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ÚVODNÍ SLOVO
Pro Českou republiku, stejně tak jako pro ostatní menší státy, je mezinárodní spolupráce naprostou nutností, bez které by se nemohla rozvíjet.
Proto je pro Českou republiku tak důležité členství v Evropské kosmické agentuře. Pro získání přínosů z kosmonautiky však členství v agentuře samo o sobě nestačí. Aby nezůstalo jen na papíře, je nutné nacházet v silné mezinárodní konkurenci příležitosti pro aktivní zapojení a tyto
příležitosti pak i využít. To znamená budovat vazby v mezinárodní spolupráci a soustavně a důrazně budovat pověst spolehlivého a schopného partnera.

Česká kosmická kancelář
Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou
společností, která působí od roku 2003 jako
administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Je kontaktní
organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských
kosmických programů. Kancelář také zastupuje Českou republiku v odborných orgánech
EU, ESA 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 technologií.
Byla založena v roce 1975 a vystupuje jako rovnocenný partner jiných významných kosmických agentur, jako je americká NASA, japonská JAXA, ruská ROSCOSMOS a další národní agentury. V současné době je členy ESA 18
evropských států včetně České republiky, jež
vstoupila do ESA v listopadu 2008.

V letošním roce se Česká kosmická kancelář stala přímým účastníkem
dvou událostí, které přispěly k tomu, že svět – alespoň ten kosmonautický – začal Českou republiku brát nejen na vědomí ale i s uznáním. V posledním zářijovém týdnu se Praha stala dějištěm každoroční celosvětové události, Mezinárodního astronautického kongresu. Česká kosmická
kancelář získala právo uspořádat kongres před třemi roky, kdy se sice už
mohla opřít o doporučení ESA na základě předchozí vzájemné spolupráce, ale pro ostatní kosmonautický svět byla velkou neznámou. Gratulace
k úspěšnému kongresu, kterými byli členové českého organizačního výboru zahrnuti od účastníků na místě i v následujících týdnech po skončení kongresu napomohly Českou republiku výrazně zapsat do vědomí
vedoucích zástupců předních světových kosmických agentur, ústavů,
podniků či universit.
Druhou událostí byla ojedinělá akce, která se v polovině listopadu uskutečnila ve Washingtonu. Mezinárodní astronautická akademie tam na
oslavu 50. výročí svého vzniku pozvala ředitele kosmických agentur
a kanceláří, významné členy akademie a představitele hlavních amerických institucí a společností. Mezi pozvanými byla i Česká kosmická kancelář, která byla jednou z dvaceti sedmi kosmických organizací z pěti
kontinentů zúčastněných na tomto summitu. Na programu setkání byla
výměna názorů na oblasti analyzované v samostatných zprávách akademie - pilotované lety, robotický výzkum planet, klimatické změny
a zvládání přírodních katastrof a jiných událostí. Výsledek byl shrnut do
společné deklarace ze summitu. Česká kosmická kancelář jak ve svém
vystoupení tak i na řadě jednání představila dosavadní kosmické aktivity českých pracovišť i možnosti jejich příspěvku v budoucích projektech.
Zájem o tyto informace a o další setkání prokázal respekt k našim dosavadním výsledkům, ale zároveň také ukazuje, že jsme na dobré cestě k širšímu zapojení české kosmonautiky do mezinárodní spolupráce.

www.esa.int

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Ředitel České kosmické kanceláře
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Mise evropské sondy Rosetta úspěšně pokračuje
Výročí letu Sojuz-Apollo
Nový ruský kosmodrom Vostočnyj
Zkrat ochromil Mezinárodní kosmickou stanici
Výzkum Marsu pokračuje naplno
Nenechte si ujít
3 163 kilometrů. Nejmenší podrobnosti
rozeznatelné
na
pořízených snímcích mají rozměr
kolem 60 metrů. Na zodpovězení
otázky ohledně složení planetky
si však musí odborníci počkat až
po vyhodnocení naměřených dat
ze všech přístrojů.

Planetka Lutetia
pod drobnohledem
Evropskákosmická sonda Rosetta,
vypuštěná v roce 2004, má za cíl
podrobně prozkoumat kometu Churyumov-Gerasimenko. Ke
svému cíli sice dorazí až v roce
2014, ale i v průběhu letu ke
kometě nezahálela. Předloni proletěla v blízkosti planetky Šteins,
kterou minula ze vzdálenosti pouhých 803 kilometrů a letos
se zaměřila na planetku Lutetia.
Obě planetky se nachází v hlavním pásu planetek mezi oběžnými drahami Marsu a Jupiteru.
Lutetia o průměru téměř 100
kilometrů je pro vědce zajímavá zejména z toho důvodu že
doposud nevědí, zda je tvořena
převážně z kovu (tzv. typ M) nebo
zda v jejím složení převládají křemičitany (typ C). Nejtěsněji se sonda Rosetta přiblížila k planetce 10.
července 2010 a to na vzdálenost
4
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Vance Brand, Donald Slayton,
Alexej Leonov a Valerij Kubasov.
Posádky mimo formalit a předání
vzájemných darů provedly i řadu
experimentů. Dne 19. července se
kosmické lodě odpojily. Další společný let se uskutečnil až v roce
1994, kdy na palubě amerického raketoplánu Discovery poprvé letěl ruský kosmonaut Sergej
Krikaljov. Od té doby pokračuje úzká spolupráce mezi USA
a Ruskem, což je dnes patrné zejména při výstavbě Mezinárodní
kosmické stanice ISS.

Východ a Západ
společně na oběžné
dráze
Před pětatřiceti lety proběhl první společný let mezinárodní
posádky složené z kosmonautů/
astronautů tehdy znepřáteleného Svazu sovětských socialistických republik a Spojených států amerických. Společný zájem
o věc překonal pozemské rozepře
a 15. července 1975 se na oběžnou dráhu kolem Země vypravila americká loď ASTP Apollo a sovětská loď Sojuz 19. Obě lodi se
o dva dny později spojily a vznikl komplex, který obývalo pět
kosmonautů – Thomas Stafford,

Blýská se v Rusku
na lepší časy?
O možnosti vybudovat nový kosmodrom na území Ruska informoval poprvé ředitel Federální
kosmické
agentury
Anatolij
Perminov na začátku roku 2007.
Jako místo pro zbudování kosmodromu byla vybrána Amurská
oblast na Dálném východě a kosmodrom doslat jméno Vostočnyj.
Náklady na vybudování potřebné infrastruktury a vypouštěcích

ramp byly odhadnuty na 168 miliard rublů, přičemž otázky financování byly dlouhou dobu nejisté. Na konci července letošního
roku však předseda vlády Ruské
federace Vladimír Putin přislíbil
na příští tři roky vyčlenit pro stavbu 24,7 miliard rublů. První start
z nového kosmodromu by se měl
uskutečnit do konce roku 2015,
nicméně se startem nové generace kosmických raket s posádkou
se nepočítá dříve jak v roce 2018.
Zda se tak opravdu stane ukáže až
čas. V současné době Rusko využívá kosmodromy Bajkonur (leží
na území Kazachstánu), Pleseck,
Kapustin Jar, Svobodnyj a je
schopné vypouštět kosmické rakety také z ponorky v Barentsově
moři.

amoniaku si sice vynutily přidání ještě třetího výstupu, ale
nakonec se 18. srpna podařilo funkci poškozeného okruhu
chladicího systému plně obnovit. Všech tří výstupů trvajících
dohromady 22 hodin a 49 minut se účastnili američtí kosmonauti Douglas Wheelock a Tracy
Caldwell-Dysonová.

Nečekaná oprava ISS
První srpnový den probudil šestičlennou posádku Mezinárodní
kosmické stanice ISS poplach
vyvolaný poruchou jednoho ze
dvou okruhů chladicího systému. Díky nastalé situaci musely být částečně vypnuty některé
systémy orientace a stabilizace stanice, komunikace a další
v tom okamžiku nepotřebné systémy a experimenty. Odlehčilo
se tak poškozenému okruhu termoregulačního systému stanice. Závada byla nakonec nalezena v čerpadle amoniaku, jenž
slouží jako chladicí médium pro
odvod tepla a u něhož došlo
k elektrickému zkratu. Vzhledem
k závažnosti situace přistoupilo řídící středisko k rozhodnutí
poškozené čerpadlo vyměnit.
Tuto práci museli kosmonauti
vykonat vně stanice při dvou
výstupech do otevřeného kosmického prostoru. Okolnosti
spojené s drobným únikem

návratu vzorků z Marsu na Zemi.
Součástí mise v roce 2016 je také
experimentální přistávací modul,
na kterém si ESA ověří technologie pro průlet atmosférou a přistání. O dva roky později bude
mise ExoMars pokračovat vypuštěním sondy, na jejíž palubě
budou dvě vozítka pro průzkum
Marsu. Jedno dodané NASA
bude schopné sbírat vzorky z povrchu, druhé pak bude vybaveno
vrtnou soupravou a dodá jej ESA.
S návratem vzorků z Marsu se
počítá nejdříve kolem roku 2025.

Nenechte si ujít
5. prosince 2010
–
vypuštění
tří
družic
Uragan-M navigačního systému
GLONASS

Vzorků z Marsu se
dočkáme v roce 2025
Společný tým ESA a NASA
vybral vědecké přístroje pro sondu ExoMars Trace Gas Orbiter,
která se v roce 2016 vydá zkoumat rudou planetu. Jedná se
o sadu spektrometrů, radiometr a výkonné kamery. Na
vývoji všech přístrojů se podílejí
mezinárodní týmy složené z evropských a amerických expertů.
Při zkoumání se sonda zaměří
zejména na atmosféru Marsu
a stane se první z celé série
sond, které se plánují vypustit
v příštím desetiletí a směřují
k jedinému cíli – robotickému

10. prosince 2010
– start lodi Sojuz TMA-20
s kosmonautem ESA Paolem
Nespolim
20. ledna 2011
– start japonské zásobovací
lodě HTV-2 k ISS
15. února 2011
– start evropské zásobovací
lodě ATV-2 Johannes Kepler k ISS
27. února 2011
– start raketoplánu Endeavour
(mise STS-134), jedná se o předposlední let raketoplánu
(Upozorňujeme, že data, zvláště pak
v případě startů, se mohou změnit.)
czechspace.cz
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Mezinárodní astronautický
kongres IAC 2010
Po třiatřiceti letech se Praha opět stala centrem světové kosmonautiky. Ve dnech 27. září až
1. října 2010 se totiž stala dějištěm konání Mezinárodního astronautického kongresu, který
do hlavního města České republiky přilákal přes tři a půl tisíce předních světových odborníků
v oblasti kosmonautiky. Také ze strany české veřejnosti a školních výprav byl o kongres velký
zájem, což dokládá téměř 2 000 návštěvníků. Kongres se za 61 let svého konání postupně rozrostl
až do dnešní podoby a spolu s ním se koná průmyslová výstava a další doprovodné akce.

Administrátor NASA Charles Boldenvvv. Foto: CSO

Úplně první Mezinárodní astronautický kongres se konal
v roce 1950 v Paříži, téměř přesně sedm let před vypuštěním
první umělé družice Země. Do tehdejšího Československa
kongres poprvé zavítal v roce 1977 a mezi účastníky byl
například světoznámý spisovatel a futurista sir Arthur C.
Clarke či americký vědec Charles S. Draper, jenž je považován za otce inerciální navigace, bez které by se kosmonautika ani dnes neobešla.

Vědci z celého světa

Česká kosmická kancelář podala v roce 2006 ve Valencii kandidaturu České republiky na pořádání Mezinárodního astronautického kongresu v Praze v roce 2009. Protikandidáty
byla čínská Šanghaj a jihokorejský Daejeon, kde se kongres nakonec uskutečnil. Česká republika kandidovala znovu roku 2007 v indickém Hyderabadu a zvítězila nad jediným protikandidátem – Tunisem. Bylo tedy jasné, že v roce
2010 se Mezinárodní astronautický kongres uskuteční
v Praze. Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře, která
byla zároveň lokálním organizátorem kongresu, na to reagoval slovy: „Vítězství Prahy jako místa pro uspořádání letošního ročníku Mezinárodního astronautického kongresu je
pro Českou republiku velkou příležitostí, jak dát světu najevo
náš zájem o kosmonautiku a pozvat do České republiky největší špičky v tomto oboru. Po vstupu naší země do Evropské
kosmické agentury v roce 2008 lze Mezinárodní astronautický kongres 2010 pokládat v oblasti kosmonautiky za jednu
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z největších událostí.“ Mottem kongresu pro rok 2010 bylo
„Space for Human Benefit and Exploration“.

Stánek České kosmické kanceláře. Foto: CSO

Podruhé v České republice

czechspace.cz

Mezinárodní astronautický kongres je rozdělen na dvě,
ve své podstatě, nezávislé části – průmyslovou výstavu
a vědecký kongres. Na vědeckém kongresu se celkem prezentovalo na 1 600 odborných příspěvků zaměřených například na biologické vědy v kosmonautice a ve výzkumu
vesmíru, robotický i pilotovaný průzkum Měsíce a Marsu,
hledání mimozemských civilizací, ochranu před kosmickým smetím a blízkozemními planetkami, dálkový průzkum Země, družicové telekomunikace, navigace a jejich
integrované aplikace, energetiku a pohonné systémy, kosmické dopravní prostředky, ale také kosmické právo či strategické vize do budoucnosti. Také čeští odborníci vystoupili s několika příspěvky, namátkou jmenujme využití velmi
přesných mikroakcelerometrů v oblasti pozorování Země,
studie na vybudování podvodní stanice pro výcvik kosmonautů, využití Ramanovy spektroskopie pro exobiologický výzkum na Marsu nebo vzdělávací programy v České
republice zaměřené na pozorování Země. Jedna z odborných sekcí byla dokonce celá zaměřena na historii kosmického výzkumu v bývalém Československu a České republice.

Sonda ESA ExoMars Orbiter (plánovaný start 2016). Foto: CSO

Jak bylo naznačeno výše, nedílnou součástí Mezinárodního
astronautického kongresu je průmyslová výstava, na které
představují své aktivity nejen přední společnosti pracující
v oblasti kosmické vědy a technologií, ale také univerzity
a národní kosmické agentury. Do Prahy přijelo na 50 vystavovatelů z celého světa a užitá výstavní plocha dosáhla téměř 1 250 m2. Z velkých společností, které se výstavy účastnily, jmenujme Thales Alenia Space, EADS Astrium anebo
Surrey Satellite Technology. Z kosmických agentur návštěvníci mohli zajít nejenom na stánek velkých agentur jako je
NASA, ESA či JAXA, ale také Korejské kosmické agentury
nebo Estonské kosmické kanceláře. Na průmyslové výstavě nechyběl ani stánek České kosmické kanceláře, na němž
se návštěvníci dozvěděli jak o kosmických aktivitách České
republiky, tak si také mohli prohlédnout vystavené exponáty. Velkou zajímavostí byl záložní letový kus první československé družice Magion 1, který, podobně jako celý stánek, shlédlo v průběhu týdne několik set návštěvníků.

Akademici i zástupci rozvojových zemí
Ještě před oficiálním zahájením Mezinárodního astronautického kongresu proběhly dvě akce, které se během let již také staly jeho nedílnou součástí. Jednalo se
o v pořadí již dvanáctý workshop Organizace spojených

Zasedání Mezinárodní astronautické akademie. Foto: CSO

Bez firem by to nešlo

národů a Mezinárodní astronautické federace, jehož tématem tentokrát bylo „GNSS Applications for Human Benefit
and Development“. Workshopu se díky podpoře organizátorů zúčastnila i významná skupina odborníků z rozvojových zemí. Diskutovanými tématy byl současný stav a trendy v družicových navigačních systémech, aplikace navigačních technologií a služeb pro udržitelný rozvoj, zvyšování úrovně znalostí a informovanosti v rozvojových zemích
a prezentace praktických zkušeností.

Další akcí bylo zasedání Mezinárodní astronautické akademie, jejímiž členy jsou přední světoví vědci v oborech souvisejících s kosmonautikou. Mezi nimi je i 12 reprezentantů z České republiky a 4 ze Slovenska. Pražské zasedání
bylo pojato ve slavnostnějším duchu než zasedání minulá,
neboť letos uplynulo přesně 50 let od založení akademie.

Praha opět úspěšná
Vzhledem k počtu návštěvníků a kladných ohlasů, které Česká kosmická kancelář obdržela, lze 61. Mezinárodní
astronautický kongres hodnotit velmi pozitivně a jistě zůstane ještě dlouho v myslích všech účastníků. Další
informace a podrobnosti o Mezinárodním astronautickém
kongresu konaném v Praze naleznete na internetových
stránkách www.iac2010.cz a www.iafastro.org.

Závěrečné poděkování organizátorům kongresu IAC 2010.
Foto: CSO

Mimo odborných sekcí se na vědeckém kongresu uskutečnilo i několik plenárních zasedání, kde se v širším publiku řešily aktuální otázky spojené s kosmonautikou. Hned
první plenární zasedání bylo velmi zajímavé, neboť se ho
účastnili vysocí představitelé světových kosmických agentur – Charles Bolden (administrátor NASA), Jean-Jacques
Dordain (ředitel ESA), K Radhakrishnan (předseda ISRO),
Keiji Tachikawa (prezident JAXA) a Anatolij Perminov (ředitel Roscosmos). Hlavní náplní jejich setkání bylo představit
aktuální kosmické plány, vize a také pohled na další možnou mezinárodní spolupráci. Také poslední plenární zasedání stojí za zmínku. Bylo totiž celé věnováno české kosmonautice, zejména pak jejímu směrování v budoucnosti
a zapojování České republiky do evropských kosmických
aktivit.

czechspace.cz
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Model evropské nákladní lodě ATV pro Mezinárodní
kosmickou stanici. Foto: CSO

Plenární zasedání o vizích
budoucnosti české kosmonautiky. Foto: CSO

Plenární zasedání o české kosmonautice moderoval
astrofyzik RNDr. Jiří Grygar. Foto: CSO
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Detail mod
elu evrops
ké nosné ra
Foto: CSO
kety

Ariane 5.

Navazování osobních kontaktů mezi odborníky bylo
jedním z největších přínosů kongresu. Foto: CSO
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Profesor Bernhard Hofmann-Wellenhof na Worskopu
OSN a Mezinárodní astronautické federace. Foto: CSO

Závěrečný banket v Obecním domě v Praze. Foto: CSO
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Pracovní atmosféra převládala po celou dobu kongresu.
Foto: CSO
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Takao D

Kongresové centrum Praha poskytlo návštěvníkům
jedinečný prostor pro diskusi na uvítací recepci.
Foto: CSO

Pozornost odborníků přilákalo na 1600 odborných
přednášek. Foto:CSO

Model projek
tu SOFIA, infrač
erveného telesk
astronomická
opu pro
pozorování na
palubě Boein
Foto: CSO
gu 747SP.

Výstava probudila i zájem mnoha dětí. Foto: CSO

Program Iris
Řízení letového provozu se s rostoucí hustotou leteckých tras a zvyšujícím se počtem letů každým
dnem stává větší výzvou pro stávající systémy a samotné letové dispečery. Přitom jde o kritickou
službu, která zajišťuje bezpečnost osobní i nákladní letecké přepravy. Již v 60. letech minulého
století byla založena evropská mezinárodní organizace Eurocontrol, která má za úkol koordinaci
a rozvoj systémů řízení letového provozu a jejich udržení na co nejvyšší technologické úrovni.

Ve dnech 26. a 27. května 2010 se v Praze uskutečnily informační dny věnované programu Iris, na kterém byli přítomni zástupci většiny firem a dalších organizací pracujících na programu.
Foto: ESA

Jednotné evropské nebe
V roce 2004 byla zahájena definiční fáze projektu Evropské
komise SESAR (Single European Sky ATM Research), který má za cíl přepracovat uspořádání evropského vzdušného prostoru a zmodernizovat řízení letového provozu.
V současné době se projekt nachází ve vývojové fázi s rozpočtem 2,1 miliardy euro, jež by měla trvat do roku 2013.
Jenom pro úplnost dodejme, že fáze výstavby nového systému by měla probíhat v letech 2014 až 2020.

informace posádce letadla kdekoli na světě. Program Iris se
skládá ze tří fází, které zajistí analýzu možností družicové
komunikace pro SESAR, vývoj nového družicového komunikačního systému a standardů a nakonec ověření a certifikaci systému pro použití v rámci řízení letového provozu.
V rámci programu Iris je řešeno několik projektů, mezi nimiž je i jeden nazvaný ANTARES (AeroNauTicAl REsources
Satellite based) zaměřený na design družicového systému,
v rámci něhož se vypracovává návrh technického řešení
nového uživatelského terminálu na palubě letadla a družicového komunikačního standardu. Projekt ANTARES začal
v listopadu 2009 a je plánován na dva roky. Hlavním řešitelem je společnost Thales Alenia Space Italy, která spolupracuje s dvěma desítkami dalších firem, mezi nimiž je i několik z České republiky.

Moderně, ale za stejné peníze

Ilustrační obrázek směrů komunikace v budoucím systému řízení letového provozu.
Foto: ESA

Jedním z partnerů podílejících se na projektu SESAR je
i Evropská kosmická agentura ESA. Pro tento účel byl vyhlášen program Iris (můžeme se setkat i s označením ARTES
10), který je jednou ze součástí volitelného programu ESA
nazvaného ARTES. Jeho cílem je vytvořit nový komunikační
systém pro řízení letového provozu založený na využívání
družic na oběžné dráze kolem Země, jenž bude poskytovat
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Největším českým zapojením do projektu ANTARES je konsorcium kolem společnosti Honeywell CZ, které tvoří firmy TL Elektronic, RFspin a RDM. Jejich úkolem je vyvinout
prototyp uživatelského terminálu pro všeobecné letectví,
tj. mimo vojenského. V první řadě bylo nutné prostudovat požadavky a omezení na budoucí produkt vhodný pro
všeobecné letectví zahrnující i nejmenší letadla. Na základě těchto požadavků bude navržen předběžný návrh uživatelského terminálu a provedena analýza jeho technické i komerční realizovatelnosti. Je třeba poznamenat, že
až doposud je datová komunikace mezi letadlem a řízením letového provozu používána jen ve velmi omezeném

Vedoucí oddělení Integrovaných a telekomunikačních
aplikací ESA Franco Ongaro. Foto: ESA

rozsahu a navíc pouze u velkých dopravních letadel.
Prakticky je celý letový provoz řízen hlasovou komunikací
a příkazy. Vzhledem k očekávanému odklonu od této koncepce se počítá se zavedením datového spojení mezi letadlem a systémem řízení letového provozu. I když velká
letadla již nyní disponují přístroji umožňující datovou komunikaci, bude návrh nového palubního uživatelského terminálu využívajícího družice pro české konsorcium firem
velkou výzvou. Malá letadla navíc zařízení na přenos (digitálních) dat nemají vůbec. Honeywell CZ a TL Elektronic navrhnou minimalistický soubor datových služeb vhodných
pro všeobecné letectví a analyzují jeho dopad na celkovou
architekturu avioniky, případně navrhnou i složitější uživatelský terminál zahrnující jak družicovou komunikaci, tak
i další palubní zpracování dat.

Další česká stopa
Česká společnost Iguassu Software Systems se v červenci
2010 také zapojila to projektu ANTARES návrhem a vývojem části softwaru pro testovací zařízení. Konkrétní aktivitou je vývoj modulárního testovacího řadiče odpovědného za správu, konfiguraci, sledování a řízení všech částí testovacího zařízení, protokolování událostí, zpracování výsledků a podávání zpráv. Iguassu Software Systems vyvine
pro tyto účely sadu modulů pro kontrolu jednotlivých prvků testovacího zařízení. Mimo to se zapojí ještě do vývoje
emulátoru modelování chování fyzické vrstvy družicového
komunikačního kanálu.
Společnost evolving systems consulting je další česká firma, které se od dubna 2010 na projektu podílí. Ve spolupráci s italskou společností NEXT Ingegneria dei Sistemi provedla navržení a částečnou realizaci matematických modelů jednotlivých částí a architektury softwarového emulátoru. V následující fázi bude cílem implementace a verifikace kompletního modelu uživatelského terminálu včetně
stárnutí součástek a degradace parametrů celého systému.
Takto vzniklý simulátor bude součástí komplexního testovacího celku projektu ANTARES.

Následným krokem bude vývoj a testování prvního laboratorního prototypu uživatelského terminálu. Cílem této
aktivity je umožnit laboratorní zkoušky družicové komunikace na reálném zařízení, které by mělo být předstupněm
pro vývoj terminálu vhodného pro umístění na palubu letadla. Proto již nyní musí být mnoho hardwarových i softwarových prvků vyřešeno tak, aby se daly použít při vývoji konečného certifikovaného terminálu.

Vedoucí programové kanceláře ESA Iris Nathalie Ricard.
Foto: ESA

Výstupy, které konsorcium českých firem uskupených okolo společnosti Honeywell CZ předá hlavnímu řešiteli projektu ANTARES jsou následující: definiční studie budoucího uživatelského terminálu, laboratorní prototyp a potřebná dokumentace. Veškerá práce přitom musí být hotová do konce října 2011.

Role družicového komunikačního systému v budoucím systému řízení letového
provozu. Foto: ESA

Moderní systém pro Evropu
Pokud půjdou všechny práce podle stanoveného harmonogramu, měla by být vývojová fáze projektu ANTARES hotova na konci roku 2013. Celý systém se bude skládat z kosmického segmentu tvořeného několika geostacionárními
družicemi a operačního družicového centra, pozemního
segmentu tvořeného sítí pozemních stanic a uživatelského segmentu představujícího uživatelské terminály na palubě letadel.
Projekt ANTARES vytváří dobrý základ pro poskytnutí družicového komunikačního systému uzpůsobeného požadavkům projektu SESAR. Jeho správná činnost by měla být
ověřena do roku 2015 a s jeho uvedením do provozu se počítá kolem roku 2020. To vše přispěje k modernizaci evropského systému řízení letového provozu. Svůj nemalý podíl
na tom budou mít také česká pracoviště.

czechspace.cz
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Seznámení s českou účastí
v projektu ESA Advanced SCOS-2000

Hodnota IGP parametru vyjadřující vliv ionosféry a stanice RIMS
(Ranging & Integrity Monitoring Stations). Zdroj: Iguassu Software Systems.

Již od počátku kosmických letů bylo nutné získávat data z družic na oběžné dráze, ale také naopak
vysílat ze Země povely a příkazy k ovlivňování jejich činnosti. S rozvojem kosmické techniky
vzrůstaly postupně i nároky na pozemní vybavení. To nyní zajišťuje nejen základní komunikaci
mezi Zemí a oběžnou dráhou, ale slouží i k předzpracování přijatých dat a jejich následnou
distribuci uživatelům.

Celkový přehled architektury systému SCOS-2000. Zdroj: ESA

Uplatnění dlouholetých zkušeností
SCOS-2000 (Spacecraft Control and Operations System)
je obecně použitelný softwarový systém Evropské kosmické agentury ESA k řízení družic. Původně byl vyvinutý
pouze pro potřeby misí ESA, ale nyní je prosazovaný jako
licencovaný produkt v oblasti kosmického výzkumu
a technologií. SCOS-2000 byl navržen na základě znalostí získaných během více než 30 let provozu Evropského
střediska kosmických operací ESOC, které se nachází v německém Darmstadtu. Zohledněny byly také zkušenosti z předchozích provozovaných systémů MSSS, SCOS-1
a SCOS-2. Nový systém SCOS-2000 byl poprvé použit při misi meteorologické družice MSG-1 v srpnu 2002
a od té doby slouží k řízení všech misí ESA, které byly po
tomto datu realizovány.
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Řídící systém SCOS-2000 je neustále rozvíjen a vylepšován. První verze běžela pouze na operačním systému Sun
Solaris, ale již zanedlouho byl systém upraven a stal se kompatibilním i s operačním systémem Linux. Tato verze umožnila využití běžně dostupných a levných procesorů Intel.
Díky těmto změnám je řídící softwarový systém SCOS-2000
poskytován zdarma a využívá ho pro řízení svých misí například Německá kosmická agentura DLR nebo francouzská společnost Eutelsat, která provozuje jednu z největších
celosvětových sítí telekomunikačních družic.

Efektivně a lépe
SCOS-2000 byl od začátku koncipován tak, aby pokrýval potřeby současných i budoucích kosmických misí
ESA. Vzhledem k tomu, že některé mise trvají i několik let,

Na rozvoji systému SCOS-2000 se podílela také česká
společnost ANF Data, která v rámci programu PECS řešila projekt Advanced SCOS-2000 Monitoring. Ten zastřešil její účast na dvou mezinárodních aktivitách Advanced
Monitoring for a Modern Generic Mission Control System
a Consolidation of the Advanced Telemetry Monitoring
Subsystem. Obě tyto aktivity byly řešeny ve spolupráci se
společnostmi Siemens AG Rakousko a Siemens Maďarsko
a byly zaměřeny na využití nejnovějších technologií pro
monitorování a vizualizaci telemetrických dat v řídicím
systému SCOS-2000 a na aplikaci výsledných analýz a prototypů v kontextu nové architektury EGOS.

V rámci projektu Advanced SCOS-2000 Monitoring se
společnost ANF Data podílela na čtyřech různých úkolech. První z nich spadal do již zmíněné aktivity Advanced
Monitoring for a Modern Generic Mission Control System.
Komunikační infrastruktura řídicího systému SCOS-2000
má své kořeny v distribuci paketů implementované ve
starším systému SCOS-2. Tento koncept byl během následného vývoje SCOS-2 a SCOS-2000 dále zdokonalován a osvědčil se u několika misí. Přesto řešení založené
na nativním TCP/IP přináší i některé nedostatky. Mezi hlavní problémy patří zejména potřeba nízkoúrovňového programování pro každou implementaci, chybějící podpora heterogenních systémových konfigurací (Solaris/Linux)
a nutnost v kódu implicitně definovat formát přenášených
dat. Hlavním úkolem ANF Data bylo analyzovat existující systém distribuce paketů v řídicím systému SCOS-2000
a implementovat prototyp, ve kterém je nativní TCP/IP distribuce paketů nahrazena pomocí technologie CORBA
(Common Object Request Broker Architecture).
Cílem druhé aktivity, Consolidation of the Advanced
Telemetry Monitoring Subsystem, bylo aplikovat analýzy
a prototypy z první fáze v kontextu nové EGOS architektury. V rámci této aktivity se společnost ANF Data podílela na
zbývajících třech úkolech.

Hlavní řídící místnost Evropského střediska kosmických operací ESOC
v německém Darmstadtu. Foto: ESA

Parabolická anténa pracující ve švédské Kiruně, která je primárně určena pro družice dálkového průzkumu Země.
Foto: ESA

je nutné v průběhu neustálého vývoje myslet na jeden
z jeho hlavních aspektů, jímž je dodržení zpětné kompatibility. Dalším neméně důležitým cílem je pomocí dílčích
kroků přispět do běžícího programu EGOS (ESA Ground
Operation System), v rámci něhož by měla být standardizována infrastruktura používaná v oblasti pozemního segmentu ESA. To by mělo vést ke zvýšení spolehlivosti, lépe
fungující spolupráci softwarových systémů a také k úsporám finančních prostředků. EGOS poskytuje jednotný
rámec pro vývoj všech systémů pro infrastrukturu pozemního segmentu ESA, jako jsou vývojové nástroje, protokoly
a middleware umožňující znovupoužití jednotlivých komponent.

Česká účast

V rámci prvního byl vyvinut nový subsystém Command
Supervisor (CS) pro SCOS-2000, který umožňuje monitorování veškerých příkazových aktivit bez ohledu na to,
zda jsou prováděny přímo z prostředí SCOS-2000, nebo
z externích aplikací. Command Supervisor je založen na
architektuře klient-server. Server získává pomocí CORBA
technologie data z aplikací generujících řídicí příkazy
a opět pomocí CORBA předává tyto informace jednotlivým
klientským aplikacím. Klientské aplikace zobrazují požadovaná data a umožňují další operace, jako je filtrování a třídění dat. Tento subsystém byl navržen s ohledem
na potřeby a požadavky operátorů, kteří používají systém
SCOS-2000 v DLR.

czechspace.cz

13

Dalším úkolem byl vývoj nové softwarové knihovny Data
Transfer Library (DTL), umožňující přenos strukturovaných
dat v 32- a 64-bitovém a na platformě nezávislém prostředí. DTL umožňuje rozesílání dat z jednoho zdroje několika příjemcům a přijímání dat z několika zdrojů současně.
Distribuce dat je možná v módu, kdy jsou příliš stará data
automaticky vyřazena z distribuce už na straně odesílatele, nebo módu, kdy jsou distribuována všechna data bez
ohledu na čas pořízení. DTL knihovna umožňuje snadnou
modifikaci existujících datových typů, ale také přidání nových datových typů bez nutnosti další implementace.
Posledním úkolem byl vývoj nové softwarové knihovny
Data Management Library (DML) pro správu datových paketů obsahujících telemetrická a příkazová data získaná
z EGOS aplikací. V rámci práce společnosti ANF Data byla
implementována část DML knihovny pro zpracování řídicích příkazů.

takovou technologii je ale třeba pečlivě prověřit a prokázat její vhodnost pro pozemní segment. A k tomu slouží právě technologické studie, jako byla ta naše.
3. Setkali jste se s nějakými problémy při řešení projektu, ať už technické nebo administrativní povahy? A jak se takový problém povedlo
vyřešit?
U technologických studií je často velmi obtížné předem odhadnout časovou náročnost, zejména pak u tak komplexních systému jako je SCOS-2000. ESA se
nám ale při řešení různých technických i administrativních potíží vždy snažila vyjít vstříc.
4. Máte v plánu na tento projekt dále navázat či pokračuje vaše spolupráce
s ESA i v jiné oblasti?
Naše spolupráce s ESA se i nadále zaměřuje zejména na pozemní segment a řídící systém SCOS-2000 a v posledné době i na vývoj softwaru pro zpracování dat
v oblasti pozorování Země.
5. Spolupracovali jste na projektu s nějakou univerzitou? Jak vidíte roli univerzit při spolupráci na projektech ESA?
S univerzitou jsme zatím na žádném z našich projektů nespolupracovali.
Nicméně propojení univerzit s průmyslem považuji obecně za důležité a výhodné pro obě strany.
6. Jak byste poradili postupovat novým českým zájemcům o účast v kosmických projektech, kteří by se také chtěli do programů ESA zapojit?
Pro nováčka je velmi obtížné prosadit se v konkurenci firem ze zemí, které jsou
dloholetými členy ESA. Proto bych novým zájemcům doporučila hledat možnosti spolupráce s firmami nebo univerzitami, které už v této oblasti zkušenosti mají.
7. Jak jste při projektu spolupracovali s Českou kosmickou kanceláří a ve které
oblasti vidíte její největší přínos?
Největší přínos České kosmické kanceláře vidím ve zprostředkování informací a v pomoci při získávání kontaktů například formou informačních seminářů o jednotlivých programech ESA, kterých se účastní nejen zástupci ESA a českých firem a institucí, ale také zástupci firem z dalších zemí.

Zobrazení zásobníku příkazů systému SCOS-2000. Zdroj: ANF Data

Základní informace o české části projektu
Advanced SCOS-2000 Monitoring
Trvání projektu: 2005 až 2008
Vedoucí projektu: Helena Kalenská
Kontakt: ANF Data spol. s r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
E-mail: helena.kalenska@siemens.com

8. Jak je z vašeho pohledu důležité pro české organizace spolupracovat na projektech ESA se zahraničními partnery?
Na větších projektech je spolupráce s dalšími subjekty v podstatě nezbytná a nemusí jít nutně jen o zahraniční partnery. Obecně považuju spolupráci se zahraničními i českými partnery za velmi důležitou a přínosnou.
9. Váš projekt byl řešen ve spolupráci se společností Siemens v Rakousku
a Maďarsku. Jak hodnotíte tuto mezinárodní spolupráci?
Siemens AG Rakousko, naše mateřská firma, má dlouholeté zkušenosti s projekty pro ESA a je akceptovaná jako důvěryhodný partner v této oblasti. Spolupráce
se Siemens AG Rakousko nám, stejně jako se Siemens v Maďarsku, pomohla se
do těchto aktivit zapojit, získat cenné zkušenosti a navázat důležité kontakty.

www.anfdata.cz

Rozhovor s vedoucí projektu Helenou
Kalenskou
1. Co vám účast v projektu Advanced SCOS-2000 Monitoring přinesla?
Advanced SCOS-2000 Monitoring byl náš první projekt v rámci programu PECS. Během trvání projektu jsme se seznámili se standardními
postupy a nástroji, které se v Evropské kosmické agentuře používají pro
aktivity zaměřené na vývoj softwaru pro pozemní segment – způsob vedení projektu, formát a rozsah požadované dokumentace, projektová review,
postupy při testování, validaci a verifikaci systémů, pravidla pro dodávky
řešení, atd. Velmi důležité bylo také navázání kontaktů s lidmi z ESA a příležitost prokázat, že máme schopnosti, znalosti a zkušenosti nezbytné pro další spolupráci s ESA.
2. Čím byl Váš projekt přínosem pro Českou republiku a jaký užitek z něho
bude mít běžný občan?
Pozemní segment a jeho infrastruktura jsou nezbytnou součástí každé mise
a bez dobře fungujícího monitorovacího a řídícího systému se neobejde žádná družice, ať už vědecká nebo komerční. Systém SCOS-2000 je obecně použitelný a upravuje se podle specifických požadavků jednotlivých misí. Nové
softwarové technologie mohou tento proces usnadnit a tím i zlevnit. Každou
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Ukázka prostředí systému SCOS-2000. Zdroj: ANF Data
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Seznámení s českou účastí
v projektu ESA DOBIES
V kosmickém prostoru, mimo relativně bezpečný zemský povrch, na nás číhají mnohá
nebezpečí. Jedním z nich je také kosmické záření, které může být různé povahy a ve svém
důsledku významně ovlivňuje lidskou činnost na oběžné dráze i mimo ni. Proto je potřeba
co nejlépe znát vliv tohoto záření jak na živé organizmy, tak i na materiály a přístroje
umělých kosmických těles.

Snímek Mezinárodní kosmické stanice ISS pořízený v březnu 2009. Foto: NASA

Kosmické záření
Účinky komplexních polí na biologické objekty v kosmu
jsou středem zájmu radiobiologie i exobiologie. Kosmické
záření je složeno z vysokoenergetických těžkých nabitých
částic, neutronů a elektronů. Energie absorbovaná biologickými objekty od tohoto záření musí být charakterizována nejenom kvantitativně ale také kvalitativně, například
studiem lineárního přenosu energie a jeho distribuce. Jen
tehdy je možné určit vztah mezi pozorovanými biologickými účinky a energií deponovanou zářením v prostředí.
Přítomnost částic se širokým spektrem lineárního přenosu
energie vyžaduje vypracovat speciální přístupy a metody
založené na kombinaci luminiscenčních detektorů a tzv.
detektorů stop v pevné fázi. A to tím spíše, že úroveň ozáření i jeho kvalitativní charakteristiky mohou být různé na
různých místech kosmické lodi, pro různé složení vzorků,
jejich obalů a stínění.
Cílem projektu DOBIES (DOsimetry of BIological
Experiments in Space) bylo vyvinout standardní metodu
dozimetrie, která by na základě kombinace různých postupů dovolila stanovit absorbovanou dávku, její ekvivalent
a lineární přenos energie v biologických vzorcích ozařovaných v kosmu. K tomuto účelu byla použita kombinace několika typů různých detektorů (luminiscenčních detektorů

a detektorů stop v pevné fázi). Mnoho z těchto detektorů
bylo použito již na kosmické stanici Mir nebo je v současné době používáno na Mezinárodní kosmické stanici ISS
při experimentech na vnějších plošinách umístěných na
evropském laboratorním modulu Columbus či na ruském
segmentu stanice ISS.

Česká stopa z Řeže
Na projektu DOBIES se v rámci programu PECS podílelo i české pracoviště, konkrétně šlo o Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR. To využívalo v rámci projektu termoluminiscenční detektory s různou závislostí odezvy na lineárním přenosu energie záření (např.
CaSO4:Dy, Al2O3:C) a spektrometr lineárního přenosu
energie založený na chemicky leptaných detektorech stop
v pevné fázi. Tato metodika byla vyvinuta v Oddělení dozimetrie záření již před 20 lety a je stále zdokonalována.
Mimo české pracoviště se na projektu DOBIES podílely výzkumné týmy z Belgie, Irska a Spojených států amerických.
Pro dosažení cílů projektu bylo nejprve třeba stanovit závislost odezvy jednotlivých typů detektorů na lineární přenos energie a ověřit jejich odezvu ve známých polích záření. Za tímto účelem bylo realizováno několik experimentů
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s využitím urychlovačů a jiných zdrojů záření. Provedené
studie a dosažené výsledky zaznamenaly dobrou shodu
pro odezvy luminiscenčních detektorů používaných různými laboratoři při ozáření v referenčních polích fotonů.
Dále byla stanovena odezva detektorů pro případ ozáření ve svazcích neutronů. Celkem třikrát v rámci projektu
DOBIES bylo dokonce využito unikátní vybavení Evropské
laboratoře pro jaderný výzkum, která je známější pod názvem CERN. Zde se simulovalo pole neutronů přítomné na
palubách kosmických lodí a stanic.

Základní informace o české části projektu
DOBIES
Trvání projektu: 2007 až 2008
Vedoucí projektu: František Spurný
Kontakt: Ústav jaderné fyziky AV ČR, 250 68 Řež u Prahy
E-mail: ambrozova@ujf.cas.cz
www.ufj.cas.cz

Kontejner s detektory pro experiment BASE-B/C. Foto: Ústav jaderné fyziky AV ČR

Rozhovor s řešitelkou projektu
Ivou Ambrožovou
1. Co vám účast v projektu DOBIES přinesla?

Experiment vystavení biologického materiálu dlouhodobému působení kosmického
záření na vnější platformě EuTEF na evropském modulu Columbus. Foto: NASA

Konečně v kosmickém prostoru
V rámci projektu bylo realizováno také několik experimentů v kosmickém prostoru s použitím luminiscenčních detektorů a detektorů stop v pevné fázi. Jednalo se konkrétně o řadu biologických experimentů BASE-A, BASE B/C,
YING B1/B2 sledujících růst bakteriálních kultur a genovou expresi v průběhu kosmického letu. Po několika týdnech vystavení kosmickému záření byly vzorky dopraveny zpět na Zemi, kde byly vyhodnoceny a zároveň byly vyhodnoceny i přítomné detektory záření. Na tomto úkolu
se podílela právě česká laboratoř Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Společně s dalšími týmy
se čeští vědci účastnili i srovnávacích experimentů v rámci
projektu Space Intercomparison – 2.
Experimenty v rámci projektu DOBIES umožnily stanovit a vzájemně porovnat odezvy různých detektorů v reálných i simulovaných polích záření v kosmu. Na základě
těchto výsledků bylo možné připravit unikátní doporučení a popis dozimetrických systémů pro zajištění radiobiologických experimentů v kosmu. Výsledky projektu poslouží při dalších kosmických studiích jako základ pro interpretaci měřených dat.
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Účast v projektu DOBIES nám přinesla především možnost zúčastnit se různých experimentů a cennou výměnu odborných zkušeností se zahraničními kolegy. Díky experimentům uskutečněným nejen ve vesmíru ale i u pozemských
zdrojů záření jsme získali řadu nových poznatků a tím rozšířili naše znalosti
o chování detektorů v různých polích záření. Velice cenná byla diskuze se zahraničními partnery, díky které jsme se utvrdili v tom, že výzkum na našem pracovišti může být srovnáván s ostatními světovými pracovišti. V neposlední řadě
nám účast v projektu umožnila navázat další kontakty a díky nim i možnost podílení se na řešení jiných kosmických experimentů.
2. Čím byl Váš projekt přínosem pro Českou republiku a jaký užitek z něho
bude mít běžný občan?
Myslím, že díky účasti na projektu jsme se dostali do podvědomí v zahraničí
a dokázali, že i v České republice můžeme dělat konkurenceschopný výzkum.
Poznatky získané při řešení tohoto projektu mohou být užitečné pro řadu různých aplikací – jmenujme například aplikace v medicíně, konkrétně radioterapii, při výzkumu účinku radonu a další.

Kontejner s detektory pro experiment BASE-B/C. Foto: Ústav jaderné fyziky AV ČR

3. Setkali jste se s nějakými problémy při řešení projektu, ať už technické nebo
administrativní povahy? A jak se takový problém povedlo vyřešit?
Osobně na tuto otázku nemohu odpovědět. Vedoucím projektu z české strany
byl dnes již zesnulý prof. František Spurný, který řešil všechny administrativní
záležitosti spojené s projektem.
4. Máte v plánu na tento projekt dále navázat či pokračuje vaše spolupráce
s ESA i v jiné oblasti?
V současné době se podílíme jako členové týmu na dalším projektu týkajícího
se měření prostorové distribuce dozimetrických veličin na palubě Mezinárodní
kosmické stanice ISS.

6. Jak byste poradili postupovat novým českým zájemcům o účast v kosmických projektech, kteří by se také chtěli do programů ESA zapojit?
Asi bych jim doporučila kontaktovat Českou kosmickou kancelář.
7. Jak jste při projektu spolupracovali s Českou kosmickou kanceláří a ve které oblasti vidíte její největší přínos?
Opět na tuto otázku nemohu odpovědět, protože v době přípravy a řešení projektu vše zajišťoval prof. Spurný.

5. Spolupracovali jste na projektu s nějakou univerzitou či soukromou firmou?
Jak vidíte roli soukromého sektoru při spolupráci na projektech ESA?
Dlouhodobě spolupracujeme s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou
ČVUT. Na řešení projektu se podílelo i několik postgraduálních studentů. Se
spoluprací se soukromými firmami nemám žádné zkušenosti, což si myslím, že
je škoda.

Stopy na detektoru ozářeném na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS.
Foto: Ústav jaderné fyziky AV ČR

8. Váš projekt byl řešen ve spolupráci s kolegy z Belgie, Velké Británie
a USA. Jak hodnotíte tuto mezinárodní spolupráci?
Jako velice přínosnou. Díky účasti na projektu jsem měla možnost strávit
několik dní na pracovišti irského partnera a poznat, jak to funguje i jinde.
Kromě získání nových vědomostí jsem se setkala se spoustou zajímavých lidi.
9. Jaký jste zažívali pocit při vědomí, že výsledek vaši práce byl využit na
Mezinárodní kosmické stanici ISS?
Stopy na detektoru ozářeném na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS.
Foto: Ústav jaderné fyziky AV ČR

Ze začátku to pro mě bylo něco nepředstavitelného a vzdáleného. Určitě je
to zvláštní pocit vědět, že pracujeme a analyzujeme detektory, které byly ve
vesmíru a létaly kolem Země.

ˇ pro ceské
ˇ
semináre
firmy a instituce
z oblasti kosmonautiky

sdílení zkušeností z kosmických projektu

8. 12. 2010
pivovarský klub
ˇ
krížíkova
17
praha 8– Karlín
spodní salonek
Více informací na www.czechspace.cz
Kontakt: info@czechspace.cz
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Mezinárodní kosmonautický kemp

Kateřina Bernatíková v kabině simulátoru amerického raketoplánu.
Foto: archiv CSO

Čeští účastníci Mezinárodního kosmonautického kempu
2010 Jan Frank, Kateřina Bernatíková a Eva Mojžíšová.
Foto: archiv CSO

Mezi více než stovkou studentů a učitelů z několika
desítek zemí celého světa reprezentoval Českou republiku Jan Frank, 18letý student Gymnázia T. G. Masaryka
v Hustopečích a Kateřina Bernatíková, 17letá studentka Gymnázia Open Gate v Babicích. Pedagogický doprovod jim dělala Mgr. Eva Mojžíšová z Gymnázia v Teplicích.
Všichni tři se tedy vydali na dalekou cestu za oceán do nejvýznamnějšího střediska NASA, kde působil a v 60. letech
minulého století zde dělal prvního ředitele Wernher von
Braun.

Během velmi nabitého týdne absolvovali účastníci
Mezinárodního kosmonautického kempu od brzkého rána
až do pozdních večerních hodin série přednášek od odborníků NASA věnovaných kosmickému výzkumu a technice.
Významná část pobytu se zaměřila i na výcvik kosmonautů
pod vedením specialistů, kteří na lety připravují skutečné
kosmonauty. Studenti si vyzkoušeli výcvik na trenažérech
několikavteřinové simulace stavu mikrogravitace na speciální vystřelovací věži Space Shot nebo zažili na centrifuze
přetížení 4G. Dalšími velice zajímavými trenažéry byla houpačka, ve které student-kosmonaut rotoval ve všech osách
a nevyzpytatelným způsobem měnil směr svého pohybu
či simulátor chůze v měsíční, tedy šestinové zemské, gravitaci. Součástí tohoto výcviku byly i simulované výstupy
do volného kosmického prostoru, kdy byli studenti oblečeni ve skafandrech a prováděli opravu poškozené družice
v nákladovém prostoru raketoplánu.
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Jan Frank v modelu kosmické kabiny Mercury. Foto: archiv CSO

V době prázdninového volna, kdy většina žáků nechce o učení a škole ani slyšet, se dva mladí
studenti vydali za nevšedním kosmickým zážitkem do Spojených států amerických, přesněji
do Marshallova střediska kosmických letů NASA v Huntsville ve státě Alabama. Zde se totiž ve
dnech 23. až 31. července 2010 konal již 29. ročník Mezinárodního kosmonautického kempu
(International Space Camp). Tento týdenní vzdělávací program
je určen mladým zájemcům o kosmické lety a vědu a techniku ve věku od 15 do 18 let.

Veškerý výcvik měl za cíl jediné – uskutečnit několik
simulovaných letů s americkým raketoplánem. Jednalo
se o velmi zajímavou zkušenost, což potvrzují i slova
Mgr. Mojžíšové, která simulovaný let raketoplánů zhodnotila následovně: „Naší misi máme ztíženou nenadálými událostmi – nemocí jedné mé kolegyně, nebezpečným
zářením na palubě raketoplánu a narozeninami našeho
velitele. Naše pilotka Jackie z Aljašky dobře přistála a tak mise
je úspěšně zakončena a můžeme na oběd…“
Velký důraz během celého kempu byl kladen na budování vztahů uvnitř jednotlivých mezinárodních
týmů a na komunikaci v angličtině s ostatními studenty z různých koutů světa. Garantem účasti českých studentů na Mezinárodním kosmonautickém kempu,
kterého se zástupci České republiky účastní pravidelně již od roku 1995, je vedle Planetária hlavního města
Prahy i Česká kosmická kancelář, která české studenty Jana
Franka a Kateřinu Bernatíkovou podpořila nejen finančně,
ale i velkým množstvím drobných upomínkových předmětů pro ostatní účastníky.
A co sami čeští studenti říkají o svém pobytu v kosmickém středisku NASA?
„Můžu si říct – byl jsem ve vesmíru, i když jen jako. A ani nevadí, že se nám nepodařilo přistát,“ hodnotí Jan Frank a jeho
kolegyně Kateřina Bernatíková doplňuje: „Děkuji České kosmické kanceláři za pomoc při splnění mého dětského snu.“

ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ROKU
VÁM PŘEJE TÝM ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE

PF 2011
2010

51 projektů s ESA, 61. Mezinárodní
astronautický kongres v Praze

2008

ČR se stává členskou zemí ESA

2007

ESA audit českého průmyslu,
22 projektů s ESA

Založení České kosmické kanceláře,
11 projektů s ESA

2004

1996

2003

ČR získává statut Evropského
státu spolupracujícího s ESA

2001

Vláda ČR podepisuje Ujednání o
účasti v programu ESA PRODEX

Vláda ČR podepisuje Rámcovou
smlouvu o spolupráci s ESA
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Fotografie z IAC 2010, 61. Mezinárodního astronautického kongresu konaného v Kongresovém centru v Praze ve dnech 27. září – 1. října 2010.
Fotografie na titilní straně: Průmyslovou výstavu otevřelo slavnostní přestřižení pásky. Foto: CSO
Na titulní straně: Průmyslovou výstavu otevřelo slavnostní přestřižení pásky. Na zadní straně: Vystoupení prof. Jana Jehličky v sekci věnované astrobiologii, Slavnostní zahájení IAC 2010.
Fotografie na zadní straně: Vystoupení prof. Jana Jehličky v sekci věnované astrobiologii. Slavnostní zahájení IAC 2010. Foto: CSO
Zdroj: CSO

