné tepelné izolace pro 
nosné rakety a společnost SYNPO 
vyvíjí polymerní kompozitní 
vrstvu k ochraně vnitřních částí 
kryogenních nádrží nosných ra-
ket, která současně přispěje k od-
lehčení konstrukce nádrží. Obě 

pracoviště mají již nyní plány, 
jak pokračovat v dalším rozvoji 
dosažených znalostí až do prak-
tického využití. Finanční závazek 
České republiky do programu 
FLPP na Ministerské konferenci 
ESA v listopadu 2012 by to měl 
alespoň částečně umožnit.

Hledání exoplanet
Evropská kosmická agentura 
(ESA) vybrala k realizaci první 
z malých vědeckých misí. Tyto 
mise se mají stát logickým doplň-
kem středně velkých a velkých 
vědeckých misí ESA, o kterých 
jsme informovali v minulých čís-
lech našeho časopisu. Cena malé 
družice nebo kosmické sondy 
nesmí přesáhnout 50 milionů 
euro a doba vývoje je omezena 
na čtyři roky. Nízké náklady a re-
lativně rychlé získání vědecky 
hodnotných dat je také jedním 
z hlavních důvodů vzniku celé 
iniciativy. Na první výzvu na ná-
vrh malé vědecké mise, vydanou 
v březnu, zareagovalo několik 
desítek vědeckých a výzkumných 
pracovišť z celého světa. ESA poté 
obdržela 26 kompletních návrhů. 
Na přípravách návrhů tří misí se 
spolupodílela také česká pracovi-
ště. Jmenovitě se jednalo o Ústav 
fyziky atmosféry AV ČR na misi 
Tor pro zkoumání disipací ve 
slunečním větru, Astronomický 
ústav AV ČR na misi SIGMA 
pro zkoumání sluneční koróny 
a Matematicko-fyzikální fakulta 
UK na misi AXIOM-C pro 
sledování magnetosféry Země. 
Konečný verdikt o výběru první 

malé mise přišel v říjnu, kdy 
byla na doporučení několika 
vědeckých poradních pracovních 
skupin a po zhodnocení technic-
ké realizovatelnosti vybrána mise 
CHEOPS. Vítězný návrh podalo 
mezinárodní vědecké konsor-
cium pod vedením Univerzity 
v Bernu. Družice o hmotnosti 
do 200 kilogramů bude hledat 
exoplanety (planety mimo slu-
neční soustavu) pomocí tzv. fo-
tometrické tranzitní metody, jež 
spočívá ve velmi přesném měření 
jasnosti hvězd. Cílem 3,5leté mise 
je hledání a zkoumání exoplanet 
o poloměrech od 1 do 6 Zemí. 
Vypuštění družice CHEOPS je 
naplánováno na konec roku 2017 
pomocí evropské nosné rakety 
Vega. Evropští ani čeští vědci 
nemusí věšet hlavu, že nebyla 
vybrána mise, na které by se po-
díleli. ESA plánuje již v roce 2016 
vyhlásit výzvu na druhou malou 
vědeckou misi, která by měla do 
vesmíru odstartovat v roce 2021.

Nenechte si ujít
Březen 2013

– Vypuštění tří evropských 
vědeckých družic Swarm 
s českými mikroakceleromet-
ry na palubě.

28. března 2013
– Vypuštění ruské kosmické 

lodě Sojuz TMA-08M.

2. dubna 2013
– První let nákladní lodi 

Cygnus k Mezinárodní 
kosmické stanici ISS.

18. dubna 2013
– Vypuštění evropské nákladní 

kosmické lodi ATV-3.

Květen 2013
– Vypuštění evropské tech-

nologické a vědecké družice 
Proba-V.

28. května 2013
– Vypuštění ruské kosmické 

lodě Sojuz TMA-09M.

(Upozorňujeme, že data, zvláště pak 
v případě startů, se mohou změnit.)
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brněnŠtí vědci vyrazili do esa 
zkoumat plazma v hyperGravitaci

Ionizovaný plyn neboli plazma tvoří podstatnou část našeho vesmíru. Jeho studium zaměstnává 
nejen astrofyziky, ale i další vědce, kteří se zabývají například termojadernou fúzí. S plazmatem  
se dnes běžně potkáváme v nejrůznějších výbojkách, v průmyslu se využívá ke změnám vlastností 
materiálů nebo k jejich přípravě. Tým postgraduálních studentů z Brna se v rámci kampaně 
Evropské kosmické agentury (ESA) Spin Your Thesis!  na podzim tohoto roku vydal do střediska 
ESTEC v Nizozemí, kde na velké centrifuze provedl sérii experimentů s plazmatem elektrického 
výboje.

Již jeden z průkopníků fyziky plazmatu, německý fyzik Max 
Steenbeck, se zajímal o to, jak se plazma chová v podmín-
kách odlišných od těch laboratorních. V roce 1937 provedl 
studium obloukového výboje při volném pádu a pomocí 
klasické fotografie se mu podařilo zachytit rozdílné tvary 
výboje. Při podrobnějším pohledu na tuto práci je patrné, 
jak velké úsilí muselo být pro tento experiment vynaloženo, 
když ještě neexistovaly vymoženosti v podobě digitálních 
zařízení a kamer. Je možné, že samotný Steenbeck byl 
inspirován fotografií plamene padající svíčky z článku, na 
který se ve své práci odkazuje.

Obloukový výboj v uměle zvýšené gravitaci

Proč vůbec Steenbeck a jeho následovníci experimenty ve 
stavu beztíže prováděli? Proč v nedávné době proběhlo 
mnoho experimentů z oblasti fyziky plazmatu na Mezi-
národní kosmické stanici, během parabolických letů a na 
centrifugách? Snížená i zvýšená gravitace ovlivňuje již od 
Archiméda známou vztlakovou sílu, jež je zodpovědná 

za tepelnou konvekci. V důsledku se pak může změnit 
rozložení teplot ve výboji, jeho tvar a další parametry. 
Elektrické výboje nachází v kosmonautice a astrofyzice 
využití například při cestě na Mars pro rozklad škodlivých 
látek, pro simulaci procesů v atmosféře některých planet, 
v přípravě materiálů či při práci s vysokým napětím v růz-
ných podmínkách.

Výzkum plazmatu a klasických obloukových výbojů je 
většinou výhodnější provádět v mikrogravitaci, protože se 
tím výrazně zjednodušuje fyzikální situace. Na Technické 
univerzitě v Eindhovenu takto studují metalhalidové 
výbojky. Zajímají se o stabilitu obloukového výboje při 
různých přetíženích nebo o separaci barev, aby vylepšili 
vlastnosti výbojek. Profesora Kroesena z Eindhovenu si 
právě proto brněnský tým zvolil za poradce. Klouzavý 
obloukový výboj (Gliding Arc nebo též Glide-Arc), který 
si čeští vědci vybrali, je však vhodné studovat naopak 
v uměle zvýšené gravitaci, tzv. hypergravitaci. Ve výboji 
typu Glide-Arc se totiž plazmatický kanál může dynamicky 
pohybovat díky tepelnému proudění.

Tým GRAVARC s kolegy z ESA a České kosmické kanceláře, jmenovitě v zadní řadě zleva: Vít Kudrle (MU Brno), Alan Dowson (ESA), Jaroslav Urbář (CSO), Milan Halousek (CSO), Jack 
J.W.A. van Loon (ESA) a v přední řadě zleva: Jiří Šperka (MU Brno), Pavel Souček (MU Brno) 
Detailní foto: Experimentální zařízení GRAVARC v gondole velké centrifugy v centru ESA ESTEC. Foto: GRAVARC
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Projekt GRAVARC

Jiří Šperka a Pavel Souček, doktorští studenti fyziky plaz-
matu z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity, se společně se svým vedoucím do-
centem Vítem Kudrlem chopili příležitosti k prozkoumání 
existující mezery ve znalostech o chování plazmatických 
výbojů ve zvýšené gravitaci. Oba studenti se fyzikou plaz-
matu zabývali již v rámci bakalářského a magisterského 
studia a v současné době se ve svých dizertačních pracích 
věnují plazmatické přípravě uhlíkových nanomateriálů 
a diagnostice plazmatu. Pro získání zajímavých výsledků 
se přihlásili do studentského programu ESA, v jehož rámci 
navrhli a během roku 2012 vyvinuli zařízení GRAVARC 
(z anglického GRAVity ARC), jež umožňuje studovat cho-
vání klouzavého obloukového výboje v uměle zvýšené 
gravitaci. Díky úspěšné nominaci studentského týmu 
v kampani Evropské kosmické agentury Spin Your Thesis! 
2012 se podařilo experimenty realizovat na velké cent-
rifuze LDC (Large Diameter Centrifuge) ve výzkumném 
středisku ESA ESTEC v holandském Noordwijku. Tato 
centrifuga je schopna dosáhnout přetížení až 20 g a je 
na ní možné provádět nejrůznější biologické a fyzikální 
experimenty. Zařízení GRAVARC, které obsahuje řídicí 
elektroniku, vysokonapěťovou výbojovou část a několik 
diagnostických metod, bylo v září tohoto roku umístěno 
po dobu čtyř dnů do gondoly centrifugy. I přes omezenou 
dobu experimentů a nevyhnutelné technické problémy 
s prvním zařízením tohoto typu se podařilo provést větší 
množství pokusů, než bylo původně plánováno.

Získané poznatky

Výsledky ukazují, že na hoření výboje typu Glide-Arc má 
uměle zvýšená gravitace výrazný vliv. Umělou změnou 
gravitace je možné měnit výbojové režimy klouzavého 
oblouku. Tyto efekty souvisí se změnou tepelného prou-
dění a byly zkoumány v heliu a ve směsi helia a metanu. 
Diagnostika plazmatu byla prováděna s využitím optické 
emisní spektroskopie a rychlé kamery schopné zazname-
nat až 1000 snímků za sekundu. Na záběrech z této kame-
ry je možné pozorovat vývoj výbojového kanálu. Poté lze 
korelovat vizuální efekty s elektrickými charakteristikami 
výboje, jelikož bylo prováděno také měření výbojového 
proudu a napětí. Ukazuje se, že frekvence klouzání ob-
louku se s rostoucím přetížením zvyšuje a oblouk je též 
rychleji zhášen. V současné době probíhá vyhodnocování 
získaných dat, na čemž čeští vědci spolupracují s kolegy 
z laboratoře ESA ESTEC. Získané výsledky budou porov-
nány s ostatními experimenty s obloukovými výboji, které 
doposud provedly jiné výzkumné skupiny. Podrobné 
výsledky lze očekávat v příštím roce.

Výzkum na centrifuze se týkal také přípravy uhlíkových 
nanomateriálů. Pokud totiž plazmatický výboj hoří 
v plynné atmosféře bohaté na uhlík, tak je díky plazmo-
chemickým procesům možné připravit materiál v pevné 
fázi. Právě takto, ze směsi helia a metanu, připravil na 
centrifuze různé formy uhlíku tým GRAVARC. Materiál, 
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který se zformoval v tzv. komplexním plazmatu (obsahující 
prachové částice), je nyní blíže analyzován. Na tomto místě 
je vhodné zmínit práci japonských vědců ze Shizuoka 
University, kteří dosáhli již v minulosti zajímavých výsledků 
v oblasti růstu uhlíkových materiálů v různých přetíženích.

Plány do budoucna

Experimentální práce na centrifuze byla pro tým GRAVARC 
velmi přínosná a brněnští studenti mají v plánu se na ni 
vrátit. Stejně tak vědci z Life and Physical Sciences Instru-
mentation and Life Support Laboratory, ve které je velká 
centrifuga umístěna, jsou otevřeni další spolupráci. Teprve 
časem se ukáže, na co přesně se v oblasti fyziky plazmatu vý-
zkum zaměří. Až po řádném vyhodnocení výsledků z letošní 
kampaně se rozhodne, zda se budou vědci z Brna v dalším 
výzkumu věnovat přípravě uhlíkových materiálů, základní 
diagnostice plazmatu či studiu komplexního plazmatu. 
Pokud se tým GRAVARC zúčastní i další studentské kam-
paně Spin Your Thesis!, zaměří se z časových a kapacitních 
důvodů pouze na jednu část tohoto výzkumu. Čeští vědci 
využijí získané zkušenosti a intenzivní konzultace s odbor-
níky z ESA k dalšímu vylepšení experimentu určeného pro 
hypergravitaci. Projekt GRAVARC je zatím nejkomplexnější, 
a pokud jde o hmotnost a rozměry, pak také největší experi-
ment, který se kdy na velké centrifuze v ESA prováděl.

Partneři projektu

Projekt je podporován a financován ze zdrojů Masarykovy 
univerzity, ESA Education Office a České kosmické kancelá-
ře. Česká kosmická kancelář studentům předala zkušenosti 
z předchozích kampaní ESA, pokryla cestovní výlohy a zajis-
tila propagaci v České televizi, jejíž štáb se účastnil celého 
pobytu na centrifuze v ESTEC. Dále projekt sponzorovala 
firma AVANTES, jež týmu poskytla profesionální verzi soft-
ware ke spektrometru a firma FEI, jež provádí elektronovou 
mikroskopii. 

www.physics.muni.cz/~sperka/gravarc,  
www.facebook.com/Gravarc
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cso propaGovala česká pracoviŠtě 
na 63. iac v neapoli

Česká kosmická kancelář se Mezinárodního astronautického kongresu (IAC – International 
Astronautical Congress) pravidelně účastní již od roku 2006. Hlavní náplní výjezdů na IAC je 
nejenom prezentace činnosti a služeb kanceláře, ale zejména propagace aktivit českých pracovišť 
aktivních v kosmickém výzkumu a vývoji. V letošním roce se kongres IAC konal v italské Neapoli 
a všichni se po jeho skončení shodli, že 61. kongres, který Česká kosmická kancelář pořádala 
v Praze roku 2010, nebyl kvalitou ani počtem návštěvníků zatím překonán.

Kongres IAC je každoročně největší světovou akcí v kosmo-
nautice, která dává příležitost k setkání a otevřené diskusi 
odborníků ze všech vědeckých a technických oborů, které 
se dotýkají kosmonautiky a kosmického výzkumu. Pořádá 
ji Mezinárodní astronautická federace (IAF – International 
Astronautical Federation) spolu s místním organizačním 
výborem země, ve které se kongres daný rok koná. Sou-
částí kongresu je i výstava, na které se prezentují kosmické 
agentury, soukromé firmy a jiné organizace, které pracují 
v oblasti kosmonautiky v tom nejširším smyslu slova, 
od vydavatelství odborných knih o vesmíru až po velké 
kosmické agentury. Česká kosmická kancelář měla na této 
výstavě také svůj stánek, na němž propagovala kosmické 
aktivity v České republice.

Kongresová výstava

Stánek CSO byl tentokrát umístěný na strategickém 
místě, naproti Evropské kosmické agentuře a celkem se 

u něj zastavilo řádově několik set návštěvníků. Vážnějším 
zájemcům o české kosmické aktivity CSO nabídla katalog 
českých pracovišť, informační listy s českými kosmickými 
projekty a další materiály v tištěné či elektronické podobě. 
Kromě materiálů vlastní produkce kancelář shromáždila 
i prezentace českých pracovišť, která nabídku propagace 
od CSO přijala. Značný zájem přilákala výstavka českých 
kosmických produktů z dílen univerzitních laboratoří 
i soukromých firem. Největší pozornost patrně upoutal 
pohyblivý dálkově řízený výukový model družicové 
platformy z dílny Pavla Pačese z Fakulty elektrotechnické 
ČVUT, který simuluje mechanismus stabilizace rotace 
družice v jedné ose. V průběhu celého týdne shromáždila 
kancelář několik desítek kontaktů na zahraniční firmy 
a jiné organizace, které následně zpracovala a s vybra-
nými z nich navázala pracovní komunikaci o potenciální 
spolupráci. Pokud se tyto rozhovory podaří dovést do 
konkrétní podoby, bude to znamenat další příležitosti 
pro česká odborná pracoviště ve formě mezinárodních 
projektů.

Stánek České kosmické kanceláře na kongresové výstavě v Neapoli. Zdroj: CSO
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Zázemí na stánku kanceláře jako vždy nalezli i tradiční 
čeští návštěvníci kongresu, viceprezident Mezinárodního 
institutu kosmického práva, prof. Vladimír Kopal z Práv-
nické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a exprezident 
Mezinárodní astronautické federace, doc. Luboš Perek 
z Astronomického ústavu AV ČR. Stánek CSO navštívil 
též pracovník Velvyslanectví České republiky v Římě, pan  
Milan Touš, vrchní konzul pro Českou republiku v Nea-
poli, Dr. Angelo Ruoppolo, stálá pracovnice Evropského 
institutu kosmické politiky ve Vídni, paní Jana Robinson 
a náměstek ministra dopravy, pan Jiří Žák.

Jelikož astronautický kongres je do velké míry událost také 
společenská, CSO ve středu uspořádala na svém stánku 
happy hour s českým pivem a občerstvením. Pořádání 
společenských událostí na stáncích se za poslední roky 
stalo téměř tradicí. Za ruční výrobu domácích pochutin ná-
leží velké poděkování dámám Heleně Schwarzové Saviano 
a Leoně Peleškové z Asociace české kultury Bohemia. Čes-
ké pivo sponzorovala a na stánek dodala firma InterPivo. 
Pozvání na českou hodinku přijalo bezmála 200 lidí.

Jan Kolář viceprezidentem IAF

Poslední den kongresu proběhla na Valném shromáž-
dění IAF volba prezidenta a viceprezidentů na příští dva 
roky a nominace odborníků do odborných poradních 
výborů. Novým prezidentem IAF se stal Kiyoshi Higuchi, 
viceprezident Japonské kosmické agentury JAXA. Ředitel 
České kosmické kanceláře Jan Kolář byl zvolen za jednoho 
z deseti viceprezidentů IAF, spolu například s Jean-Jacques 
Dordainem, generálním ředitelem Evropské kosmické 
agentury, Jean-Yves Le Gallem, výkonným ředitelem 
Arianespace či Sergejem Savěljevem, zástupcem ředitele 
Roskosmos.

Každý z viceprezidentů si na dobu svého funkčního období 
volí jeden specifický úkol či oblast, jimiž má v úmyslu se 
zabývat. Úkolem Jana Koláře bude pomáhat řešit proble-
matiku menších zemí, které mají zájem se aktivně zapojit 
do kosmického výzkumu, vývoje kosmických technologií 
anebo aktivně využívat společenských a ekonomických 
přínosů kosmonautiky. To zahrnuje jednak budování ná-
rodních kapacit a dovedností potřebných pro takovou čin-
nost a dále efektivní začlenění do mezinárodní spolupráce 
na kosmických projektech. Společnou hlavní otázkou je 
mechanismus mezinárodní spolupráce malých a nových 
zemí v kosmonautice s kosmickými velmocemi, které mají 
ve větších projektech vedoucí roli.

Role IAF se především může projevit ve vytváření prostře-
dí a podmínek pro výměnu názorů na tuto problematiku 
a rovněž pro sdílení zkušeností a poznatků s překonává-
ním konkrétních překážek. Členská základna Federace 
k tomu poskytuje špičkovou světovou odbornou ka-
pacitu. Nemalé možnosti jsou i v těsnějším společném 
působení IAF s partnerskými organizacemi Mezinárodní 
akademií astronautiky a Mezinárodním ústavem kosmic-
kého práva.
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Oslava 60. výročí IAF

Během mimořádného jednání Valného shromáždění IAF, 
které se konalo u příležitosti 60. výročí vzniku organizace 
IAF, obdržela Česká kosmická kancelář, stejně jako všechny 
ostatní členské organizace, plaketu s vlaječkou, která strá-
vila celkem 444 dní na oběžné dráze. Vlajka IAF letěla na 
všech v té době dostupných typech pilotovaných kosmic-
kých lodí (Sojuz TMA-20, Mezinárodní kosmická stanice, 
STS-134 Endeavour, Tchien-kung 1 a Shenzhou 9). 

IAC 2012 v číslech

Celkem na kongres do Neapole přijelo 3298 registrovaných 
účastníků. Rekord v návštěvnosti 3431, který drží pražský 
kongres IAC 2010 pořádaný Českou kosmickou kanceláří, 
nebyl zatím překonán. Bezmála 30 % zastoupení na 
kongresu měla kategorie Young Professionals, což svědčí 
o velkém zájmu mladých lidí o tuto oblast. Hlavní část 
kongresu tvořená tradičně velkou konferencí se skládala 
z 2178 příspěvků v celkem 166 odborných sekcích. Na do-
provodné výstavě prezentovalo svou činnost 59 organizací.
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vyhodnocení listopadové
ministerské rady esa 2012

Evropská kosmická agentura (ESA) vstoupila do dalšího rozpočtově programového období. 
Ve dnech 20. – 21. listopadu 2012 se v Neapoli sešlo dvacet ministrů z členských zemí ESA, 
kteří zastupují oblast kosmonautiky. Během dvoudenního jednání se ministři domluvili na výši 
financování 16 nových i pokračujících volitelných programů v příštích letech a na výši základního 
rozpočtu, do nějž přispívají všechny země povinně dle hrubého domácího produktu. Česká 
republika, zastoupená na konferenci delegací vedenou ministrem dopravy Pavlem Dobešem, 
vstoupila celkem do 10 volitelných programů s celkovým finančním závazkem 25,83 milionů euro 
na období od roku 2013. Délka každého z volitelných programů se trochu liší, avšak obvyklá doba 
trvání je 4 roky. Rozpočet na povinné aktivity byl schválen do roku 2017.

Úvod

Od vstupu České republiky do ESA v listopadu 2008 
uběhly již čtyři roky. S odstupem času lze konstatovat, že 
českým pracovištím se čerpat státem vložené prostředky 
poměrně daří. Když pomineme pobídkový program, který 
je přístupný výhradně českým pracovištím, podařilo se 
dosud ve volitelných programech ESA uskutečnit kolem 
40 projektů s českou účastí. Česká republika se na mini-
sterské Radě ESA v Haagu v roce 2008 přihlásila do 10 
volitelných programů se souhrnným příspěvkem 22,89 
milionů euro. Návratnost těchto prostředků je ve většině 
programů téměř stoprocentní. Finální bilanci úspěšnosti 
závazků z výše zmíněných programů půjde udělat až po 
jejich ukončení, což bude ve většině případů na konci 
roku 2013 nebo později. 

Celkový výsledek ministerské Rady ESA

Česká republika se v listopadu 2012 zavázala přispět do 
ESA částkou 25,83 milionů euro na deset volitelných pro-
gramů. Objem těchto prostředků se tedy oproti předchozí 
Radě minstrů výrazně nezměnil. Česká kosmická kancelář 
ve své analýze z července 2012 doporučovala účast ČR 
navýšit na zhruba 40 – 43 milionů euro, což by umožnilo 
výrazněji využít inovační potenciál kosmických programů, 
jako jsou PRODEX, GSTP a FLPP (viz níže). Prostředky 
z volitelných programů se zpětně čerpají snadněji než 
z programů povinných, proto do volitelných programů 
valná většina členských států ESA vkládá několikanásobně 
více prostředků než činní jejich povinný příspěvek. V ka-
ždoročních platbách je obvyklý tří- až čtyřnásobně větší 
výdaj na volitelné programy. U České republiky je zatím 

Ministři či jejich zástupci z členských zemí na Radě ESA, 20. listopadu v Neapoli. Foto: ESA
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situace opačná. Poměr příspěvku na volitelné programy 
vůči povinnému příspěvku pro závazky z  Rady ministrů 
2008 činil 0,69. Po roce 2012 se tento podíl časem ještě 
sníží, protože příspěvek ČR na povinné aktivity vzrostl 
o dva miliony ročně.

Aktuální příspěvek ČR nicméně umožní zachovat stávající 
tempo zapojení a udržet česká pracoviště v ESA aktivní. 
I přes nejistoty, které přípravu českého příspěvku do ESA 
provázely (viz Vývoj financování českého příspěvku), se 
nenaplnily nejčernější scénáře o účasti České republiky, 
i když výsledek není ideální a určitá nejistota financování 
stále přetrvává. Příští ministerská Rada ESA se očekává 
v roce 2014 nebo 2015, což by již neměla být promarněná 
příležitost českou účast v ESA navýšit.

Povinné aktivity a programy

Díky posílení české ekonomiky a nárůstu hrubého do-
mácího produktu objem povinného příspěvku vzrostl 
oproti předchozím letům asi o 40 procent na 7,5 milionu 
euro ročně. Povinné aktivity ESA hradí ministerstvo 
školství (MŠMT) z rozpočtové kapitoly pro mezinárodní 
spolupráci ve výzkumu a vývoji. Navýšení povinného 
příspěvku zredukovalo dostupné finance resortu školství 
na volitelné aktivity. Z povinného příspěvku hradí ESA 
svůj provoz včetně kosmodromu v Kourou a dalších 
center, základní technologický program TRP, program 
CTP pro vývoj technologií pro mise Vědeckého programu, 
program všeobecných studií GSP a zejména pak Vědecký 
program. Ten pokrývá vývoj a stavbu vědeckých družic 
a meziplanetárních sond, avšak bez vlastních vědeckých 
přístrojů. Členské země je hradí z národních kosmických 
programů, menší země pro to využívají volitelný program 
PRODEX, jehož je ČR také členem. Výše českého příspěvku 
na období 2013 – 2017 umožní českým pracovištím mj. 
účast na přípravě meziplanetárních sond Solar Orbiter, 
Euclid a JUICE.

Volitelné programy

Průřezový technologický program GSTP-6 (2013 - 2017) 
umožňuje provádět vývojové a výzkumné projekty v ši-
rokém spektru technických oborů s velkým inovačním 
výstupem. Návrhy na projekty podalo v minulém období 
do tohoto programu mnohem více českých pracovišť, než 
bylo možné z příspěvku 3,23 milionů euro podpořit. Alter-
nativou jim byl zvláštní šestiletý pobídkový program, který 
ale pro Českou republiku skončí v roce 2014. Proto Česká 
kosmická kancelář navrhovala zvýšit příspěvek v programu  
GSTP na 8,5 milionů euro. Stávajících 5 milionů euro prav-
děpodobně neumožní rychlejší rozvoj českých vývojových 
kapacit v plánované době do roku 2017. CSO proto navrhu-
je na příští ministerské Radě ESA příspěvek navýšit alespoň  
o 2 miliony euro. 
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Do programu FLPP-3 (2013 - 2015) Česká republika vlo-
žila příspěvek 1 milion euro. V programu se řeší projekty 
vývoje technologií pro nové evropské nosné rakety, které 
mají potenciál dlouhodobého rozvoje a naději na budoucí 
komerční využívání v sériové výrobě. Po dvouletém úsilí se 
podařilo česká pracoviště do tohoto ambiciozního progra-
mu zapojit. Pokud by se tento trend podařilo odpovědným 
ministerským úředníkům udržet, dá se očekávat mnohem 
zásadnější uplatnění českých pracovišť v tomto oboru. 
Proto pro vývoj nových nosných raket CSO doporučila vložit 
částku 3,5 – 4,25 milionů euro. Při splněných předpokla-
dech doporučuje CSO na příští ministerské Radě ESA toto 
navýšení uplatnit. 

Česká delegace neuplatnila možnost účasti v programu 
PRIDE Step 1 (2013 - 2016) který je zaměřen na dlouhodobý 
vývoj nových technologií potřebných pro bezpečný návrat 
tělesa z oběžné dráhy v podobě dopravního prostředku ISV.  
CSO navrhovala vložit minimální a finančně nenáročný pří-
spěvek 0,15 milionu euro, který by prověřil zájem o výzkum, 
který je pro Evropu novátorský.
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V programu pozorování Země EOEP-4 (2013 - 2016) byl 
českou delegací uplatněn nejmenší možný příspěvek 4,24 
miliony euro, aby měla ČR v programu ještě hlasovací 
právo. Jeho výše však odpovídá současným aktivitám 
českých pracovišť. V tomto programu má ESA v záměru po-
stavit tři další vědecké družice pro dálkový průzkum Země, 
Earth Explorer 7, 8 a X. Vzhledem k tomu, že program byl 
na ministerské Radě ESA podfinancován o 37 procent, 
lze očekávat, že některá z těchto misí nakonec nebude 
realizována anebo se odloží. V předchozí periodě EOEP-3 
byl český příspěvek 2,6 milionu euro zcela vyčerpán díky 
jednomu většímu projektu na vývoj letového hardware pro 
misi Swarm. Aby se podařilo obdobné projekty zopakovat, 
musí čeští zástupci přistoupit k zapojení aktivně udržovat 
komunikaci s hlavními dodavateli družic či větších systé-
mových celků. To platí i o vývoji nových možností využití 
pořízených družicových dat pro vědecké a komerční účely. 

Také v programu MetOp-SG (2013 - 2022) se Česká repub-
lika účastní minimálním možným příspěvkem, který činí  
3 miliony euro. V tomto programu se vyvinou nové typy 
meteorologických družic, které budou vyrobeny v sérii 
šesti kusů pro evropskou organizaci EUMETSAT. Komerčně 
je tedy velmi výhodné se zapojit již do vývoje prvních kusů 
a o účast v tomto typu programu mají členské státy velký 
zájem. Českým pracovištím se zatím nedaří v evropské 
konkurenci uplatnit. Prokazuje to obdobný program na 
vývoj geostacionární meteorologické družice MTG, v němž 
je většina českého příspěvku zatím nevyužita. Vzhledem 
k omezeným prostředkům CSO navrhovala do programu 
MetOp-SG vložit pouze 1 milion euro a zbytek vložit do 
využitelnějších programů.

Jason-CS, který bude vycházet z platformy družice Cryosat 
a zařízení Sentinel 5 na palubě meteorologické družice 
MetOp-SG. V předchozím běhu programu se žádnému 
českému pracovišti dosud zapojit nepodařilo. Česká 
delegace se rozhodla do programu dále nezapojit, což je 
opodstatněné vzhledem k tomu, že vývojové týmy jsou již 
několik let konsolidované a možnosti pro nové uplatnění 
jsou mizivé. CSO ve své analýze počítala s příspěvkem  
1 milion euro, avšak vzhledem k omezenému rozpočtu na 
české straně tato částka nyní nalezne vhodnější uplatnění 
v jiných programech. 

V rámci programu MetOp-SG bude vyvinut prototyp druhé 
generace evropských meteorologických družic na nízké 
oběžné dráze pro organizaci EUMETSAT. Foto: ESA

V programu EOEP se zejména vyvíjí vědecké družice pro dálkový průzkum Země 
s označením Earth Explorer, přičemž každá má svůj unikátní vědecký úkol. Foto: ESA

Program GSC-3 (2013 - 2020) zajišťuje pokračování vývoje 
a výroby nové generace pozorovacích družic Sentinel 
pro evropský systém Globálního monitoringu životního 
prostředí a bezpečnosti (GMES) a souvisejícího pozemního 
segmentu. Náplní programu bude zejména stavba družice 

Program ELIPS-4 Science Core Activities (2013 - 2016) slou-
ží zejména k podpoře výzkumu na Mezinárodní kosmické 
stanici v podmínkách mikrogravitace. Realizují se zde expe-
rimenty v oblastech fyzikálních věd, materiálového výzku-
mu, biologii a lékařství. V jeho předchozí etapě se podařilo 
zapojit několika českým pracovištím. Schválený příspěvek  
1 milion euro víceméně odpovídá doporučení CSO.

Program PRODEX (2013 - 2020) v podstatě nahrazuje 
národní kosmický program a je základním nástrojem pro 
výzkum blízkého i vzdáleného vesmíru. Proto mu CSO 
přisuzuje trvale vysokou prioritu. CSO tedy navrhovala 
dosavadní a zcela nedostatečný roční příspěvek 0,5 milionu 
navýšit na 2,25 milionů euro. To by umožnilo financování 
účasti českých pracovišť na projektech výzkumu sluneční 
soustavy, experimentech  na stanici ISS aj. Česká delegace 
se nakonec zavázala k ročnímu příspěvku 1,5 milionů euro, 
který sice pokryje současné potřeby rozběhnutých a pláno-
vaných projektů, ale neposkytuje téměř žádný prostor pro 
projekty nové. Program PRODEX umožňuje navíc financo-
vání účasti na vědeckých misích jiných agentur jako CNES, 
DLR, NASA, JAXA, Roskosmos, provádění experimentů na 
ISS a dokonce i čistě národní kosmické projekty. Oproti 
jiným volitelným programům není PRODEX časově ome-
zen a v případě nadbytku je možné v něm nevyčerpané 
prostředky dlouhodobě spořit pro nákladnější projekty 
v budoucnu. S přihlédnutím k výše uvedenému je i stávající 
příspěvek ČR z dlouhodobého hlediska nedostatečný, pro-
tože v rozpočtu nevytváří žádnou rezervu na nové projekty.
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V programu ETHE (2013 -2015) byla pro Českou repub-
liku nadějná účast v projektu Lunar Lander, který pro 
ministerskou radu připravovalo Německo. Několik českých 
pracovišť se předběžně zapojilo do přípravy v předcházejí-
cím období, což dávalo podklad pro návrh CSO na českou 
účast v rozsahu přes 1 milion euro. Pro zahájení programu 
se ale nepodařilo získat dostatečný počet přispěvovatelů 
a program nebyl otevřen.
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Do programu MREP-2 (2013 - 2017) zaměřeného na 
robotický výzkum Marsu vstoupila Česká republika nově.  
Našim vědeckým pracovištím a vývojovým firmám se ote-
vírá možnost podílet se na návrhu a přípravě vědeckého 
vybavení a potřebných nových technologií pro exkluzivní 
výzkum Marsu po roce 2020. Pro značný zájem českých pra-
covišť navrhla CSO v analýze příspěvek 1,25 – 1,5 milionů 
euro, ale česká delegace se nakonec zavázala k příspěvku 
0,8 milionů euro. S ohledem na zájem o planetární výzkum 
a zrušení mise Lunar Lander měl být český příspěvek ales-
poň 1 milion euro.

Česká republika se zapojuje poprvé také do programu  
SSA Period 2 (2013 - 2016) na vybudování evropského sys-
tému pro sledování dění  v blízkosti Země včetně kosmic-
kého odpadu, planetek a stavu kosmického počasí. Česká 
delegace se zavázala k ročnímu příspěvku 0,7 milionu euro, 
což by mělo umožnit zapojení řady vyspělých českých pra-
covišť zabývajících se činností Slunce, jeho vlivem na Zemi 
a hledáním planetek v blízkosti Země. 

Program pro vývoj družicových telekomunikačních 
systémů ARTES je rozdělen do několika elementů, které 
mají své specifické zaměření a zvláštní pravidla účasti. 
Vzhledem k vysoké míře zralosti telekomunikačních 
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technologií a vysokému stupni jejich komerčního využití, 
je většina programových aktivit založena na spolufinan-
cování. Vedle příspěvku do jednotlivých elementů posky-
tuje program možnost i uložení finančních prostředků na 
obecný účet ARTES,  z něhož lze v příštích letech financovat 
konkrétní projekty v jednotlivých elementech podle aktu-
ální potřeby. CSO doporučila na tento obecný účet vložit 
příspěvek ve výši 1,5 – 2 miliony euro, česká delegace však 
tuto flexibilitu nevyužila a ponechala obecný účet ARTES 
prázdný.

Účast v elementu ARTES 1 (2013 – 2016) je podmínkou 
možnosti zapojit se i do jiných elementů programu ARTES. 
V jeho rámci se provádějí studie proveditelnosti, tržní 
analýzy a podobné přípravné činnosti potřebné pro násle-
dující středně i dlouhodobý vývoj. Do elementu se Česká 
republika zavázala přispět částkou 100 tisíc euro, podobně 
jako v předešlém období.

ARTES 3-4 (2013 – 2016) se věnuje konečné fázi vývoje 
telekomunikačních systémů a jejich implementaci do 
komerčních produktů. Přes nadějné vyhlídky v minulých 
čtyřech letech se dosud v elementu ARTES 3-4 neuplat-
nilo žádné z českých pracovišť. To spolu s malým zájmem 
o komerční využívání družicových telekomunikačních 
technologií vysvětluje, proč se Česká republika nebude na 
tomto elementu dále podílet. 

ARTES 5 (2013 – 2016) je zaměřen na podporu technolo-
gického vývoje a inovativních řešení v pozemním, kosmic-
kém i uživatelském segmentu družicových telekomunikací. 
Z hlediska technologické vyzrálosti řeší projekty na nižší 
úrovni než ARTES 3-4. Schválené finanční přispění České 
republiky na příští období je ve výši 1 milion euro, stejně 
jako v minulém období.

V elementu ARTES 10 byla Česká republika v letech 2008-
2013 zapojena příspěvkem přes 4 miliony euro, což byl její 



14 czechspace.cz

dřívějšímu období. Konečný závazek ČR je o čtvrtinu vyšší 
a investice 0,5 milionu euro je více než dostatečná.

Z šesti uvedených elementů programu ARTES je výsledná 
participace České republiky shodná s návrhem CSO ve 
čtyřech elementech. Element ARTES 10 nebyl otevřen 
a ARTES 14 byl potvrzen až v měsíci před ministerskou ra-
dou. Odlišný je přístup k využívání otevřeného účtu, který 
zůstal prázdný.

Náplní programu EGEP (2013 - 2015) jsou výzkumně 
vývojové aktivity vedoucí k nové generaci navigačních 
družicových systémů Galileo a EGNOS. Česká republika 
se dosud podílela na programu částkou 0,1 milionu euro 
a jedním projektem, nicméně potenciál v této oblasti je 
mezi českými pracovišti větší. To dokládá několik tematicky 
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vůbec nejvyšší příspěvek do jednoho programu. Byl plně 
využit na účast českých firem ve dvou projektech počáteč-
ní fáze vývoje družicového telekomunikačního systému 
řízení letového provozu v rámci Evropy, tzv. Společné 
evropské nebe. Další pokračování vývoje, v němž by české 
podniky měly reálnou šanci na minimálně stejný objem 
účasti, však bylo odloženo a element nebyl pro nezájem 
členských zemí vůbec otevřen. 

Zcela nový element ARTES 14 (2013 - 2020) je určen pro 
vývoj prototypu nové platformy evropské telekomunikač-
ní družice. CSO tento element ve své analýze explicitně 
nejmenovala, neboť jeho existence byla dlouho nejistá. 
CSO však navrhovala vložit 1,5 – 2 miliony euro na obecný 
účet ARTES, který by umožňoval potenciální příspěvek 
pro ARTES 14 uhradit. Česká delegace se rozhodla do 
programu vložit 2 miliony euro, což je vzhledem k ome-
zeným prostředkům až překvapivě velký prostor. Budoucí 
komerční zhodnocení vložených prostředků závisí na tom, 
zda bude o novou platformu na trhu zájem. 

ARTES 20 (IAP, 2013 - 2016) má ve své náplni vývoj 
a podporu inovativních služeb, které spojují oblasti druži-
cové telekomunikace, navigace a pozorování Země. CSO 
navrhovala příspěvek ve výši 0,4 milionu euro odpovídající 
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souvisejících projektů řešených v pobídkovém programu 
pro česká pracoviště. Vzhledem k tomu CSO navrhovala 
příspěvek do druhé etapy programu zvýšit na 0,5 milionu 
euro, čemuž i odpovídá částka schválená českou delegací.

Česká delegace se tedy nakonec zavázala k příspěvku 25,83 
milionů euro do 10 volitelných programů ESA, z čehož by 
13 milionů mělo zaplatit MD a 13 milionů MŠMT, které 
bude zároveň hradit i povinný příspěvek do ESA v přibližné 
výši 7,5 milionu ročně.

Alternativní návrh CSO pro rozložení 
stávajících závazků 

V analýze z července 2012 CSO navrhovala navýšení české 
účasti ve volitelných programech ESA od roku 2013 na cca 
42 milionů euro. Konečný český závazek ve volitelných 
programech činí 25,83 milionů euro rozdělených, jak je 
popsáno výše. Tím i nadále zůstává míra zapojení České 
republiky v programech ESA za ostatními členskými státy, 
což je s uvážením strategického významu kosmických 
projektů, zcela neuspokojivé. Navíc ve zvoleném rozdělení 
konkrétních příspěvků vzbuzuje obavu z jejího využití část-
ka vložená do programu MetOP-SG a elementu ARTES 14. 
Vzhledem ke konkrétním důvodům uvedeným v analýze 
CSO je vhodnější alternativou zhruba o 3 miliony euro 
menší závazek na tyto dva programy a naopak navýšení 
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2013 podílet resorty dopravy a školství. MŠMT bude hradit 
celý povinný příspěvek a náklady na volitelné programy si 
rozdělí obě ministerstva mezi sebe dle obsahu jednotlivých 
programů. MŠMT v materiálu dále jmenovitě uvedlo, jaké 
nové volitelné programy bude financovat a v jaké výši. 
Z textu však není zřejmé, jaké závazky uskuteční MD.

Situace pro českou kosmonautiku nevypadala vůbec rů-
žově. V původním znění návrhu výše zmíněného usnesení, 
které ve vládě nebylo nakonec projednáváno, navrhovalo 
MD příspěvek do nových volitelných programů ESA ve 
výši 42 milionů euro s lehce odlišnou strukturou rozložení 
financí oproti návrhu CSO. Zásadní je ale skutečnost, 
že tuto částku podmiňovalo navýšením rozpočtu MD 
o prostředky pro financování prorůstových opatření vlády. 
Ministerstvo financí však muselo z logiky věci návrh MD 
zamítnout neboť podpora průmyslu, podnikání a inovací 
je v působnosti resortu ministerstva průmyslu a obchodu. 
Vládě byl poté předložen materiál v novém znění bez 
indikace konkrétního finančního závazku MD do nových 
programů ESA. Až do zasedání Rady ESA nebylo jasné, 
zda MD najde finanční zdroje pro zapojení do nových vo-
litelných programů. Ministr dopravy Pavel Dobeš nakonec 
v rozpočtu ministerstva, zjevně na poslední chvíli, našel 
13 milionů euro v závazném specifickém ukazateli Ostatní 
výdaje spojené s dopravní politikou státu. Lze jen doufat, 
že se nebude opakovat historie z roku 2008 a MD dostojí 
svým závazkům.

podílu v programech FLPP a PRODEX, případně GSTP (viz 
tabulka). 

Vývoj financování českého příspěvku 

Finanční závazek z první ministerské Rady ESA s českou 
účastí v roce 2008 byl ve volitelných programech rozdělen 
víceméně rovným dílem mezi dva resorty: ministerstvo 
školství (MŠMT), jež bylo v té době pověřené vládou k za-
jišťování spolupráce s ESA, která má převážně charakter 
výzkumu a vývoje a dále ministerstvo dopravy (MD), které 
o účast na kosmických aktivitách mělo zájem. Od záměru 
rozdělit náklady na hrazení programů ESA se však upustilo 
a všechny závazky nakonec zaplatilo a nadále platí jen 
MŠMT, jelikož MD k tomu nenalezlo v rozpočtu využitelné 
rezervy. V průběhu let došlo k přesunu kompetencí a od 
roku 2011 je za koordinaci kosmických aktivit v ČR včetně 
spolupráce s ESA zodpovědné MD. Úkol zaplatit finanční 
závazky do ESA až do roku 2012 však zůstal na MŠMT. 

Na druhou Ministerskou radu ESA v listopadu 2012 vyjela 
česká delegace složená ze zástupců šesti resortů, které se 
účastní zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro 
kosmické aktivity vlády ČR. Ministr dopravy Pavel Dobeš 
odjel do Neapole se záměrem podloženým rozhodnutím 
vlády č. 834 ze 14. listopadu 2012. Tento dokument kon-
statuje, že na financování programu ESA se budou od roku 

Srovnání navrhovaných a realizovaných příspěvků do volitelných programů na ministerské Radě ESA. Sloupec 1 uvádí příspěvky původně navržené ministerstvem dopravy, které se celkovým objemem  
42 milionů euro blíží návrhu, který CSO publikovala v analýze Návrh účasti ČR v ESA a které uvádí sloupec 2. Původní návrh ministerstva dopravy však nebyl vládou projednán kvůli nedořešeným rozporům 
s ministerstvem financí o přesunu prostředků do rozpočtu resortu dopravy. Sloupec 3 uvádí příspěvky, které byly na ministerské konferenci realizovány o celkové výši necelých 26 milionu euro. Vzhledem 
k nižšímu objemu dostupných financí by CSO navrhovala jejich odlišné rozložení uvedené ve sloupci 4, které by dalo vyšší prioritu programům PRODEX a FLPP. Všechny částky jsou uvedené v milionech euro.

Volitelné programy Doba trvání 1. Původní  
návrh MD

2. Návrh  
v analýze CSO

3. Realizovaný 
příspěvek

4. Alternativní  
návrh CSO

Zodpovědné  
ministerstvo

EOEP-4 2013 -2016 4.08 4.00 4.23 4.23 MŠMT

GSC-3 Phase I+II 2013 -2020 1.03 1.00 0.00 0.00 bez účasti ČR

MetOp-SG 2013 - 2022 3.00 2.00 3.00 1.00 MD

ELIPS-4 SCA 2013 - 2016 1.16 1,20 - 1.55 1.00 1.00 MŠMT

ETHE 2013 - 2015 0.00 1.00 - 1.50 0.00 0.00 program neotevřen

FLPP- 3 2013 - 2016 3.00 3.50 - 4.25 1.00 2.10 MD

PRIDE Step 1 2013 - 2016 0.00 0.15 0.00 0.00 bez účasti ČR

ARTES (tba) 2013 - 2016 0.00 1.50 - 2.00 0.00 0.00 bez účasti ČR

ARTES 1 Phase VI 2013 - 2016 0.10 0.10 0.10 0.10 MD

ARTES 3- 4 Phase II 2013 - 2016 1.02 0.00 0.00 0.00 MD

ARTES 5.1 2013 - 2016 1.00 1.00 1.00 1.00 MD

ARTES 10 Phase II 2013 - 2015 5.60 4.00 - 4.50 0.00 0.00 program neotevřen

ARTES 14 2013 -2020 4.00 0.00 2.00 1.00 MD

ARTES 20 Phase II 2013 - 2016 0.50 0.40 0.50 0.40 MD

EGEP 2013 - 2015 0.50 0.50 0.50 0.50 MD

GTSP- 6 2013 - 2017 10.00 8.50 5.00 5.00 MD

PRODEX 2013 - 2016 6.00 9.00 6.00 8.00 MŠMT

MREP- 2 Phase I+II 2013 - 2017 0.80 1.25 - 1.50 0.80 0.80 MŠMT

SSA Period 2 2013 - 2016 0.70 1.50 0.70 0.70 MŠMT

Celkem 42.49 40.60 - 43.45 25.83 25.83
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Srovnání původního a vládou neschváleného návrhu příspěvků České republiky do ESA
 podaného m

inisterstvem
 dopravy  

a návrhu C
SO

 publikovaného v analýze N
ávrh účasti Č

R v ESA
. 

Koeficient návratnosti České republiky ve volitelných program
ech ESA

 s českou účastí k 31. červnu 2012. 

Srovnání schválených příspěvků České republiky oproti alternativním
u návrhu dle preferencí C

SO
. 

Rozdělení nových p
řísp

ěvků Č
R do volitelných p

rogram
ů ESA

 dle tem
atických ob

lastí.
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kalomelové filtry z přemyŠlení  
u prahy míří do družicových kamer

Společnost BBT-Materials Processing letos vyvinula prototyp akusto-optického hyperspektrálního 
filtru na bázi monokrystalu kalomelu (Hg2Cl2), který je použitelný v infračervených kamerách 
na palubách družic. Tento projekt byl řešen v rámci Pobídkového programu Evropské kosmické 
agentury pro český průmysl a firma BBT během jeho řešení uzavřela strategické partnerství 
s francouzskou firmou Fastlite, které jí otevřelo dveře k dalším zakázkám, jež nabízí pro kalomelové 
filtry uplatnění. Do dnešní doby je BBT jedinou firmou na světě, která tento materiál vyrábí.

Výsledek 40 let výzkumu a vývoje

I když tento projekt začal až v roce 2010, výzkum a výroba 
kalomelových krystalů ve firmě BBT čerpá z dlouholeté 
tradice. Pracovníci rodinného podniku pana Barty v Pře-
myšlení u Prahy se zabývají materiálovým výzkumem již 
od roku 1969. Ohniskem zájmu je studium růstu krystalů 
a tuhnutí tavenin a plynů, zejména kalomelu a safíru, a to 
při normální gravitaci na Zemi, i v podmínkách mikrogra-
vitace v kosmu. Kromě vlastního materiálového výzkumu 
firma vyvíjí a vyrábí pro tyto účely programovatelné 
krystalizátory, pece a další potřebná zařízení, např. CSK-1C 
a CSK-4/TITUS (viz obrázek 2).

Během programu INTERKOSMOS získali stávající pracov-
níci BBT zkušenosti v České laboratoři pro mezinárodní 
přípravu kosmických experimentů a provedli několik expe-
rimentů využívající podmínek mikrogravitace na palubách 
stanic Saljut a MIR, krátkodobé mikrogravitace na pádové 
věži v Brémách nebo při parabolických letech speciálních 
letadel.

Výroba kalomelových krystalů

Krystaly kalomelu jsou pěstovány modifikovanou Bridg-
manovou metodou pomalého růstu z plynné fáze v uza-
vřených evakuovaných ampulích s řízeným průběhem 
teplotního pole. Po vypěstování následuje velice důležitý 
proces čištění, jehož důkladnost podmiňuje mimořádné 
vlastnosti krystalu a jeho pozdější využitelnost. Poprvé byl 
krystal kalomelu vypěstován z plynné fáze již v roce 1969, 
avšak od té doby byl proces růstu značně zdokonalen. 
V současné době jsou produkovány krystaly o průměru 
30 mm a délce až 70 mm, bez zásadních krystalových vad. 
Krystaly jsou pak řízeně rozštěpeny do formy hrubého hra-
nolu, který je broušen a leštěn, dokud nezíská požadované 
rozměry.

Akusto-optický filtr

Kalomel je silně dvojlomný krystalický materiál s vysokou 
hodnotou koeficientu akusticko-optické interakce, který je 

1. Počítačově řízená jednotka pro růst a čištění krystalů kalomelu. Foto: BBT
2. Hotový prototyp akusto-optického kalomelového filtru. Foto: BBT

1 2
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transparentní v široké spektrální oblasti 0,4-20 µm. Slovy 
laika tedy jde o materiál, který reaguje na zvukové vibrace 
změnou propustnosti pro světlo v úzkém rozsahu vlnových 
délek. Specifická část spektra propouštěná materiálem se 
dá plynule regulovat změnou frekvence zvukové vibrace. 
Výhodou akusto-optického filtru je jeho elektronické 
řízení a absence jakýchkoliv pohyblivých částí. Může tak 
nahradit klasická zařízení obsahující mnoho set speci-
fických filtrů s nutností jejich mechanické výměny. Výše 
zmíněné skutečnosti tak činí tento materiál atraktivním 
pro oddělení určité části spektra v hyperspektrální kameře 
na družici.

Projekt ESA NAOMI

Práce na vývoji akusto-optického filtru pro hyperspekt-
rální snímkování v kosmu probíhala v rámci projektu ESA 
NAOMI (New Acousto-Optic device based on calomel for 
hyperspectral Imaging in space applications), na němž 
česká firma pracovala spolu s francouzskou společností 
Fastlite. Firma BBT zareagovala na vyhlášený tender 
AO6052, který ESA otevřela v březnu 2009 v rámci první 
výzvy Pobídkového programu pro český průmysl. Podaný 
návrh projektu uspěl při výběrovém řízení a následoval 
dvouletý vývojový projekt, jehož výsledkem je prototyp 
akusto-optického filtru, který má spektrální rozsah 4-8 µm, 
spektrální rozlišení 2 cm-1, aperturu 2 x 2,5 mm2 a úhel do-
padu ± 10 °. V současné době probíhají práce na zapouzd-
řeném zařízení s vlastní termoregulací. Poté je plánována 
integrace celé kamery, v níž budou krystaly plnit funkci 
hyperspektrálních laditelných infračervených filtrů.

Velkým problémem ve vývoji filtrů pro infračervené 
kamery je snižování účinnosti akusticko-optické difrakce 
s rostoucí vlnovou délkou. Aby mohla být pro infračervené 
pásmo využita standardní konstrukce kamery pro viditel-
né spektrum, potřebovali bychom odhadem několika 
set wattů radiofrekvenčního výkonu, což je na družicích 
malých konstrukcí těžko dosažitelné. Z tohoto důvodu 
byla jako základ celého návrhu vyvinuta nová účinnější 
metoda snímání. Ta umožňuje využití vysoce efektivní 
paprskově kolineární konfigurace, při které je dosaženo 
snížení nároků na energii o jeden až dva řády a zvýšení 
spektrálního rozlišení. Potenciální zlepšení spektrálního 
rozlišení je rovněž možné docílit použitím větších krystalů 
a/nebo přechodem na jiné rtuťné halogenidy. 

Potenciál v různých aplikacích

Snímací zařízení, které bude vybaveno kalomelovými 
krystalovými filtry, může sloužit pro multispektrální a hy-
perspektrální snímání zemského povrchu. Aplikace, které 
BBT konzultovala s CSO, zahrnují například sledování vlh-
kosti půdy, identifikaci minerálů, detekci sopečné aktivity 
a požárů, detekci specifických plynů v atmosféře, detekci 
ropných skvrn a rozpoznávání cílů pro vojenské účely. Pás-
ma vlnové délky vyžadované výše zmíněnými aplikacemi 
se pohybují od 1 – 14 µm a letecké či družicové kamery 

operující v těchto vlnových délkách využívají buď difrakční 
mřížky, nebo pole ohniskových filtrů pro oddělení vlnových 
délek. Vysoce kvalitní kalomelové krystaly mají nicméně vy-
užití i v jiných aplikacích, například jako polarizátory nebo 
Wollastonovy hranoly.

Základní informace  
o projektu naomi

Trvání projektu: 2010 až 2012

Vedoucí projektu: Čestmír Barta

Kontakt: BBT-Materials Processing

Doubická 11, 184 00 Praha 8

email: bartabbt@atlas.cz

http://calomel.cz

roZhovor s vedoucím projektu  
Čestmírem Bartou

co vám jako firmě účast v projektu pro naomi přinesla?

Pomohla nám dostat se na světově špičkovou úroveň v  oblasti laditelných 
akusto-optických filtrů. Firma díky tomu získala další významné komerční 
zakázky, zejména exkluzivní OEM dodávky pro výrobce high-tech přístrojů. Na 
základě dosažených výsledků byla firma BBT přizvána do konsorcia firem, které  
v 7. Rámcovém programu EU vyvíjejí zařízení pro laserovou spektroskopii pro 
účely velmi včasné lékařské diagnostiky rakoviny.

spolupracovali jste na projektu s  nějakou univerzitou? jak se díváte na roli 
univerzit při spolupráci s průmyslem na projektech esa?

V tomto projektu jsme s univerzitou nespolupracovali, ale jinak máme mnohaleté 
dobré zkušenosti ze spolupráce s univerzitami. V současné době řešíme kosmický 
projekt DEMON ve spolupráci s elektrotechnickou fakultou ČVUT. V nedávné 
minulosti jsme úspěšně spolupracovali s VŠCHT Praha a s dalšími univerzitními 
či akademickými pracovišti.

co pro vás bylo na projektu nejobtížnější? setkali jste se s nějakými problémy?

Největší problémy nejsou spojeny s  vlastním řešením projektů, to je pro nás 
radost, ale s byrokracií související nejen s projekty, ale i s řízením a chodem firmy. 
Souhlasím, že nějaká disciplína a dohled nad projekty být musí, ale mě a mým 
kolegům se zdá, že rozsah byrokracie začíná natolik bobtnat, že spotřebuje, bez 
nadsázky, většinu času.  Efektivita práce a  tím i  množství a  kvalita výsledků by 
mohly být zásadně, ale opravdu zásadně lepší.

máte v plánu na projekt naomi navázat či pokračuje vaše spolupráce s esa 
v jiné oblasti?

V  současné době řešíme pro ESA již výše zmíněný projekt DEMON, jehož 
cílem je připravit podmínky pro využití zařízení vyvinutého v projektu NAOMI 
v kosmických podmínkách.

 spolupracovali jste v průběhu projektu se zahraničními firmami. jak tuto spo-
lupráci hodnotíte? vyskytly se v průběhu řešení projektu ve spolupráci nějaké 
problémy?

BBT-Materials Processing byla hlavním řešitelem a  koordinátorem projektu 
a  francouzská společnost Fastlite byla jeho spoluřešitelem. Obě společnosti 
vytvořily strategické partnerství. BBT je světově unikátním výrobcem optického 
a akusto-optického krystalického materiálu a Fastlite je zase výrobcem světově 
unikátních přístrojů, které tento materiál využívají. 

jaká úskalí je zapotřebí řešit při zajištění kompatibility krystalu se snímacím 
zařízením na palubě družice?

Tyto problémy právě řešíme v  probíhajícím projektu DEMON. Monokrystal 
kalomelu má unikátní fyzikální vlastnosti, ale na druhé straně je to vykoupeno 
velkými problémy při jeho výrobě a opracování. Příroda nedá nic zadarmo. To 
je asi i důvod, proč jsme po 40 letech stále jedinými výrobci na světě. Krystaly 
jsou chemicky reaktivní, potenciálně mohou být velmi jedovaté, jsou citlivé na 
světlo, mechanické a teplotní šoky, velmi křehké a měkké. I sebejemnější dotyk 
optickým štětečkem leštěný povrch poškrábe. Není snadné zajistit  správnou 
funkci a životnost kalomelové funkční jednotky v kosmických podmínkách, kde 
se teplota rychle mění od -120 do +150 °C a mechanické vibrace a nárazy při 
startu rakety dosahují až 200 g.
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čvut zpřesní synchronizaci času  
a pomŮže ověřit teorii relativity

Evropská kosmická agentura plánuje v roce 2016 zahájit experiment k otestování dvojice extrémně 
přesných atomových hodin v podmínkách mikrogravitace. Experiment se nazývá ACES (Atomic 
Clock Ensemble in Space) a půjde o dosud nejpřesnější hodiny, které kdy byly vyslané do vesmíru. 
O jednu vteřinu by se neměly odchýlit dříve než za 300 milionů let. Na projektu, který nejen umožní 
posunout hranice v přesnosti měření času a jeho aplikací, ale i ověří Einsteinovu obecnou teorii 
relativity, se podílí tým profesora Ivana Procházky z Katedry fyzikální elektroniky ČVUT v Praze. 
Vyvinuli technologii, jež umožní hodiny na palubě Mezinárodní kosmické stanice (ISS) velmi přesně 
synchronizovat se svými protějšky na Zemi.

Synchronizace hodin na Zemi a ve vesmíru

Přístroje experimentu ACES budou umístěny vně evrop-
ského laboratorního modulu Columbus na stanici ISS. 
Původně se počítalo s jeho vypuštěním na oběžnou dráhu 
pomocí japonské nákladní lodi HTV, ale z důvodů zpoždění 
bude nakonec vynesen americkou soukromou lodí Dragon 
od společnosti SpaceX. Přenos času a frekvence z atomo-
vých hodin ACES na Zemi bude realizován pomocí čtyř 
mikrovlnných a jedné optické linky. Signál budou přijímat 
pracoviště z celého světa, která disponují přesnými atomo-
vými hodinami, pro něž bude ACES sloužit jako reference.

Pro přenos přesného času mezi pozemními stanicemi a ISS 
bude použita metoda laserových pulsů, jejímiž iniciátory 
byli v roce 2008 Ulrich Schreiber z Technické univerzity 
v Mnichově a Ivan Procházka z Českého vysokého učení 

technického v Praze. Metoda je založena na použití existu-
jící celosvětové sítě pozemních stanic, které pomocí laseru 
měří vzdálenosti družic od Země s milimetrovou přesností. 
Na ISS bude umístěno pole laserových odražečů, časo-
měrné ústředny a rychlý detektor fotonů určující okamžik 
přechodu laserového pulzu v místní časoměrné stupnici. 
Výše zmíněné vybavení, které bude přenos časového 
signálu zajišťovat, je souhrnně nazýváno European Laser 
Timing (ELT).

Český detektor zpřesní synchronizaci času  
asi stokrát

Pole laserových odražečů dodává GeoForschungsZentrum 
z Postupimi, ústřednu pro měření času německá společnost 
TimeTech ze Stuttgartu a letový exemplář ELT kompletuje 

První schůzka pracovní skupiny na Technické univerzitě v Mnichově v roce 2008. Zleva U. Hugentobler (TU Mnichov), W. Schaffer (TimeTech), I. Procházka (ČVUT v Praze), 
L. Caciapuotti a R. Nazca (oba ESA), M. P. Hess (Astrium), P. Lauber (TU Mnichov) a D. Svehla (ESA). Foto: FJFI ČVUT
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brněnská společnost CSRC (Czech Space Research Cen-
ter). Profesor Ivan Procházka je průkopníkem této měřící 
techniky. Poprvé ji použil pro čínskou navigační družici 
Compass-M1 a pro americko-francozskou družici Jason-2. 
Zabudování informace o čase atomových hodin do signá-
lu laserového paprsku umožňuje porovnání časoměrných 
stupnic na Zemi a v kosmickém prostoru se stokrát vyšší 
přesností než bylo doposud technicky proveditelné po-
mocí radiových vln. V projektu ESA je tato metoda použita 
poprvé v historii.

Klíčovou součástí měření časových značek je unikátní 
detektor jednotlivých fotonů (SPAD – Single-Photon Ava-
lanche Diode) s extrémně vysokým časovým rozlišením 
a stabilitou, který byl vyvinut na Katedře experimentální 
elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. 
Modifikace těchto ultra přesných detektorů je používána 
také na pozemních laserových stanicích, které jsou roz-
místěny na všech kontinentech kromě Antarktidy a budou 
použity v rámci projektu ELT. Experiment je tedy založen 
na kombinaci laserového měření vzdáleností a přenosu 
času mezi Zemí a Mezinárodní kosmickou stanicí.

Pět let vývoje, tři roky čekání

Návrh projektu ELT vznikl již v roce 2008. V polovině 
roku 2009 se zástupci České kosmické kanceláře, ESA 
a CSRC sešli v technologickém středisku ESA/ESTEC, kde 
projednali některé technické detaily a programové otázky 
realizace. Na konci téhož roku byla úspěšně dokončena 
studie proveditelnosti a v roce 2010 začala konstrukce 
inženýrského modelu a následně letového kusu. V součas-
né době probíhají závěrečné práce a testování letového 
kusu, jenž by mělo být ukončeno v příštím roce. Vynesení 

ACES na Mezinárodní kosmickou stanici se však očekává až 
v první polovině roku 2016, protože francouzská kosmická 
agentura CNES, jeden z dodavatelů atomových hodin pro 
ISS, nabral v projektu zhruba dvouleté zpoždění a dále se 
čeká na vhodný okamžik k vypuštění.

Ověření obecné teorie relativity

Před vypuštěním a alespoň jednou v průběhu provozu je 
potřeba celý systém kalibrovat. Hodiny na stanicích v růz-
ných místech na Zemi jdou každé trošku jinak a pro zajištění 
přenosu přesného času je potřeba určit jejich zpoždění ve 
srovnání s letovým kusem hodin ve vesmíru. K letovému 
kusu ELT se tedy vyrobí jeho identická kopie a obě zařízení 
budou před vypuštěním srovnána. Toto dvojče bude dále 
použito jako reference pro pozemní kalibrační testy zúčast-
něných pozemních stanic. Kromě odlišností jednotlivých 
pozemních stanic se projevuje také dilatace (rychlost 
plynutí) času. Jak předpokládá Einsteinova obecná teorie 
relativity, chod času se zpomaluje s rostoucím gravitačním 
polem. Na Zemi tedy plyne čas o nepatrný zlomek vteřiny 
pomaleji, než na oběžné dráze kolem Země ve výšce 350 
kilometrů. Atomové hodiny na Mezinárodní kosmické 
stanici by se tedy měly oproti svým protějškům na Zemi 
předbíhat. Jedním z vědeckých výstupů projektu ELT bude 
právě i experimentální ověření Einsteinovy obecné teorie 
relativity a přispěje také k ověření nové metody pro ma-
pování gravitačního potenciálu Země na základě měření 
rudého posuvu mezi hodinami na Zemi a ve vesmíru.  

Praktické využití technologie synchronizace 
času v ELT

Ve srovnání s ostatními (předchozími) projekty by mělo 
být u ELT dosaženo řádově lepších výsledků – přesnosti 
a stability přenosu času na úrovni jednotek pikosekund. 
V současné době se na FJFI ČVUT připravují návrhy a studie 
dalších obdobných kosmických experimentů. Možnost 
přesného přenosu časových značek na velké vzdálenosti 
umožňuje zpřesnění funkce družicových navigačních 
systémů či přenos času mezi kontinenty s bezkonkurenční 
přesností. Perspektivní aplikací je i optická navigace nebo 
detekce gravitačních vln při meziplanetárních letech. 
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Základní informace  
o České Části projektu elt

Trvání projektu: 2008 – 2013

Vedoucí projektu: Ivan Procházka

Kontakt: Katedra fyzikální elektroniky, FJFI ČVUT

Břehová 7 

115 19 Praha 1

email: ivan.prochazka@fjfi.cvut.cz

www.fjfi.cvut.cz

roZhovor s vedoucím projektu  
ivanem procháZkou

1. jak jste se k projektu elt dostali?

Naše pracoviště je jedním z  navrhovatelů celého 
projektu společně s  Technickou univerzitou 
v Mnichově. ČVUT využilo své bohaté zkušenosti 
s pozemními stanicemi pro měření vzdáleností dru-
žic i  s  kosmickými aplikacemi svých detektoru na 
ruských, amerických, francouzských a čínských mi-
sích. Návrh projektu proběhl v  roce 2008 a v  roce 
2013 by měla být dokončena výroba letového kusu 
přístroje.

2. projekt elt je unikátním světovým zařízením. máte ohlasy ze zahraničí, 
zejména ze zemí mimo esa?

Projekt ELT není tak úplně unikátní, neboť vychází ze zkušeností a  principů 
předchozích projektů jiných kosmických agentur. O naše aktivity je zájem, který 
se týká přenosu času pro družicové navigační systémy a další aplikace.

3. většina vědeckovýzkumných projektů je pro běžného občana obtížně po-
chopitelná. našlo by se uplatnění vašich výsledků ve sféře běžných technologií 
s praktickým dopadem na život člověka?

Zprostředkovaně ano. Přesnější srovnání časových stupnic umožní například 
přesnější navigaci, větší přenosovou kapacitu komunikačních sítí a další.

4. na projektu jste spolupracovali s firmou csrc. jak se díváte na roli univerzit 
při spolupráci s průmyslem na projektech esa?

Jedná se o logické a dobře fungující propojení.
5. co pro vás bylo na projektu nejobtížnější? setkali jste se s nějakými adminis-
trativními či technickými problémy?

Jednoznačně nejobtížnější byla fáze před uzavřením dohod o pracích na vývoji 
ELT, kdy nebyla zcela vyjasněna podoba účasti českých subjektů, forma, způsob 
a výše jejich financování a podobně. Stejně tak formální požadavky na projekt 
jsou v  případě ESA řádově složitější ve srovnání s  jinými agenturami. Naproti 
tomu technické řešení probíhalo (a dosud probíhá) relativně hladce a ve shodě 
s plánem.

6. máte v  plánu na projekt elt navázat či pokračuje vaše spolupráce s  esa 
v jiné oblasti?

Pracujeme na několika dalších misích v  rámci vědeckého programu ESA. 
Konkrétně se jedná o aplikaci techniky detekce fotonů pro altimetr na mezipla-
netární sondy. Takové zařízení jsme již pomáhali vyvíjet pro ruskou kosmickou 
agenturu Roskosmos a americkou NASA. Dále pracujeme na aplikaci laserového 
přenosu času.
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Nakonec ještě navštívili patrona Expedice Mars, pana Vla-
dimíra Remka v Evropském parlamentu v Bruselu a potom 
se již vydali na dlouhou cestu domů. Slavnostního přijetí 
chlebem a solí se jim dostalo před Štefánikovou hvězdár-
nou v Praze na Petříně za účasti televizních a rozhlasových 
reportérů, rodičů a dalších hostů.

Expedici Mars organizuje Dětská tisková agentura Domino 
ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří a Centrem voľ-
ného času – Regionálným centrem mládeže v Košiciach. 
Jubilejní desátý ročník soutěže bude zahájen v polovině 
dubna 2013. www.expedicemars.eu

odpovědi finalistů na otáZku: proČ Bychom do 
vítěZné posádky měli vyBrat právě teBe?

Aleš: ˝Je to můj velký sen, do Expedice jsem se přihlásil letos již popáté. Ve 
vítězné posádce bych mohl být proto, že se nevzdávám, když něco chci, jdu za 
svým cílem, i když cestou zažiji neúspěchy." 

Michaela: "Myslím, že jsem spolehlivá, milá pohodářka, která má spoustu 
koníčků a ráda překonává překážky."

Jakub: "Jsem kluk s velkým zájmem o přírodní vědy, zejména astronomii a fy-
ziku. Velmi rád se učím novým věcem, jsem kamarádský, milý, hodný a slušný. 
Účast na Expedici by byla pro mě poctou." 

Helena: "Myslím si, že by mi to hodně přineslo. Cesta do Belgie, zábava, získání 
nových informací a zkušeností a jistě ještě mnoho dalších věcí."

Václav: "Ať vyhrají ti nejlepší!"

eXpedice mars 2012

Již devátý ročník mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež ve věku 10 až 17 roků,  
Expedice Mars, skončil čtyřdenním finálovým pobytem vítězů ve Středisku pro výcvik mladých 
kosmonautů Euro Space Center v belgickém Transinne.

Expedice Mars byla slavnostně zahájena 12. dubna u příle-
žitosti Světového dne kosmonautiky. V první etapě soutěže 
odpovídali soutěžící na internetové otázky zaměřené nejen 
na kosmonautiku a astronomii, ale i na oblast zdravově-
dy, společenských věd nebo počítačových technologií. 
Přibližně padesát dětí postoupilo do druhé části soutěže, 
ve které zpracovávaly se svými odbornými veliteli projekt, 
v němž se zaměřily na konkrétní záležitosti plánovaného 
letu na Mars: řízení kosmické lodě, navigaci, zajištění zdraví 
posádky, vybudování základny na povrchu planety nebo 
dokumentování cesty.

Pětadvacet vybraných se zúčastnilo víkendového sou-
středění na Slovensku, během nějž museli prokázat nejen 
odborné znalosti ze své „vesmírné profese“, ale i zvládání 
stresových situací a práci v kolektivu. Ti nejlepší odjeli kon-
cem října do belgického výcvikového centra Euro Space 
Center. Čtyřdenního výcviku, který se v některých bodech 
značně podobá výcviku skutečných kosmonautů, se letos 
zúčastnilo osm českých studentů a čtyři ze Slovenska.

Trénink v Euro Space Centre byl v posledním dni završen 
simulovaným několikahodinovým letem do vesmíru v trena-
žéru amerického raketoplánu v reálné velikosti. Během celého 
výcviku si mladí kosmonauti vyzkoušeli pohyb ve snížené 
gravitaci Měsíce, práci při opravě družice v simulovaném stavu 
beztíže, pobyt na rotační židli trénující vestibulární systém 
nebo na sedačce se třemi osami otáčení. Dále si studenti 
postavili malou papírovou raketu, sestavili a zapojili velkou 
vědeckou družici a vyzkoušeli si práci s robotickým ramenem.

Finalisté Expedice Mars 2012 ve výcvikovém Euro Space Center v Belgii. Zdroj: CSO Tříosá rotační sedačka. Zdroj: CSO






