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VYPLATÍ SE INVESTICE DO
KOSMONAUTIKY? JISTĚ!
Kosmonautika zahrnuje činnosti, které se neodehrávají na Zemi, ale v kosmu, spolu s nezbytnou
podpůrnou pozemní infrastrukturou. Za kosmonautiku však nelze považovat vše, co má jakoukoli, byť
vzdálenou, souvislost s vesmírem. Uvažujme: Nenapadne nás, abychom považovali práci dřevorubce
za činnost z oboru slévárenství, protože pracuje s pilou vyrobenou pokročilými technologickými
postupy, nebo poštovní služby za součást procesu výroby automobilů, když používá k rozvozu zásilek
auta. A proto je stejně zavádějící považovat tvorbu map, poskytování informace o poloze nebo šíření
televizního signálu za kosmickou činnost jenom proto, že k tomu využívá údaje dodané družicí. Jistě,
tyto aplikace by nemohly bez družic existovat, ale půlstoletí kosmonautiky již dnes umožňuje jejich
provozování jako samostatné komerční služby.
Díky jejich dostupnosti a efektivitě se prudce rozvíjejí a svým ročním celosvětovým objemem
150–170 miliard dolarů dvojnásobně převyšují hodnotu kontraktů na stavbu družic a raket. U nás
jsou úspěšní poskytovatelé telekomunikačních, navigačních či mapových služeb postavených
na družicových datech. Možnosti přínosů pro samotné národní hospodářství jsou však mnohem větší.
Jejich využití závisí na účelové a legislativní podpoře těch resortů, které z nich mohou nejvíce těžit.
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 vývojových
pracovišť především do evropských
kosmických programů. Dlouhodobě
působila jako administrativní
organizace pro koordinaci
kosmických aktivit v České republice
a byla kontaktní organizací pro
spolupráci s Evropskou kosmickou
agenturou a jinými mezinárodními
kosmickými organizacemi. Kancelář
zastupuje Českou republiku
v odborných orgánech EU, ESA
a v Mezinárodní astronautické
federaci.
Kancelář nabízí odborné informační
a konzultační služby pro orgány
státní správy a veřejná i soukromá
výzkumná a průmyslová pracoviště,
školení o pravidlech fungování
Evropské kosmické agentury,
příležitostech v evropském
kosmickém programu. Poskytuje
poradenství při hledání projektových
příležitostí, navazování kontaktů
se zahraničními partnery
a s přípravou a administrací
projektových návrhů. Každým rokem
umožňuje českým pracovištím
propagaci na Mezinárodním
astronautickém kongresu. Provádí
vzdělávací a osvětové akce pro
školy, univerzity i širokou veřejnost
a podporuje studentské projekty.

Pro Českou republiku je ovšem také důležité efektivní zapojení do programů tradiční kosmonautiky.
I bez vlastních raket, kosmických lodí a vozítek na planetách se můžeme na takových prestižních
mezinárodních projektech podílet. Stavba zařízení pro použití v kosmu je výzkumným procesem se
všemi nároky a riziky, které patří k objevování nového. Zpočátku je jejich bezprostřední ekonomický
přínos nepatrný. Ovšem představují absolutní špičku úrovně techniky a vývoje nových technologií.
Mnohem důležitější než finanční přínos je jejich inspirační síla a cena nových znalostí, bez nichž se
neobejde žádný pokrok.
Není proto rozumné posuzovat kosmické experimenty a systémy podle jejich finanční návratnosti.
Znalosti i vazby, které při jejich vývoji vznikají, se dají koupit jen stěží a pokud se to podaří, tak velmi
draze. Ještě cennější je přirozené postupné rozšiřování těchto novinek do dalších odvětví. Tím se celá
produkční základna společnosti zkvalitňuje, a to je pro každou zemi velmi důležité.
Samozřejmě to neznamená, že na penězích nezáleží. Záleží hodně, protože bez nich nelze provozovat
nic, ani kosmonautiku. Rozšiřování účasti na projektech kosmonautiky je jednou z cest ke zvýšení
celkové úrovně společnosti, a to nejen té ekonomické. V České republice se však takový přístup několik
let nedaří prosadit a tak stále více zemí má aktuálně ve svém rozvoji rychlejší postup. Například jen za
posledních 5 let vypustilo svoji první družici dvacet států (mj. Maďarsko, Rumunsko, Ekvádor, Lotyšsko,
Irák, Turkmenistán) a další tři desítky se k tomu chystají v příštích pár letech. Česko vypustilo svoji
poslední družici v roce 2003. I když počet dosavadních projektů Evropské kosmické agentury s českou
účastí jde do stovek, jejich úroveň neodpovídá ani našim možnostem, ani budoucím potřebám.
Důvod? Je jich víc. Ovšem tím nejdůležitějším je, že prakticky neexistuje koncepce kosmonautiky
v České republice. Dokument s názvem Národní kosmický plán je příliš obsáhlý a obecný, proto tuto
úlohu může plnit jen stěží. Další důvod spočívá v nesystémovém uspořádání, kdy za kosmické aktivity,
nijak blíže definované, zodpovídá ministerstvo dopravy, přičemž je však v převážné míře financuje
rozpočet ministerstva školství. Třebaže se ministerští úředníci snaží naplňovat své povinnosti, ucelený
program nemají.
Politikům chybí srozumitelná informace, o co se vlastně jedná. Pořád u většiny platí podvědomý pohled,
že kosmonautika je spíš nadstandard, než nutnost. Na činnost považovanou za kosmickou aktivitu je
vyčleněno několik desetin promile státního rozpočtu. Není proto divu, že ostatní zákonodárci a členové
vlády nemají potřebu kosmonautice věnovat vážnější pozornost. Přitom úroveň schopnosti aktivně se
účastnit kosmických projektů má pro budoucí konkurenceschopnost naší země nemalý význam.
Existuje východisko? Jistě. Je zapotřebí systémová změna ve stávající organizaci a procesu rozhodování
o kosmonautice. Měli by ji připravit lidé s podklady a analýzami, které budou respektovat názory širší
základny odborníků i záměry nestranické politiky, namísto osobních priorit či politikaření. Změněné
podmínky by umožnily sestavit ucelený a konkrétní program, který svými odůvodněnými cíli a jasnými
přínosy bude trvale motivovat rozvoj české kosmonautiky.

www.czechspace.cz

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Ředitel České kosmické kanceláře
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Český detektor
na Orionu

Na konci roku 2014 byla poprvé otestována nová kosmická loď NASA Orion
MPCV, která bude sloužit k pilotovaným
letům zejména za nízkou oběžnou dráhu
kolem Země, ale také k asteroidům,
Měsíci a jednou možná i k Marsu. Loď
Orion uskutečnila při premiérovém letu
dva oběhy kolem Země a po necelých
4,5 hodinách bezpečně přistála v Tichém
oceánu. I když se tato zpráva zdá na
první pohled bez souvislosti s českou
kosmonautikou, opak je pravdou. Při
ověřování systémů lodi Orion bylo na
její palubě množství přístrojů sledujících
průběh letu a stav palubních systémů.
Jedním z přístrojů byl také nezávislý
detektor záření (BIRD) na jehož stavbě
se podíleli čeští odborníci. Protože
se v budoucnu má Orion vydávat na
dlouhodobé mise mimo ochranné magnetické pole Země je nutné zmapovat
radiační odolnost a prostředí uvnitř
kosmické lodi. Na palubě lodi Orion
proto bylo umístěno několik pasivních
termoluminiscenčních detektorů v rámci
4

experimentu RAM, které byly schopny
zaznamenat celkovou obdrženou dávku
radiace. Její hodnotu však bylo možno
zjistit až po vyhodnocení na Zemi. Oproti
tomu aktivní detektor BIRD po celou
dobu měřil a zaznamenával aktuální
hodnoty kosmického záření, které
proniklo dovnitř kosmické lodě. Detektor
byl navíc napájen z vlastních baterií
a byl tak plně nezávislý na dodávkách
elektrické energie. BIRD byl vyvinut
Johnsonovým kosmickým střediskem
NASA a Univerzitou v Houstonu
ve spolupráci s Ústavem technické
a experimentální fyziky (ÚTEF) Českého
vysokého učení technického v Praze.
Naši odborníci dodali elektronické
rozhraní a dva detektory založené na
čipu TimePix, za jehož zrodem
stojí skupina vědců z výzkumného
centra CERN. Šestice obdobných USB
detektorů je již od roku 2012 na palubě
Mezinárodní kosmické stanice. I ty
byly vyvinuty ve spolupráci s ÚTEF
ČVUT. Výčet použití daných detektorů
v kosmonautice tímto ale nekončí. Pro
družici Proba-V, vypuštěnou v květnu
2013, byl vyvinut kompaktní družicový
přístroj pro precizní měření, vizualizaci
a charakterizaci radiace v otevřeném
kosmickém prostoru. Vylepšené zařízení
budou technici z ÚTEF ČVUT dodávat
také na japonskou družici RISESat.

Symposium ITU
o malých družicích
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Ve dnech 2. až 4. března proběhlo
na Fakultě elektrotechnické ČVUT
sympozium Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) zaměřené zejména na
problematiku mezinárodní telekomunikační legislativy a kosmického práva
ve vztahu k provozu malých družic. Do
Prahy se sjelo na 160 účastníků z 37
zemí. Česká kosmická kancelář byla
přizvána ke spolupráci na organizaci
sympozia a také k aktivní účasti. Ředitel
CSO vystoupil s příspěvkem shrnujícím
postavení České republiky v evropské
kosmonautice. Neopomněl zdůraznit
historické úspěchy, zejména vypuštění
pětice družic Magion, které stály u zrodu
malých piggyback družic. I přes vypuštění další české družice MIMOSA v roce
2003 a množství vědeckých přístrojů
na družicích a sondách je však Česká
republika na chvostu ve vývoji a stavbě
vlastních, byť malých, družic. Dokonce
státy s mnohem menšími zkušenostmi
v kosmonautice úspěšně staví vlastními
silami malé družice a využívají bohaté
podpory ze strany vlády a ústředních
orgánů státní správy. „Je škoda, že si naše
politická sféra a ti, kteří rozhodují o stavu
české kosmonautiky, neuvědomují, jak
moc perspektivní oblastí kosmonautika
sama o sobě je. Ještě v devadesátých
letech jsme měli obrovskou šanci,
abychom využili zkušenosti, které jsme
pracně nabyli při přípravě Magionů. To
se bohužel nepodařilo, týmy se rozpadly
a dnes sice máme několik skupin, které
se stavbou malých družic opět zabývají,

ale ty nyní složitě získávají své zkušenosti. V tomto smyslu jsme mohli být už
mnohem dál,“ říká Jan Kolář, ředitel CSO.
Přesto se v České republice snad blýská
na lepší časy, jak dokazují tři projekty
vývoje malých družic představených
na sympoziu. Jedná se o PilsenCube
Západočeské univerzity v Plzni,
CzechTechSat z ČVUT v Praze a VZLUSAT
vyvíjený ve Výzkumném a zkušebním
leteckém ústavu v Praze. Význam
pražského sympozia shrnul ředitel sekce
kosmických služeb ITU, Yvon Henri, který
představil návrh, tzv. Pražskou deklaraci,
o regulaci malých družic a komunikačních systémů. Rostoucí zájem o malé
družice vede k potřebě zajistit dodržování mezinárodních pravidel a postupů
iniciovaných Výborem OSN pro mírové
využívání kosmického prostoru a ITU.
Touto deklarací bude posíleno
povědomí o důležitosti implementování
národního právního rámce, který bude
v souladu s příslušnou mezinárodní
legislativou a který bude jasně definovat
práva a povinnosti každého z účastníků.
Tím by měla být do budoucna zajištěna
dlouhodobá udržitelnost kosmických
projektů malých družic. Účastníci
konference se také shodli na potřebě
navázat na tuto akci organizací dalších
sympozií.

Poletí český přístroj
na Mars?

Téměř za pět minut dvanáct vyhlásila
v dubnu ESA a Institut kosmického
výzkumu Ruské akademie věd (IKI RAN)
společnou výzvu na vědecké vybavení
přistávací platformy mise ExoMars 2018.
Ta původně neměla nést vědeckou
aparaturu, ale nynější ruská koncepce
NPO Lavočkina umožňuje umístění
přibližně 45 kg vědeckých přístrojů
a experimentů. Jako místo přistání bude
vybrána jedna z následujících oblastí
– Mawrth Vallis, Oxia Planum, Hypanis
Vallis nebo Aram Dorsum. S ohledem na
velmi krátkou dobu na přípravu a vývoj
se předpokládá již pokročilá úroveň
rozpracování a vyřešení kritických otázek
navrženého přístroje. Letový hardware
by podle harmonogramu měl být dodán

do května 2017. I přes tyto šibeniční
termíny a podmínky byla výzva velmi
úspěšná a ESA obdržela 22 předběžných
zájmů o zapojení, z nichž 9 bylo na návrh
celého vědeckého přístroje a 13 na
spoluúčast na ruských aparátech.
Vyhodnocení návrhů proběhne v polovině roku a své želízko v ohni má i Česká
republika v podobě spolupráce na
ruském vědeckém vybavení. Z důvodu
probíhajícího hodnocení není možné
sdělit bližší informace, ale podrobnosti
určitě přineseme v následujícím čísle.

Podpora zapojení
ICT průmyslu
v kosmonautice

Česká kosmická kancelář opět zavítala
na mezinárodním veletrhu AMPER 2015
mezi odborníky na informační a komunikační technologie. Ve spolupráci
s Laboratořemi pro vývoj a realizaci
fakulty elektrotechnické ČVUT uspořádala CSO odborný seminář o podpoře
rozvoje ICT průmyslu v kosmonautice.
Publikum tvořili zástupci průmyslu
a akademických pracovišť se základními,
ale i praktickými zkušenostmi z řešení
kosmických projektů. Pro organizátory
tak bylo velmi potěšující, že o seminář
projevila zájem i velmi zkušená pracoviště dlouhodobě působící v kosmonautice.
V úvodu byla stručně představena
činnost a služby nabízené CSO a motivace pro uspořádání semináře.
Pracovník CSO Jindřich Krása následně
shrnul dosavadní účast České republiky
v programech ESA a EU zaměřených na
družicovou telekomunikaci a navigaci.
Důležité bylo zejména osvětlení vzájemných vazeb mezi programy a upřesnění
charakteristiky jednotlivých elementů
programů skupiny ARTES, kterých se
Česká republika účastní. Pozornost byla
věnována i aplikacím GNSS v rámci
programu Evropské komise H2020
Space. Aby nezůstalo pouze u teorie,
byly uvedeny i příklady úspěšné účasti
českých pracovišť na projektech ESA
czechspace
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spolu s aktuálními projektovými příležitostmi pro domácí pracoviště. Součástí
odborného semináře bylo i představení
možností využití vývojových kapacit
Laboratoře pro vývoj a realizaci ČVUT.
Pavel Tichý hovořil především o možnostech v oblasti návrhů, vývoje a výroby
specializovaných elektronických
zařízení a jejich součástí na příkladu
malé družice CzechTechSat z ČVUT.
Diskuze v samotném závěru semináře se
věnovala také možnostem spolupráce
některých zúčastněných pracovišť na
řešení konkrétních technických problémů spojených např. s technologiemi
3D tisku nebo s osazováním čipy typu
BGA. Účastníci semináře shodně a na
sobě nezávisle konstatovali, že obdrželi
nové informace a získali nové kontakty
na potenciální partnery do společných
projektů. „Tímto způsobem můžeme
lépe nasměrovat svůj zájem na projekty,
u nichž máme reálnou naději na úspěch
v tendru,“ dodává Jan Břínek, výkonný
ředitel brněnské společnosti KB Micro.
Někteří z účastníků také vyslovili zájem
o budoucí prohloubení spolupráce
s CSO. „Bohužel, nemám na sledování
těchto aktivit v zaměstnání tolik času,
kolik bych potřeboval, a tak jsem rád, když
se o těchto důležitých informacích mohu
dozvědět na semináři organizovaném
Českou kosmickou kanceláří,“ hodnotí
přínos semináře Martin Kozumplík,
projektový manažer společnosti CSRC.

CSO se představí
na IAC 2015
Mezinárodní astronautický kongres (IAC)
je jednou z největších světových akcí
zaměřených na kosmonautiku zahrnující
veškeré vědecké i technické oblasti,
aplikační sféru, vzdělávání ale i kosmické
právo či dopad kosmonautiky na společnost. Každoročně se jej účastní více
než 3500 odborníků a počet příspěvků
již také běžně přesahuje hranici jednoho
tisíce. Tým České kosmické kanceláře
se pravidelně účastní kongresu od roku
2006, kdy se konal ve španělské Valencii.
Od té doby byla česká kosmonautika
prezentována a propagována CSO na
všech trvale osídlených kontinentech
vyjma Jižní Ameriky a Austrálie. Kongres
IAC je doplněn souběžně probíhající
doprovodnou výstavou, které se
účastní více než 100 vystavovatelů.
Mezi ně patří velké národní a mezinárodní kosmické agentury, průmyslové
společnosti, univerzitní a akademická
pracoviště, neziskové společnosti
i dynamicky se rozvíjející startupy. Na
této výstavě mívá od roku 2006 svůj
stánek také Česká kosmická kancelář,
5

která na něm prezentuje nejenom svoji
činnost a služby, ale zejména dosavadní
výsledky české kosmonautiky a možnosti
jednotlivých pracovišť. Nejinak tomu
bude i v letošním roce, kdy se CSO na
Mezinárodním astronautickém kongresu
představí již podesáté. Hostující zemí
je pro rok 2015 Izrael a kongres se
bude konat v Jeruzalémě ve dnech
12. až 16. října. Na stánku CSO budou
k dispozici propagační materiály o české
kosmonautice, katalog českých pracovišť
nebo informační listy o ukončených
projektech. Stejně jako v minulých
letech nabízí Česká kosmická kancelář
pracovištím možnost prezentace své
činnosti a výsledků na tomto stánku.
Forma prezentace může být různá, od
elektronických či tištěných materiálů až
po vystavení exponátů ve vitríně.

Odborníci na
pilotované lety míří
do Prahy

tradici a koná se pravidelně jednou
za dva roky. Poslední tři sympozia se
konala v Moskvě, Houstonu a Kolíně nad
Rýnem. V Praze v Hotelu Diplomat se tak
ve dnech 29. června až 3. července 2015
uskuteční jubilejní 20. ročník.
Sympozium HIS nabízí jedinečnou příležitost pro vědce, výzkumné a vývojové
pracovníky, ale i postgraduální studenty
z celého světa prezentovat a zhodnotit
nejnovější trendy v pilotované kosmonautice. Bude zde rovněž prostor pro
diskuzi o aktuálních problémech, pro
navazování kontaktů a rozvoj vzájemné
spolupráce a sdílení výsledků výzkumu.
Vědecký výbor sympozia je složen
ze čtyř desítek předních světových
vědců a specialistů pod vedením Olega
Orlova z Institutu lékařsko-biologických
problémů ruské Akademie věd, Martina
Zella z Evropské kosmické agentury
a Ivy Šolcové z Psychologického ústavu
Akademie věd České republiky. Program
20. sympozia Humans In Space bude
tvořen plenárními zasedáními, tematicky
orientovanými bloky a posterovou
sekcí. Hlavními tematickými oblastmi
budou vliv kosmického prostředí na
člověka, kosmická medicína a opatření
k potlačení nežádoucích vlivů, astrobiologie, pozemní analogové studie,
technologie, komerční kosmické lety
i vzdělávání. Vědecký výbor sympozia
sestavil program, který tvoří více než
200 odborných příspěvků a do Prahy
by měli dorazit vědci z třiceti zemí.
Mezi účastníky se objeví významné
vědecké kapacity světového formátu
a také několik kosmonautů. O průběhu
a závěrech ze sympozia bude CSO
informovat na svém webu a v dalším
čísle časopisu Czechspace.

České transpondéry
na tajné misi

Na přelomu června a července 2015
bude Praha hostit mezinárodní
sympozium s názvem Humans in
Space zaměřeného na problematiku
přítomnosti člověka v kosmickém
prostoru a s tím souvisejícího výzkumu
a techniky. Sympozium pořádá
Mezinárodní astronautická akademie
(IAA) s Českou kosmickou kanceláří
a očekávána je účast přibližně tří set
světových odborníků. Po Mezinárodním
astronautickém kongresu IAC 2010
jde o další významnou světovou akci,
kterou se CSO podařilo zorganizovat
v České republice. Sympozium Humans
in Space má více než čtyřicetiletou

Dne 20. května 2015 odstartovala
z floridského kosmodromu na Cape
Canaveral nosná raketa Atlas 5. Na
oběžnou dráhu vynesla nepilotovaný
miniraketoplán X-37B, který provozuje
Letectvo Spojených států amerických
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a využívá jej pro testování nových
pokrokových technologií. Na posledním
stupni nosné rakety bylo umístěno také
deset malých družic CubeSat, z nichž na
dvou jsou české přístroje. Vypouštění
univerzitních družic společně s utajovanou vojenskou misí není ve světě
moc obvyklé, ale v USA je to umožněno
zejména díky Kosmickému velitelství
vzdušných sil (AFSPC) a Národnímu
úřadu pro průzkum (NRO). Vynesení
devíti z deseti CubeSatů bylo umožněno
za přispění armády, desátý sponzorovala
NASA. Jednou z těchto malých studentských družic je PSat A o velikosti 1,5U. Na
jeho palubě jsou jako primární náklad
dva komunikační transpondéry vyvinuté Vojenskou námořní akademií USA
a Laboratoří experimentálních družic
Ústavu Radioelektroniky, FEKT VUT
v Brně. Transpondér vyvinutý a postavený v Brně je umístěn také na družici
BRICSat-P, která má rovněž velikost
1,5U. Původně měly být oba CubeSaty
identické, ale z důvodu nedostatku
letových příležitostí bylo v roce 2014
rozhodnuto přebudovat PSat B na
BRICSat-P a k palubnímu vybavení přidat
miniaturní pulzní plazmové motorky.
Hlavním úkolem obou malých družic je
ověřit experimentální digitální komunikaci s pomalou přenosovou rychlostí, ale
vysokou spektrální účinností. „V jednom
kanálu 3 kHz širokém, tak může být větší
počet nezávislých nosných s modulací
PSK31. Problém s použitím kosmického
transpondéru na nízké dráze je Dopplerův
posuv frekvence. Pro dosažení synchronizace nosné frekvence při detekci, je
nutný speciální software. Na problému
spolupracujeme s Peterem Martinezem
z Velké Británie, který je autorem přenosového systému PSK31,“ vysvětluje účel
transpodérů profesor Miroslav Kasal,
vedoucí Laboratoře experimentálních
družic. Brněnská Laboratoř experimentálních družic je do mise malých družic

PSat A a BRICSat-P zapojena také svým
pozemním vybavením a je autorizována
jako povelová a telemetrická stanice.
Autor: Michal Václavík

Vkládání vzorku do zařízení DSC (diferenční skenovací kalorimetrie) umožňující měřit tepelné
projevy materiálů v rozsahu teplot -60 °C až 600 °C. Zdroj: 5M

5M – SENDVIČE S KOSMICKOU
TRVANLIVOSTÍ

V areálu kunovického letiště se kromě tradiční letecké školy nachází i řada firem, jejichž práce
s letadly a létáním přímo souvisí. Jednou z nich je i firma 5M, která již přes dvacet působí v oblasti
výroby lepidel, kompozitových materiálů a sendvičových panelů. Kromě klasického uplatnění
v dopravních prostředcích se firma během posledních pěti let aktivně angažuje v kosmonautice,
kde se snaží uplatnit své dosavadní zkušenosti, flexibilitu a otevřenost ke změnám. Na tomto
úspěchu se podepisuje i osobní angažovanost jednoho ze společníků firmy Richarda Pavlici,
kterého kosmonautika zajímá. Firma má za sebou již první desítku kosmických projektů, a jeden
z jejích výrobků, speciální pevnostní lepidlo, již dnes obíhá Zemi na palubě čtyř družic.
Firmu 5M založila v roce 1992 skupina zaměstnanců tehdejšího
podniku Let, který byl prvním porevolučním soukromým
nástupcem Kunovické továrny na výrobu letadel. Z její produkce
vzešla od 30. let minulého století řada sportovních, cvičných
i dopravních letadel, jejichž nejznámějším zástupcem je dodnes
vyráběný L-410 Turbolet. Letectví přirozeně klade vysoké
a v podstatě protichůdné nároky na používané materiály,
protože po nich vyžaduje nízkou hmotnost a zároveň vysokou
pevnost. Kompozitní panely, často známé pod názvem lamináty
a z nich lepené sendvičové panely, jsou v těchto ohledech
řešením. Předchozí zkušenosti zakladatelů firmy z oboru
chemie lepidel, lepení a použití laminátů v leteckém průmyslu,
se odrazily v poměrně rychlém rozvoji společnosti. 5M začala
téměř na zelené louce a v průběhu 90. let se posunula od výroby
lepidel a poradenství až k pultruzi, pokročilé technologii výroby
kompozitních profilů tažením.
5M je především výrobní podnik. Zabývá se vývojem a výrobou
kompozitních materiálů a sendvičových struktur. Produkce
lepidel a pryskyřic, ačkoli je s problematikou úzce provázána,
je z hlediska objemu doplňkovou záležitostí. Více než 50 %
produkce firmy představují kompozitní profily, 40 % tvoří
czechspace

sendviče a lepené sestavy a zbývající část epoxidové pryskyřice
s lepidly. Celá tato oblast je velmi rozsáhlá co do možných
aplikací. 5M se orientuje především na využití svých výrobků ve
speciálních a náročných podmínkách, mezi něž patří i kosmický
prostor. Většina výrobků firmy pochází z vlastního vývoje, který
vede jeden ze spoluzakladatelů společnosti Martin Eder, autor
prvních patentů na letecká lepidla. Firma do vývoje investuje
zhruba 8 % ročního obratu, který již dosáhl úctyhodných
250 milionů korun. Na některých projektech 5M také spolupracuje s výzkumnými ústavy a univerzitami, zejména s Výzkumným
leteckým a zkušebním ústavem v Praze (VZLÚ) a Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně, odkud do podniku také přišel Richard Pavlica.

Kompozitní profily a sendvičové panely
Kompozitní profily jsou materiály vyrobené obvykle z vytvrzené
pryskyřice s vláknovou výztuží. Může jít o ploché či zakřivené
desky, tyče, trubky nebo i složitě tvarované díly. Tradiční ruční
výroba pokládáním vrstev tkaniny na sebe a jejich nasycení
tekutou pryskyřicí dala těmto výrobkům název laminát (z lat.
lamina - vrstva). V současné době existují i automatizované
ČERVEN 2015
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Ukázka patentované LF technologie pro přípravu výroby laminátů
suchou cestou. Zdroj: 5M

V Česku unikátní technologií, kterou má firma 5M patentovanou,
je suchá laminace nazývaná LF technologie. Suchá výztuž ve
formě tkaniny je vložena do formy spolu se speciálně vyvinutou
pryskyřicí ve formě fólie. S pomocí vakua a zvýšené teploty dojde
k vytvoření kompozitu či sendviče. Použití fólií je také výhodnější
z pohledu logistiky, neboť je možné skladovat za snížené teploty
pouze jeden typ pryskyřice o minimálním objemu a ne několik
typů prepregů o minimálním obejmu objednávky. Suchý způsob
přípravy laminátu je rovněž zajímavější z pohledu designu. Je
možné kombinovat vrstvy různých tkanin i fólií. Výsledkem LF
technologie je laminát s teplotní odolností až do 250 °C a vysokou houževnatostí. Nejčastější využití tyto materiály nalézají
ve výrobě profesionálních sportovních potřeb a v náročných
odvětvích jako je letectví, výroba dopravních prostředků
a automobilový průmysl.

Kromě klasické metody výroby kompozitů firma 5M zavedla
technologii pultruze, jež spočívá ve strojním protahování
nasycených vláken skrze zahřátou formu, díky čemuž je možné
vyrobit i velmi dlouhé díly. Výsledkem je odolný kompozit
za příznivou cenu, který je možné dále obrábět do složitých
tvarů či povrchově upravovat pro získání speciálních vlastností.
Nejkomplexnějším produktem z výroby 5M jsou sendvičové
panely složené ze dvou vnějších vrstev a vnitřního lehkého
jádra, například pěny či voštinové výplně. Firma vyvíjí a vyrábí
sendvičové panely z hliníku, oceli nebo kompozitů. Jejich hlavní
výhodou je nízká hmotnost a výborné mechanické vlastnosti,
zejména tuhost. Celokovové panely vynikají dobrou mechanickou odolností za dobrou cenu, celokompozitové pak navíc i nižší
hmotností. Sendvičové panely, stejně jako kompozitové profily,
nalézají největšího uplatnění v dopravních prostředcích všeho
druhu, přičemž nejnáročnější požadavky pochází z leteckého
průmyslu. Používají se v interiéru i exteriéru dopravních letadel,
od sedaček a dveří přes stěny až po klapky a kryty.
8
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Využití kompozitních profilů a sendvičů
v kosmonautice
Pro kosmické aplikace se nejčastěji používají kompozity
s uhlíkovými vlákny v polymerní matrici, tzv. CFRP (Carbon
Fibre Reinforced Polymer). Podle nedávných odhadů jsou
největšími producenty uhlíkových vláken na světě Spojené
státy americké, Japonsko a Evropa jako celek, každý tvořící asi
23 % z celosvětové produkce. Hlavními oblastmi spotřeby CFRP
kompozitů jsou letectví a obranný průmysl, výroba větrných
turbín, výroba průmyslových forem, sportovních potřeb a lodí.
Z hlediska celosvětové spotřeby CFRP hraje kosmický průmysl
malou roli. Kosmický sektor tvoří jen kolem 1 % z celosvětové
spotřeby uhlíkových vláken, přičemž evropská poptávka z toho
činí desetinu. Do roku 2025 se ve využití kompozitů v evropské
kosmonautice očekává významný nárůst, zejména kvůli novým
generacím nosných raket Ariane a VEGA.
Kompozitní materiály v kosmonautice nalézají širokou paletu
uplatnění. Nízká hmotnost a dobré mechanické vlastnosti z nich
dělají atraktivní materiál pro výrobu konstrukčních prvků družic
či jejich komponent. Použití těchto materiálů umožňuje snížit
hmotnost družice a v důsledku tak zlevnit náklady na vynesení
do vesmíru. Kompozitní materiály mohou sloužit jako primární
konstrukce družic, nosníky a držáky vědeckého vybavení, antény,
vysokotlaké nádrže, reflektory, trysky, solární panely, tepelné
radiátory, sluneční štíty, konstrukční prvky teleskopů a jiného vybavení. V Evropě dnes působí přes 30 dodavatelů kompozitních
materiálů pro kosmický sektor a téměř každá družice a nosná
raketa tyto materiály obsahuje. Evropa nemá problém s produkcí
hotových kompozitových dílů, ale se závislostí na dodávkách
určitých typů surových vláken a pryskyřic. Některá vlákna pro
kosmonautiku se standardním modulem pružnosti se vyrábí
v Evropě, ale často používaná uhlíková vlákna s velmi vysokým
modulem pružnosti pochází od jediného výrobce z Japonska,
jehož produkce přestává vzrůstající poptávce stačit.
Výrobci kompozitových komponent pro nosné rakety mohou
čerpat ze široké nabídky vláken s vysokou pevností, kterou
disponují dodavatelé pro letecký průmysl, zejména letouny
Boeing a Airbus. Ne tak příznivá je v Evropě situace u kompozitních materiálů pro družice, kde jsou požadovány zejména vlákna
s vysokým modulem pružnosti a tepelnou vodivostí. Jejich běžná
produkce v nekosmických odvětvích je minimální a tudíž s sebou
nese vysoké výrobní náklady. S finanční náročností souvisí i fakt,
že kosmická technika vyžaduje produkci malých sérií. Nákup
větších dávek uhlíkových vláken za nižší jednotkovou cenu
a jejich skladování má svá omezení, protože tento materiál
po určité době ve skladu degraduje. Stejně tak je limitující
i nízká trvanlivost skladovaných pryskyřic, které za běžných
teplot rychle tvrdnou a je nutno je skladovat za teplot hluboko
ČERVEN 2015

Kompozitové profily z uhlíkových vláken vyrobené pultruzí
(1) a sendvičový panel s hliníkovým voštinovým jádrem
vyrobený s využitím LF technologie (2). Zdroj: 5M
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výrobní postupy, ale základní princip zůstává stejný. Materiál
je složen z vrstvy vláken nasycené pojivem, tzv. matricí, která
následně ztuhne. Technologové tak mají velký prostor pro
výběr vhodné kombinace matrice i vložených vláken. Nejčastěji
se používají vlákna skleněná či uhlíková, podle požadavků na
výslednou pružnost, houževnatost a také cenu. Na konečné
vlastnosti materiálu má vliv zejména směr uložení vláken a jejich
obsah ve výrobku. Jako impregnační matrice se používají
různé pryskyřice, podle požadavků na výsledné vlastnosti. Pro
dosažení vysoké odolnosti se obvykle volí pryskyřice epoxidové,
které si firma 5M sama vyvíjí. Tyto pryskyřice jsou rovněž často
používány v kosmických aplikacích. Oblíbenou metodou pro
výrobu laminátů je tzv. výroba z prepregů, kdy jsou tkaniny
pryskyřicí již předem nasyceny a vytvrzují se ve vysokotlaké peci
neboli autoklávu.

pod bodem mrazu. Do budoucna lze očekávat tlak na vývoj
technologií pro pryskyřice skladovatelné za pokojové teploty. To
usnadní i produkci kompozitových dílů velkých rozměrů, jejichž
výroba je náročná na čas.
Z hlediska technologického se nyní rozvíjí hlavně výrobní postupy nevyžadující autokláv, který limituje velikost vyráběných
dílů. Komponenty pro velké družice a sondy již dnes dosahují
značných rozměrů, například nosné prvky solárních panelů.
Příkladem takového postupu je technologie pultruzního tažení,
kterou zavedla i firma 5M. V případě, že celý díl nelze vyrobit
v jednom technologickém kroku z jednoho kusu, je nutné jej
sestavit z dílů. Efektivní a spolehlivé postupy spojování však dnes
v evropských firmách často chybí a jejich rozvoj bude jedním
z úkolů následujících let. Rovněž lze očekávat vývoj nových
metod povrchových úprav, například depozici kovových vrstev
na kompozitní povrchy zrcadel teleskopů, antén či palivových
nádrží, které by mohly nahradit dnes používané systémy mnohovrstvé izolace. Očekává se též rozvoj materiálů odolných vůči
nízkým či naopak vysokým teplotám, jež umožní snížit hmotnost
systémů tepelné ochrany nosných raket a návratových těles.
Novým trendem v kosmonautice jsou také funkční kompozitní
materiály se zabudovanými senzory či systémy pro sledování
chování materiálů během testování, například pomocí optických
vláken. V neposlední řadě lze do budoucna očekávat snahu po
zlevnění a automatizaci celého výrobního procesu kompozitů
a snížení nákladů na kontrolní procesy a testování.

Zapojení firmy do kosmonautiky
5M patří v současné době k nejaktivnějším českým společnostem, pro uplatnění v kosmonautice má zpracovánu firemní
strategii a v rámci ESA řeší již sedm projektů. Úplně první
kosmický projekt 5M byl však paradoxně realizován bez jejího
vědomí. Ano, v roce 2003 byla do vesmíru vypuštěna dosud
poslední česká družice MIMOSA, která nesla na palubě třetí
generaci českého mikroakcelerometru MACEK. Společnost
VZLÚ, jakožto integrátor tohoto přístroje, pro jeho stavbu
použila i jedno z konstrukčních fóliových lepidel od firmy 5M,
které obsahuje minimální množství těkavých látek. Lepidlo
určené původně pro letectví, které VZLÚ od 5M nakoupilo
během standardních obchodních vztahů, bylo v akcelerometru
použito pro slepení vnějšího hliníkového krytu s vnitřní přilehlou
voštinovou strukturou. „O tom, že je na družici MIMOSA i naše
lepidlo, jsme se dozvěděli až zpětně,“ pobaveně komentuje Richard
Pavlica a pokračuje, „lepidlo neprodělalo v 5M žádné speciální testy
a bylo pro nás dobrým znamením, že vydrželo start i provoz družice.
Toto lepidlo bylo později použito i na mikroakcelerometrech pro
družice Swarm, které jsou nyní již rok a půl v provozu.“
Ukázka jednoho z výrobních kroků technologie
pultruzního tažení, kdy jsou vlákna výztuže naváděna do
formy, kterou jsou protahována a zároveň impregnována
pryskyřicí. Zdroj: 5M

Rozměry hotových výrobků jsou kontrolovány pomocí
3D měřícího stroje o rozměru 3 000 x 1 500 x 1 200 mm
s přesností v řádu mikrometrů. Zdroj: 5M

Společnost 5M pro účast na projektech Evropské kosmické
agentury (ESA) musela zavést celou řadu nových postupů,
systém dokumentace podle norem ECSS a pořídila nové
laboratorní vybavení. Zvýšené nároky na čistotu vedly ke
zřízení čistých prostor, podnik disponuje trhacím strojem na
testování kompozitů a sendvičových panelů, který je vybaven
teplotní komorou umožňující podchladit materiál do -60 °C,
dynamickým mechanickým analyzátorem umožňujícím sledovat
změnu modulu pružnosti v intervalu teplot od -190 °C do
+600 °C, reometrem pro měření viskozity pryskyřic a dalším
vybavením. Vibrační testy si nechává 5M provádět na zakázku ve
VZLÚ v Praze a jiné speciální testy ve spřátelených zkušebnách
v zahraničí. S každým novým projektem byla také 5M nucena
zavést nové či inovovat stávající výrobní technologie.

Specifické nároky kosmických projektů
Podmínky v kosmickém prostoru jsou velmi odlišné od poměrů
na Zemi a mohou být i velmi proměnlivé. Použití jakýchkoli
materiálů v kosmonautice, včetně kompozitních profilů či
sendvičových panelů, s sebou nese náročné požadavky na
vlastnosti použitého materiálu a obsáhlé testování. Na rozdíl
od letectví, kde jsou materiálové požadavky již známy a pro
konkrétní aplikace se používají standardní a odzkoušené
materiály, v kosmickém průmyslu tomu tak není. Nároky se mění
projekt od projektu, tak jak se mění umístění a funkce materiálu
na družici, v závislosti na letové dráze a orientaci družice vůči
Slunci. Výrazně odlišné jsou zejména rozpětí teplot, za kterých si
musí materiál uchovat svou funkci. Tato rozpětí mohou dosahovat někdy až stovek stupňů Celsia. Druhým rizikovým faktorem
jsou nabité energetické částice kosmického záření, které
poškozují strukturu materiálu. Třetím problémem je odpařování
molekul materiálu ve vakuu, které kromě degradace samotného
materiálu způsobuje i riziko poškození jiných citlivých součástek
na družici. Typicky jde o chlazené optické povrchy teleskopů
nebo detektory, na kterých odpařený materiál může nechtěně
zkondenzovat a narušit tak požadované optické či elektrické
vlastnosti.
czechspace

S výzkumem vesmíru souvisí i jedna z prvních pozemních
high-tech zakázek společnosti, kterou byla výroba sendvičových
panelů pro velký radioteleskop LMT (Large Millimeter Telescope
Alfonso Serrano) v Mexiku. 5M pro primární zrcadlo této
padesátimetrové antény dodala v letech 2007 až 2010 zhruba
600 sendvičových panelů s průměrnou odchylkou do 15 µm
od parabolického tvaru. Takový parametr dosud nebyl na
sendvičových panelech tak velkých rozměrů v České republice
dosažen a pohybuje se na hranici technologických možností
dostupných ve světě. Realizace této zakázky byla podmíněna
zavedením galvanoplastické výroby sendvičových panelů. Tato
technologie, nazývaná jako elektroformování, byla ve firmě
podpořena projektem z evropského programu OPPI Inovace.
Za projekt výroby přesných sendvičových panelů pro mexický
radioteleskop firma obdržela v roce 2008 cenu Inovace roku od
ČERVEN 2015
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Testování vyvíjeného lepidla na jeho pevnost v odlupu. Zdroj: 5M

Projekt probíhá ve spolupráci s VZLÚ a italským TAS, který
je zároveň i zákazníkem. „Původním záměrem bylo naučit se
v předstihu dělat kompozitové panely pro Euclid, abychom byli
připraveni, až vyjdou tendry na reálné panely. Bohužel, tento
projekt se nepodařilo schválit v ESA včas a navíc celou část výroby
platformy družice vyhrál dodavatel, který si tyto prvky vyrobí sám
a nebude je poptávat. I tak nám tento projekt ale velice pomohl.
Dostali jsme od TAS modelové zadání s parametry reálného panelu,
na kterém jsme se seznámili se všemi požadavky. Thales Alenia
Space nám byl nápomocen při tvorbě dokumentace, naučili jsme se
potřebné procedury a testování. U tohoto projektu též oceňujeme
pomoc Ministerstva dopravy, které napomohlo k jeho dojednání
v ESA. Dá se říct, že nyní máme do budoucna připravený hotový
projektový návrh, který modifikujeme a podáváme jako cenovou
nabídku pro další spolupráce v kosmickém průmyslu,“ říká Richard
Pavlica.

Asociace inovačního podnikání ČR. Od téhož roku se 5M také
začala aktivně účastnit akcí a seminářů týkajících se programu
ESA. „Zpočátku bylo pro nás obtížné pochopit požadavky ESA,“
vysvětluje Richard Pavlica a pokračuje, „nároky na materiály
a kvalifikaci nejsou v tomto oboru standardizovány a požadavky
se mění projekt od projektu.“ Od roku 2010 pak začala 5M více
komunikovat s velkými mezinárodními společnostmi Thales
Alenia Space a EADS Astrium (dnes Airbus Defense & Space)
a teprve na základě této komunikace bylo možno určit konkrétní
požadavky na nové materiály a technologie.
Od roku 2011 se 5M začala aktivně zabývat vývojem a kvalifikací
svých produktů pro použití v kosmu. S podporou národního
dotačního programu MPO TIP firma pracovala na vývoji kompozitních materiálů s nízkým obsahem těkavých látek a vysokou
odolností vůči radiaci. Na projektu participovala i česká firma
TTS – Tenkovrstvový technologický servis, jejímž úkolem bylo
navrhnout typy vhodných kovových vrstev a technologie jejich
nanesení. Výsledný produkt je v současné době v procesu kvalifikace jako radiační stínění pevnostních sendvičových panelů pro
připravovanou sondu ESA JUICE. Tento proces je řešen v samostatném projektu s firmami TTS, VZLÚ a francouzskou Thales
Alenia Space (TAS). V projektu jsou navrženy dva konkurenční
koncepty stínění a teprve výsledky testování ukážou, který z nich
zvolit. „ESA má o tento produkt značný zájem a do budoucna v něm
vidíme velký potenciál,“ dodává Pavlica.
Dalším důležitým projektem ESA s účastí francouzské TAS je
kvalifikace použití LF technologie a pultruzního tažení pro
kosmonautiku. V prvním případě šlo o prokázání srovnatelných
výsledných parametrů sendvičového panelu z uhlíkových vláken
vyrobeného LF technologií oproti klasickému sendviči vyrobenému z kvalifikovaného prepregu v autoklávu. V druhém případě
firma pultruzí vyrobila trubku z uhlíkových vláken a prokázala
její žádané vlastnosti. Většina testování proběhla přímo v 5M,
jen tepelné cyklování bylo zajištěno v termovakuové komoře
brněnského Frentech Aerospace. „Výsledky tohoto projektu pro
nás vypadají slibně. Trubky vyrobené pultruzí jsou při srovnatelné
hmotnosti daleko pevnější v tlaku, než trubky vyrobené standardní
technologií a jsou vhodné pro některé konstrukce částí družic,“
vysvětluje Richard Pavlica.

V programu ESA společnost momentálně řeší i projekt
blízký svému zcela původnímu zaměření, tedy vývoj lepidel.
V kosmonautice se dnes používá řada různých lepidel, podle
požadavků na pevnost spoje a druhu lepených materiálů.
Použití mnoha různých lepidel je nákladné a úkolem projektu
je vyvinout univerzální nepevnostní pastovité lepidlo schopné
slepit široké spektrum materiálů od hliníku přes titan, kompozity
až po plasty. Lepidlo by mělo udržet své mechanické vlastnosti
v rozmezí teplot od -150 °C do +150 °C a vytvrdit se za běžné
teploty. Projektu se v roli subkontraktora účastní Airbus Defense
& Space, který projekt s 5M inicioval a stanovil na vlastnosti
lepidla požadavky. Pokud bude projekt úspěšný, bude nejen
Airbus používat lepidlo z 5M na budoucích družicích. Projektem
s podobnou náplní je i zakázka na vývoj pastovitého lepidla
pro spojování termoplastických kompozitů v mezistupňovém
prstenci oddělující horní stupeň nosných raket. Odběratelem
tohoto lepidla je irská společnost Eire Composites. Záměrem je
vyzkoušet, zda je možné pro spojení těchto konstrukcí použit
lepidlo místo dosavadního svařování.
Jedním z největších kosmických projektů posledních let, na
kterém se 5M podílí, je návrh a kvalifikace modelového kusu
rozkládacího kompozitového nosníku pro magnetometr na
sondu JUICE. Projekt za necelých 1 500 000 euro vede brněnská
firma Frentech Aerospace, která má také na starosti mechanickou výrobu kovových součástí a konečnou montáž. V konsorciu
jsou zapojeny ještě další čtyři české společnosti - 5M v roli
výrobce kompozitové tyče, Serenum jako návrhář pohyblivých
mechanismů, L.K. Engineering pro design a simulace a VZLÚ se
svým testovacím vybavením. Tento projekt je hezkým příkladem
spolupráce českých firem, jehož výstupem je poměrně komplexní produkt. Projekt české firmy připravuje na reálné zadání
vyráběné komponenty, až se bude JUICE stavět.

V oblasti sendvičových panelů nyní 5M řeší projekt pro návrh
a výrobu modelového pevnostního panelu pro misi ESA Euclid.

Z hlediska fyzických rozměrů je dosud největším projektem
s ESA návrh a výroba pultruzních kompozitových profilů, které
poslouží jako nosníky solárních panelů. Odběratelem je opět
francouzský TAS a je možné, že tyto nosníky budou mít délku až
40 metrů. Projekt v současné době podléhá smlouvám o obchodním tajemství a nelze o něm říct nic více. Je však zřejmé,
že pokud se podaří, bude to další produkt 5M s velkým potenciálem pro budoucí uplatnění na celosvětovém trhu s družicemi.
Posledním projektem společnosti, který zde zmíníme, je
příspěvek k realizaci českého cubesatu, který by měl příští rok
odstartovat do vesmíru v rámci konstelace QB50. Jde o malou
družici VZLUSAT-1, kterou staví Výzkumný a zkušební letecký
ústav v Praze, a o níž jsme psali v minulém čísle našeho časopisu.
Úkolem firmy 5M je zde výroba kompozitových solárních panelů,
včetně nalepení solárních článků a testy reflexních vrstev pro
pasivní tepelnou regulaci družice.
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Jedním z projektů 5M byla výroba velmi přesných sendvičových
panelů pro optické plochy velkého radioteleskopu LMT/GTM
v Mexiku. Firma dodala v roce 2009 téměř 600 panelů o celkové
ploše cca 1 000 m2 pro primární zrcadlo této antény o průměru
50 metrů. Zdroj: http://wiki.lmtgtm.org

ROZHOVOR S RICHARDEM PAVLICOU
Ve firmě pracujete přes deset let a nyní
jste i jedním ze spolumajitelů. Jaká sem
byla Vaše profesní cesta?
Studoval jsem plastikářské technologie
ve Zlíně, tenkrát tamní univerzita
ještě patřila pod VUT Brno, dnes je to
Univerzita Tomáše Bati, kde mají na
Technologické fakultě Ústav inženýrství
polymerů. Ve firmě 5M jsem ještě na škole
dělal doktorskou práci na téma vytvrzování polymerní matrice kompozitů a později tu začal i pracovat.
Jak se změnila firma za dobu Vašeho působení?

Co je pro Vás na projektech s ESA nejnáročnější?

Náš podnik se stále vyvíjí. Když jsem v roce 2003 nastoupil,
měla firma 40 lidí a byla v podnájmu v zemědělském družstvu
v Boršicích. Dnes máme 200 zaměstnanců, nové výrobní haly,
vlastní laboratoře, mnohem větší vývojové oddělení, desetinásobný obrat a obchodní zastoupení v Evropě i Asii.

Nejspíš to, že každý projekt je opravdu jiný. Náročné je upravit
stávající technologie tak, aby výsledek odpovídal požadavkům
zadání. Museli jsme také zavést nové testy, nabrat nové lidi pro
zvládnutí administrativní zátěže, která není malá. Ale řekl bych,
že požadovaná obsáhlá dokumentace je na místě, rozhodně není
zbytečná.

V březnu jste se v Paříži zúčastnili mezinárodního veletrhu JEC
Europe o kompozitech. Je pro Vás tento veletrh nějak užitečný
i pro zakázky v kosmonautice?

Řešíte teď několik projektů s ESA najednou. To byl záměr nebo
se Vám to jen nečekaně sešlo?

Letos ne tak výrazně, ale před několika lety přišla na náš stánek
paní z Airbusu, tehdy ještě Astria a poptávala lepidlo pro
extrémní teplotní podmínky na družicích. Naštěstí na stánku
byla zrovna kolegyně, která lepidlům rozumí. Následný dialog
s Airbusem pak vyústil v malou interní studii a krátký, ale
intenzivní vývoj s úspěšným výsledkem. Po vzájemné domluvě
jsme s Airbusem podali projektový návrh do Pobídkového
programu pro český průmysl a vznikl projekt na dokončení
a otestování tohoto lepidla dle požadavků ESA. V tuto chvíli na
něm pracujeme a zatím to vypadá velmi dobře.

Plán byl na nich pracovat víceméně postupně, jenže plán je
jedna věc a skutečnost druhá. Některé projekty se nám zpozdily
kvůli protahujícím se vyjednávání o smlouvě či pozdnímu
vyhodnocení výsledků nabídek. Například oznámení o získání
čtyř zakázek s ESA se nám sešlo během jednoho týdne, shodou
okolností v týdnu mých narozenin. Byl to hezký, byť trošku
danajský dárek.

Vyjma Airbusu máte již solidní zkušenosti i se spoluprácí
s firmou Thales Alenia Space. Můžete je nějak shrnout?

Měly by zakázky sami aktivně vyhledávat a snažit se o uplatnění
vlastních produktů. Trvalo nám to několik let, než jsme po jednáních s ESA, TAS a Astriem dospěli k prvnímu projektu. Člověk jim
musí sám říct, co by mohl dělat a také se snažit pochopit jejich
potřeby. Komunikovat nestačí jednou, ale vytrvale a zkoušet to
z různých stran.

TAS nám díky společným projektům velmi pomohl, lidé v něm
jsou otevření a máme s nimi dobré pracovní vztahy. Obrací se na
nás dnes již sami. Občas nám pošlou na zkoušku nějakou malou
zakázku, aby zjistili, jestli to či ono umíme a postupně ta práce
narůstá.

Co byste poradil firmám, které o zapojení do kosmických
projektů teprve uvažují?

Jak se Vám osvědčuje členství v České kosmické alianci?
Sám jsem v ní jedním z členů představenstva. Členství je dobré
pro naši prezentaci i vyjednávání s úřady a zejména pro spolupráci
s Ministerstvem dopravy. Pan Bareš sbírá kontakty a je to dobrá
platforma pro networking. Scházíme se a informujeme, vyměňujeme
si zkušenosti a vzájemně se podporujeme, je-li příležitost.

Úprava povrchu plazmou před lepením. Zdroj: 5M

Jak vnímáte roli České kosmické kanceláře?
Víme, že dochází k občasným konfliktům se stávající oficiální
strukturou, protože Vaši kancelář v cizině často vnímají za
oficiální agenturu. Ale rozumím tomu, že je to dáno historicky,
kdy byla CSO kontaktním bodem pro spolupráci s ESA a lidé si to
pamatují. Vaši roli vidím hodně v propagační činnosti, kterou již
děláte, a myslím, že dobře. Také bychom ocenili více koordinovaného lobbingu. Vítáme informace o projektových příležitostech
z pracovních plánů. Je dobré, když tohle informační síto někdo
udělá a nemusíme procházet všechno sami.
Autor: Josef Šobra
czechspace
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Zobrazení nanočástic pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM). Zdroj: Toseda

RAKETOVÝ VZESTUP
PARDUBICKÝCH FIREM

Pardubice jsou známé výrobou perníků již od 16. století a spojení „pardubický perník“ se dokonce
stalo chráněným označením původu Evropské unie. Již od roku 1874 toto město hostí pravidelně
druhou říjnovou neděli nejtěžší dostihový závod v Evropě, slavnou Velkou pardubickou. Pardubice
by však brzy mohly být známé i z jiného důvodu. Technologie zde vyvíjené se mohou uplatnit
v budoucích evropských nosných raketách.
Co mají společného firmy Synpo, Toseda a Explosia? Všechny tři
sídlí v Pardubicích, působí v chemickém průmyslu a intenzivně
se zaměřují na výzkum a vývoj nových materiálů a technologií.
To ale není všechno. Tyto společnosti se v minulosti rozhodly,
že se pokusí zapojit do kosmických aktivit. Všechny tři si pro své
zapojení vybraly oblast nosných raket. Česká kosmická kancelář
tyto společnosti navštívila a vyzpovídala ředitele pro výzkum
a vývoj Jana Hyršla a projektového manažera Martina Kašku ze
Synpa, ředitele Jiřího Zelenku a ředitele Tomáše Vlčka z Tosedy
a ředitele VÚPCH Ladislava Velehradského a vedoucího výzkumu
a vývoje Zbyňka Akšteina z Explosie. Na následujících stránkách
tak budete mít možnost nahlédnout do zákulisí projektů
Evropské kosmické agentury (ESA) z oblasti nosných raket
s českou účastí.

polohou napomohlo rozvoji průmyslu a obchodu. Ve druhé
polovině 19. století se začaly v Pardubicích zakládat strojírenské
a potravinářské továrny. Na počátku 20. století se k nim přidal
i chemický a elektrotechnický průmysl.

Od chemického průmyslu ke kosmonautice

Chemický průmysl se začal v Pardubicích rychle rozvíjet a vznikala poptávka po zaměstnancích s chemickým vzděláním. Pár
měsíců po skončení druhé světové války v roce 1945 proto přišly
chemické továrny s nápadem na založení Vysoké školy chemické
přímo v Pardubicích. To se podařilo uskutečnit až o pět let
později. Za další tři roky došlo k přejmenování na Vysokou školu
chemicko-technologickou (VŠCHT). Postupně začaly vznikat
další fakulty, až se v roce 1994 z úzce zaměřené VŠCHT stala
Univerzita Pardubice. Ta dnes nabízí celou řadu bakalářských,
magisterských i doktorských studijních oborů zaměřených na
různé oblasti chemie a materiálového inženýrství. Jeden z oborů
se dokonce zaměřuje i na výbušniny.

O Pardubicích se často hovoří jako o městě chemie, toto
označení je zcela zasloužené. Od roku 1845 bylo město
propojeno s okolním světem železnicí, a to spolu se strategickou

Velkou výhodou Pardubic je provázanost mezi vzdělávacími
institucemi a místním chemickým průmyslem. Důkazem toho
je i fakt, že všech šest pracovníků, se kterými se Česká kosmická

12

ČERVEN 2015

czechspace

české organizace pouze omezené možnosti zapojit se do vývoje
evropských nosných raket. V dalších programech určených na
vývoj obecných technologií je totiž příležitostí mnohem méně.
Tuto situaci si uvědomují i všechny tři pardubické společnosti,
které se shodly, že to není pro český kosmický průmysl dobrá
situace a pokud nedojde k rychlé změně, může to způsobit
zpomalení či stagnaci jejich rozvoje. Nic ale ještě není ztraceno,
Česká republika může navýšit příspěvek v programu FLPP
a vstoupit do nového programu i mimo Radu ESA. Čím dříve to
udělá, tím větší šanci budou mít české organizace na zapojení do
vývoje i případné výroby budoucích evropských nosných raket.

Budoucí nosná raketa Ariane 6, která by měla poprvé startovat v roce 2020. Budou se pardubické firmy podílet na jejím vývoji?
Zdroj: ESA

kancelář setkala, prošlo výukou na místní univerzitě. „Naše
společnost má dlouhodobě úzké vztahy s Ústavem energetických
materiálů, mnozí z našich zaměstnanců tímto ústavem prošli. Toto
vzdělání je i jedním z požadavků, aby mohli pracovat s výbušninami. Spolupracujeme také na výuce a poskytujeme různé výcvikové
soustavy,“ přibližuje spolupráci s univerzitou Ladislav Velehradský
z Explosie. I další dvě společnosti potvrzují dobré zkušenosti
s odborníky a studenty z místní univerzity. „S Univerzitou
spolupracujeme velice dobře, hlavně s Katedrou anorganické
technologie. Univerzita nám dodává studenty především doktorského studia, kteří u nás mohou pracovat na zajímavých projektech
v oblasti nanomateriálů a kosmonautiky,“ říká Jiří Zelenka ze
společnosti Toseda. „S Univerzitou velmi dobře spolupracujeme
již mnoho let. Většina našich zaměstnanců tuto univerzitu
navštěvovala. Pracujeme hlavně s Ústavem chemie a technologie
makromolekulárních látek. Založili jsme i společnou laboratoř, která
sídlí u nás v Synpu a nabízí studentům možnost vyzkoušet si vše
prakticky,“ uzavírá Martin Kaška ze Synpa.
Právě tato jedinečná kombinace chemického průmyslu a stejně
zaměřeného vzdělání v Pardubicích vytvořila podmínky pro
rozvoj technologicky náročných aplikací chemie, jako jsou
nanomateriály nebo výbušniny. Dnes díky tomu patří pardubické
společnosti mezi evropskou špičku v oblasti vývoje nových
a inovativních materiálů pro nosné rakety či družice.

Václav Kabourek s kolegou Přemyslem Hudcem drží duálně polarizovanou širokopásmovou anténu QRH400. Zdroj: CSO

Potenciál České republiky v oblasti
nosných raket
Česká republika ve vývoji technologií pro nosné rakety, na rozdíl
třeba od vývoje vědeckých přístrojů či malých družic, neměla
žádné historické zkušenosti. Příležitost pro rozvoj této oblasti
se objevila až se vstupem do ESA v roce 2008. Česká republika
se ve stejném roce na Radě ESA na ministerské úrovni rozhodla
zapojit do Programu přípravy budoucích nosných raket (FLPP)
částkou 0,5 milionu euro. V té době se finanční závazek mohl
zdát příliš optimistický, avšak české organizace dokázaly uspět,
získat projekty a vyčerpat tak český příspěvek. Na další Radě ESA
v roce 2012 proto Česká republika rozhodla o zapojení do další
etapy programu FLPP ve výši 1,0 milionu euro. České organizace
opět prokázaly svůj potenciál a v dnešní době je tento příspěvek
již plně vyčerpán.
Zatím poslední Rada ESA se konala v roce 2014. Česká kosmická
kancelář ve své analýze Návrh účasti České republiky v ESA
podporovala výrazné zvýšení příspěvku v programu FLPP a vstup
do dvou dalších programů v oblasti nosných raket. Jednalo se
o Program vývoje evropského znovupoužitelného orbitálního
demonstrátoru (PRIDE) a dále o zcela nový program zaměřený na
vývoj budoucí evropské nosné rakety Ariane 6 a rozvoj současné
rakety Vega na verzi C. Zapojení do tohoto nového programu by
českým organizacím umožnilo využít své dovednosti a zkušenosti získané v programu FLPP, dále je rozvíjet a v případě úspěchu
se zapojit i do budoucí výroby nosných raket. Ve stejné době
byl publikován také nový Národní kosmický plán 2014 - 2019.
Tento dokument rovněž doporučoval výrazné zvýšení příspěvku
v programu FLPP a zapojení se do vývoje nosné rakety Ariane 6
a Vega C.
Oba dokumenty tedy upozorňovaly na značný potenciál
v oblasti nosných raket a navrhovaly vyčlenění 9,0 až 12,0
milionu euro právě na tuto oblast. Česká republika však na Radě
ESA nenavýšila příspěvek v programu FLPP ani nevstoupila do
žádného dalšího programu zaměřeného na vývoj technologií
pro nosné rakety. Jelikož je program FLPP již vyčerpán, mají
czechspace

Česká kosmická kancelář se zeptala na názor i zástupců
Ministerstva dopravy, které je pověřeno koordinací kosmických
aktivit a v jehož gesci je i členství České republiky v ESA. „Mezi
hlavní důvody toho, proč nebyl navýšen příspěvek v programu FLPP
a Česká republika nevstoupila do nového programu zaměřeného na
vývoj rakety Ariane 6, patřilo to, že v době přijetí nového Národního
kosmického plánu 2014 - 2019 byl rozpočtový proces na rok 2015
ze strany vlády prakticky ukončen. V současné době není problém
s financováním běžících projektů v programu FLPP. Případné nové
projekty z této oblasti se vzhledem k limitům programu řeší individuálně. Národní kosmický plán 2014 - 2019 počítá s navýšením
příspěvků na volitelné programy ESA, včetně programů z oblasti
nosných raket jako je FLPP nebo Ariane 6. Ministerstvo dopravy ve
spolupráci s dalšími rezorty proto bude další kroky činit v souladu
s tímto plánem,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí tiskového oddělení
a tiskový mluvčí Ministerstva dopravy. Nezbývá tedy než čekat
a doufat, že se Ministerstvu dopravy a dalším rezortům podaří
nalézt dostatek financí a dodržet Národní kosmický plán. Tento
článek na dalších stránkách rozebírá úspěchy a potenciál tří
českých organizací a snad tím alespoň trochu přispěje k diskuzi
a ukáže důležitost podpory kosmonautiky.
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SYNPO

Synpo se v současné době zaměřuje na smluvní výzkum, vývoj,
formulace a výrobu v oblasti syntetických polymerů, nátěrových
hmot, kompozitních materiálů, lepidel a zalévacích hmot pro
elektrotechniku pro přední světové i české firmy. Poskytuje
také analytické a zkušební služby v rámci svých akreditovaných
laboratoří a technický servis svým zahraničním partnerům.
V Synpu byla rovněž zřízena malotonážní výroba, díky které je
možné převádět produkty z laboratorního prostředí do průmyslové praxe. Výroba a prodej profesionálních polyuretanových,
popř. speciálních nátěrových hmot, zalévacích systémů, aditiv
a adheziv dnes tvoří téměř polovinu ročního obratu společnosti.
V roce 2011 bylo v areálu Synpa otevřeno České centrum
nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů. Toto centrum se zabývá syntézou, povrchovými
modifikacemi a aplikací nanostruktur v polymerních syntézách
a polymerech na bázi obnovitelných zdrojů.
„Ke kosmonautice jsme se dostali díky tomu, že bývalý kolega
ze Spolchemie, Dr. Jiří Rašner, pracoval na své doktorandské
práci v EADS Astrium (dnes Airbus Defence & Space, pozn. red.)
v Mnichově, kde získal důležité informace, které využil pro
další rozvoj kontaktů na odpovědné organizace a osoby v České
republice. Po svém návratu nám předal tyto kontakty, které jsme
využili k získání několika projektů ESA. To se podařilo hlavně díky
našim zkušenostem s nanomateriály, které jsou součástí našeho
výzkumu kompozitních materiálů. Zde se využívají pryskyřice,
které jsou plněny nebo vyztuženy různými druhy plniv a vláken. My
se zaměřujeme na plniva obsahující nanomateriály. Tato plniva
umožňují dosáhnout unikátních vlastností a někdy je i řádově
vylepšit,“ objasňuje zapojení do kosmonautiky Jan Hyršl. Synpo
se stalo první českou organizací, které se podařilo zapojit do
vývoje technologií pro budoucí nosné rakety. Celkem se zapojilo
do tří různých kosmických projektů.

Práce v laboratoři s uhlíkovými nanotrubicemi. Zdroj: Synpo

Společnost Synpo byla založena v roce 1952 jako Výzkumný
ústav syntetických pryskyřic a laků (VÚSPL). Hlavní činností
ústavu byla syntéza nových pryskyřic a vývoj nových materiálů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Na začátku 90. let
byl přejmenován na Synpo a přeměněn na výzkumnou a výrobní
akciovou společnost. V té době také Synpo zahájilo spolupráci se
zahraničím, zejména se Spojenými státy.

nosných raket. Nanočástice měly umožnit zvýšit bariérový efekt,
tedy omezit prostupnost molekul vodíku, a tím snížit potřebnou
tloušťku a také hmotnost nádrže. „Největším problémem zde byla
delaminace, tedy odlupování nátěru při velmi nízkých teplotách.
Požadovaného bariérového efektu se však podařilo dosáhnout.
Tento projekt nám poskytl cenné zkušenosti. Obsáhli jsme vlastnosti
těchto materiálů a zjistili jsme, kde jsou jejich limity,“ vysvětluje
výsledky projektu Martin Kaška.
Cílem druhého projektu je vývoj nového druhu epoxidové
pěny, která je využívána v sendvičových kompozitních
materiálech. Nejtěžší zde bylo přijít s co nejlepší formulací
a vyvinout pojivový systém, jehož součástí byly i nanomateriály. To se podařilo, avšak pro budoucí výrobu by muselo Synpo
vyvinout i nové provozní či poloprovozní zařízení. Poslední
projekt je zaměřen na uhlíkové nanotrubice, které jsou vnášeny
do epoxidové matrice. Cílem je výběr správných nanotrubic,
jejich charakterizace, správná modifikace povrchu pro zajištění
stability a mezifázové interakce a ověření vlastností v epoxidových matricích. Přidání těchto modifikovaných nanotrubic
zlepšuje mechanické vlastnosti, hlavně tah a houževnatost,
kompozitních materiálů.
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Obsluha mikroskopu AFM pro měření atomárních sil. Zdroj: Synpo

První z těchto projektů, který je nyní již ukončen, byl zaměřen
na aplikaci deskových typů nanočástic do polymerních matric
s cílem dosáhnout dobrého bariérového efektu za velmi nízkých
teplot. Tyto nanočástice měly být součástí tenké vrstvy, která
by se nanášela na vnitřní stěnu kompozitní palivové nádrže

„Do budoucna bychom se rádi stali výrobcem technologií, které
lze využít v kosmonautice. Ale například využití epoxidové pěny,
kterou jsme v Synpu vyvinuli, je velice široké, nemusí jít jen o kosmonautiku. Díky tomu, že je vysoce adhezivní, je možné ji použít
jako kompatibilizační vrstvu pro dva materiály, které jsou vzájemně
nesnášenlivé a které by bylo těžké jinak spojit,“ nastiňuje budoucí
plány Martin Kaška.

czechspace

TOSEDA
Toseda byla založena jako obchodní společnost teprve v roce
2010. O tři roky později byla přeměněna na společnost zabývající
se výzkumem, vývojem a výrobou speciálních polymerních
systémů. „Začátky nebyly jednoduché. Přestěhovali jsme se do
prostor, které vypadaly spíše jako kancelářské a do laboratoří měly
daleko. Byly tedy potřebné vysoké investice na vybavení. Jsme proto
velice vděční ČSOB, že nám pomohla při rozběhu společnosti. Byla
to jediná banka ochotná nás podpořit. Bez její pomoci bychom
spolu dnes nehovořili,“ popisuje těžké začátky Jiří Zelenka.

Dva z projektů jsou zaměřené na vývoj nových typů nádrží
na kapalný vodík a kapalný kyslík v nosných raketách. Tyto
nádrže jsou od sebe vzájemně odděleny izolační přepážkou,
která brání v přestupu tepla a hlavně nežádoucímu smíchání
obou plynů. „V prvním úspěšně dokončeném projektu bylo naším
úkolem vyvinout adhezivum pro lepení bloků tepelně izolačních
pěn. Podařilo se nám vyvinout unikátní nízkohustnotní lepidlo, díky
kterému lze uspořit několik kilogramů z celkové hmotnosti palivové
nádrže a významně tak přispět k efektivitě provozu nosných raket.
Ve druhém projektu se zabýváme formulací speciální polymerní
ochranné vrstvy kryogenních pěn, která má zabránit styku tepelně
izolační pěny s kapalným vodíkem a průniku jeho molekul,“
přibližuje projekty v oblasti nosných raket Tomáš Vlček.

Příprava měření reologických vlastností pomocí hybridního rheometru DH3. Zdroj: Toseda

Náplní třetího projektu je vývoj ochranné vrstvy pro zrcadla
na družicích. Jde o speciální transparentní polymer, který je
díky nanotechnologiím schopný odolávat atomárnímu kyslíku,
mikrometeoritům, tvrdému záření a teplotnímu cyklování. Ve
čtvrtém projektu je vyvíjeno speciální lehčené lepidlo, které
může být využito nejen při výrobě družic, ale i v leteckém
průmyslu. Jednotlivé subsystémy jsou montovány na voštinové
panely družic pomocí speciálních nýtů či hmoždinek. Cílem
projektu je vyvinout jednosložkové lepidlo pro robotickou
aplikaci těchto hmoždinek. Poslední projekt je zaměřen na vývoj
tepelně vodivé vrstvy umožňující dokonalý odvod tepla a tím
chlazení subsystémů přimontovaných k panelům družic během
celé doby jejich provozu.
Kosmonautika v současné době tvoří asi 90 % aktivit společnosti.
„V oblasti nosných raket je v nanotechnologiích velký potenciál.
Pomocí nich bude možné nahradit současné materiály inovovanými systémy s mnohem lepšími užitnými vlastnostmi. Naší snahou
do budoucna je pokračovat ve vývoji a kvalifikovat některý z našich
materiálů pro použití v kosmonautice,“ odkrývá budoucí záměry
Jiří Zelenka.

czechspace

Dispergace nanočástic pomocí tříválce. Zdroj: Toseda

Společnost se nyní zaměřuje zejména na vývoj hi-tech polymerních materiálů v kombinaci s nanotechnologiemi. Vyniká hlavně
v oblasti syntézy nanočástic a jejich povrchové modifikaci pro
zlepšení dispergace v polymerních systémech. „Polymerní systém
modifikovaný nanočásticemi může mít unikátní vlastnosti pouze
tehdy, pokud jsou nanočástice správně dispergované v polymeru.
Je to jako míchání vody a mouky. Vše musíme namíchat tak, aby
se netvořily hrudky, musí jít o homogenní směs, ve které je každá
částice jako jedinec. Nanočástice mají nejčastěji tvar destiček, koulí,
trubek nebo vláken a jejich tvar se nesmí změnit vlivem dispergace.
Nanotechnologie mají obrovský potenciál a jejich širokou škálu
aplikací si jen stěží dokážeme v současné době představit. Díky
použití nanotechnologií je například možné vyrobit nafukovací
gumový člun, který bude extrémně pevný, avšak díky tenčím
stěnám bude mnohem lehčí než současný produkt,“ vysvětluje Jiří
Zelenka. Další oblastí zájmu Tosedy jsou technologie příznivé
životnímu prostředí. „S touto oblastí máme, podobně jako
v případě nanotechnologií, bohaté zkušenosti. Použitím nanočástic
a polymerů z obnovitelných surovin lze připravit speciální materiály
vynikajících vlastností, které mohou nalézt uplatnění například
i v kosmonautice,“ přibližuje oblast obnovitelných zdrojů Tomáš
Vlček. I přes to, že je Toseda mladá společnost, podařilo se jí
získat již pět projektů v rámci ESA.
ČERVEN 2015
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EXPLOSIA

Jde třeba o stroje z reparací po první světové válce, které fungují již
od založení společnosti. Jsou jednoduché a prověřené léty výroby,“
říká Zbyněk Akštein. Samotná výroba výbušnin je potom prý
podobná kuchyni. „Využíváme mísiče různých tvarů a koncepcí,
které v podstatě vypadají jako mísiče na těsto. Většina vyráběných
surovin má totiž nejprve podobu těsta, to se týká třeba i prachů.
Při další práci s tímto těstem zase často využíváme šneky, které
jsou podobné mlýnkům na maso a těsto rozdělí na menší kousky,“
objasňuje výrobu výbušnin Zbyněk Akštein.

V roce 1920 byla v Semtíně založena Československá akciová
továrna na látky výbušné, která se o čtrnáct let později přejmenovala na Explosii. Ta se snažila být soběstačná v rámci vstupních
surovin, a proto kolem ní začaly brzy vyrůstat další továrny, které
se zaměřovaly na základní i těžkou chemii. Postupně z těchto
továren vznikla společnost Synthesia. Oba dva podniky byly po
druhé světové válce sloučeny do jednoho, pod nímž byl v roce
1954 založen Výzkumný ústav průmyslové chemie (VÚPCH). Po
revoluci se začal celý obrovský podnik, který v té době zaměstnával asi deset tisíc lidí, postupně rozdělovat a Explosia se společně
s VÚPCH, který pod ní nyní patří, osamostatnila. Od roku 2002 je
ve vlastnictví státu.

Ke kosmonautice se Explosia dostala díky výrobě řezací nálože
RAZOR, která je určená pro řezání oceli. „Asi před pěti lety nás
navštívili zástupci ESA a firmy Astrium, kteří přišli s dotazem, jestli
bychom byli schopní vyvinout řezací nálože použitelné v nosných
raketách. V rámci druhé výzvy Pobídkového programu pro český
průmysl jsme proto podali dva projektové návrhy. Oba dva byly
zaměřené na nosné rakety,“ vysvětluje Zbyněk Akštein.

Explosia je výrobní a obchodní společnost, která působí v oblasti
výbušnin a energetických materiálů pro civilní i vojenské použití.
Nejznámějším výrobkem této společnosti je plastická trhavina
Semtex, která však tvoří pouze nepatrné procento výroby.
Explosia vyrábí střeliviny založené na jednosložkových i dvousložkových praších, široký sortiment průmyslových trhavin
pro použití na povrchu i v podzemí a další speciální výrobky.
Zkušenosti má i s výrobou raketových motorů. VÚPCH se
zaměřuje hlavně na výzkum a vývoj nových technologií pro
výrobu střelivin a trhavin, výzkum a vývoj nových produktů,
zdokonalování produktů stávajících, kontrolu kvality během
výroby, kontrolu vstupních a výstupních surovin a malosériovou
výrobu.

Cílem prvního z těchto projektů byl vývoj hnací látky pro
raketové motory na tuhé pohonné hmoty. Získání projektu se
však nezdařilo. Druhý projektový návrh byl zaměřen na vývoj
systému pro neutralizaci celé nosné rakety v případě potíží
během startu nebo počáteční fáze letu a také na vývoj soustavy
řezacích náloží, které by prázdné raketové stupně rozřezaly na
menší kusy, jenž se po dopadu do oceánu rychle potopí. Tento
systém měl být univerzální a využitelný pro více raket. Explosia
tento projekt získala, bohužel následující dva roky se nic nedělo.
Toto zdržení bylo zapříčiněno personální výměnou uvnitř
ESA. V roce 2013 se komunikace obnovila a byl připravován
nový projektový návrh na stejné téma, avšak již s upraveným
rozpočtem i harmonogramem. I z tohoto projektu nakonec sešlo.
Důvodem byly změny v projektovém návrhu a také omezené
výrobní kapacity Explosie.

Mezi nejzajímavější produkty patří systém katapultáže pro
vojenské a ultralehké letouny. „Tento systém nejprve pomocí
pyropatron odhodí překryt kokpitu a na teleskopickém rameni
vytáhne pilota se sedačkou mimo kabinu, poté zapálí raketový
motor umístěný pod sedačkou a odnese pilota do bezpečí. V oblasti
leteckých záchranných systémů patříme mezi světovou špičku,“
sděluje Zbyněk Akštein. Jiné projekty se zaměřují například na
vývoj akčních prvků pro systém aktivní ochrany vojenských
vozidel nebo na speciální nálože určené pro bourání ledu
v případě zamrznutí řeky a rizika ucpání koryta.

„Letectví a kosmonautiku vnímáme jako vrchol vědy a techniky.
Věříme, že každé společnosti může zapojení do této oblasti velice
pomoci. Žádný z projektů nám bohužel nevyšel, ale získali jsme
nenahraditelné zkušenosti a znalosti. V současné době jsme
již lépe připravení se do kosmonautiky zapojit. Naše uplatnění si
umím představit v oblasti pyrotechnických systémů pro
oddělování stupňů, neutralizačních a řezacích systémů nebo
raketových motorů na tuhé pohonné hmoty,“ uzavírá Zbyněk
Akštein.

Výroba v oblasti výbušnin je regulovaná a musí při ní být
dodržovány přísné bezpečností požadavky. Mnozí by proto
čekali využívání moderních výrobních technologií, opak je ale
pravdou. „Při výrobě využíváme i staré, takřka muzejní, kousky.

Autor: Michal Kuneš
1

2

Nálož Semtex RAZOR pro řezání oceli, díky níž se Explosia dostala do kontaktu s kosmonautikou. Ocelová deska před (1) a po rozřezání pomocí nálože (2). Zdroj: Explosia
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Vakuový test akcelerometru pro Swarm. Zdroj: VZLÚ

RADEK PEŘESTÝ,
MANAGEMENT V KOSTCE

V České republice je jen málo tak zkušených projektových manažerů v kosmonautice, jako je
Radek Peřestý. Vedl vývoj českých mikroakcelerometrů MAC, známých též jako MACEK, pro ruskou
družici Resurs F1, americký raketoplán Atlantis, českou družici MIMOSA nebo trojici evropských
družic Swarm. Během své kariéry pracoval v Astronomickém ústavu Akademie věd České
republiky, Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu a nyní působí ve společnosti Serenum.
První otázka nemůže být jiná, jak jste se dostal ke kosmonautice?
V roce 1985 jsem dokončil studium fyziky na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Brně a nastoupil do Astronomického
ústavu. Zajímal jsem se hlavně o přírodní vědy, zejména
astronomii, kosmonautika mi tehdy přišla moc technická. Praxe
ale brzy ukázala, že bez bližšího propojení s technikou moderní
astronomii a astrofyziku příliš dělat nejde.
A čím jste se na Astronomickém ústavu zabýval?
Ze začátku šlo hlavně o pozorování a zpracování měření. Pro
program Interkosmos jsem v oddělení doktora Valníčka zpracovával rentgenové snímky Slunce z družic. Také jsem testoval
vzorky optiky, zabýval se rentgenovou fotometrií nebo dělal
různé laboratorní práce.
Vaše kariéra je spojená hlavně s vývojem mikroakcelerometrů,
jakým způsobem jste se do této oblasti zapojil?
Historie českých akcelerometrů sahá do let 1985 a 1986, kdy
začal pan doktor Sehnal a jeho pracovní skupina uvažovat
czechspace

o vývoji akcelerometru pro studium atmosféry a dynamiky
nízkoletících družic. Ta reálná historie ovšem začala později,
v roce 1988 nebo 1989, získáním finanční podpory díky projektu
SAS (Sistěma Aeronomičeskich Sputnikov, pozn. red.)
z programu Interkosmos. Po změnách v roce 1989
se měnily týmy a preference v projektech a hledal se někdo,
kdo by byl schopen tento projekt převzít. Byla to pro
mě výzva i příležitost ke změně a tak jsem ji přijal.
Jak na projekt SAS navazuje Váš akcelerometr MAC-01 pro
družici Resurs F1, která byla vypuštěna v roce 1992?
Po roce 1990 program Interkosmos zanikl a s ním i financování
pro náš projekt. Přišli jsme proto s jednoduchým a levným
technologickým experimentem na družici Resurs. V 90. letech
se Rusko snažilo komercializovat své kosmické služby,
takže test akcelerometru na družici Resurs se uskutečnil
jako běžný komerční projekt, tedy na základě dohody
o vynesení experimentu za peníze. Ukázalo se, že naše
zařízení je sice funkční a odolné, ale velmi citlivé. Již tehdy
byla zřejmá potřeba dalšího experimentu, který by ověřil jeho
vlastnosti.
ČERVEN 2015
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Radek Peřestý (vlevo) pracuje na justaci slunečních čidel na družici MIMOSA
na kosmodromu Pleseck. Zdroj: Astronomický ústav AV ČR

Nakonec se družici MIMOSA (Micromeasurements of Satellite
Acceleration, pozn. red.) podařilo technicky dotáhnout do
konce a vypustit. Vypuštění bylo hrazeno smlouvou o deblokaci
ruského dluhu.
Dále následovalo testování na ruské družici Tatiana 2 v roce
2009 a samozřejmě akcelerometry MAC-04 na třech evropských družicích Swarm, které byly vypuštěny v roce 2013.

A tak jste přišli s akcelerometrem, který letěl na raketoplánu
Atlantis v roce 1996.
To, že se podařilo dostat náš akcelerometr MAC-02 na raketoplán, byla tak trochu souhra okolností. Tenkrát nás nezávisle
na našem snažení oslovili kolegové z univerzity v americké
Alabamě, kde jsme měli kontakty ještě z 60. let. I zde se zabývali
měřením zrychlení na družicích, ale potřebovali mít jistotu,
že kalibrují správně především nulové zrychlení. Akademičtí
pracovníci společně s Marshallovým kosmickým střediskem
NASA v Huntsville navrhli metodu kalibrace svého akcelerometru pomocí nezávislého přístroje, který nakonec získali od nás.
Bohužel společné zařízení jako celek na palubě raketoplánu
nefungovalo tak, jak mělo. My jsme však velmi užitečná data
z našeho akcelerometru získali. V té době na nás Američané stále
ještě nahlíželi jako na exoty, kteří přiletěli odněkud z východu,
takže jsme jistě byli první položka na seznamu možných příčin
selhání. Společným vyšetřováním NASA, Boeingu a univerzity
v Alabamě byla stanovena jako příčina poruchy nekompatibilita
na rozhraní software-hardware uvnitř jednotky akcelerometru
vyrobeného alabamskou univerzitou. Teprve po tomto závěru
jsme si pořádně oddechli.

Se Swarmem je historie složitější. ESA ještě před touto misí
připravovala projekt družice CHAMP, uvnitř které byl také akcelerometr. Byli jsme osloveni s žádostí o nabídku, ale spolu s námi
o zakázku soupeřili i Francouzi. Nakonec rozhodnutí padlo ve
prospěch francouzské kosmické agentury CNES a firmy ONERA.
Na rozdíl od nás byli totiž akcelerometr schopni financovat
také z vlastních zdrojů. My jsme projekt však nemohli pojmout
jinak než komerčně a to nás znevýhodňovalo. Myslím si, že naše
technické řešení v té době bylo objektivně lepší než to francouzské a aktuální technologická úroveň byla srovnatelná. Podobně
jsme byli osloveni i v případě akcelerometrů pro misi Swarm. ESA
už o nás věděla a nakonec se nám podařilo ten projekt získat.
A to jsme ještě ani nebyli členskou zemí ESA! V průběhu projektu
jsme zároveň spolupracovali s Českou komickou kanceláří na
přípravě různých školení a seminářů. Snažili jsme se naše nově
nabyté zkušenosti a znalosti předávat dál. Byla to příležitost pro
mnohá česká pracoviště, aby zjistila více podrobností o tom, jak
vypadá práce na projektech pro ESA.
V jednom z Vašich rozhovorů jsem četl, že práce na družici
MIMOSA vypadala tak, že se nejprve postavila družice a až
poté se k ní zpracovávala dokumentace. To je ale pravý opak
toho, co požaduje ESA.
U družice MIMOSA to probíhalo tak, že se našlo technické řešení,
které se bezprostředně zrealizovalo. Když bylo testováním
ověřeno, že je vše v pořádku, tak se dodatečně dodělaly
dokumenty. Samozřejmě vývoj probíhal klasicky, když chcete
něco dobře vyvinout, tak si to musíte nejprve spočítat. Tehdy

Umístění akcelerometru ve SPACEHABu amerického raketoplánu. Zdroj: Astronomický ústav AV ČR

Po raketoplánu jste začali pracovat na vlastní družici MIMOSA
včetně akcelerometru MAC-03. Ta se do vesmíru dostala v roce
2003. Jak vznikl nápad na samostatnou družici?
To byla od roku 1990 jedna souvislá linka, stejný cíl. Prvotní myšlenka samostatné družice byla jádrem zmíněného projektu SAS,
který byl po rozpadu programu Interkosmos nahrazen ověřením
technologií na družici Resurs. Poté následoval experiment na
raketoplánu a na základě jeho velmi dobrých výsledků jsme se
opět vrátili k družici MIMOSA, když jsme na její realizaci získali
podporu z rozpočtu Akademie.
Bylo složité přejít od vývoje jednoho přístroje k vývoji celé
družice?
Dostupné prostředky jsme museli rozprostřít do vývoje akcelerometru i celé družice. Některé bloky jsme si sice mohli pořídit
třeba z Ústavu fyziky atmosféry, ale jiné se musely vyvinout
od začátku. Navíc se po konci programu Interkosmos rozpadly
jednotlivé technicky zaměřené pracovní skupiny v Akademii
a chyběly nám tak jejich dovednosti a zkušenosti. Vývoj nakonec
trval od roku 1996 až do roku 2003. Při vývoji jsme tvarem
i základním vybavením vycházeli z designu družic Magion.
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Instalace družice MIMOSA na třetí stupeň rakety Rokot.
Zdroj: Astronomický ústav AV ČR

kapitolou byl transport zařízení do Ruska a zpět. Pro vývoz
výzkumných zařízení již neplatily výjimky jako pro Interkosmos,
ale nová pravidla se často měnila a odpovědnost za rozhodování
pak zůstávala na jednotlivých úřednících. Takže se stávalo, že
kolegové z Ruska převáželi kosmické přístroje doslova v kufru
a zažívali často kuriózní situace s úředníky na letišti.
U raketoplánu Atlantis jsme měli výhodu, že jsme byli izolování
od NASA a Boeingu, dodavatele modulu SPACEHAB pro raketoplán, univerzitou v Alabamě, které jsme dělali subdodavatele.
Takže jsme se většiny organizačních záležitostí neúčastnili.
Na druhou stranu se velice formálně a komplexně vyžadovala
technická dokumentace související s předstartovní přípravou.
Tam už jsme narazili na analýzy zaměřené na bezpečnost, různé
seznamy, doklady o certifikaci materiálů a tak dále. Situace byla
ve výsledku podobná jako u evropských ECSS standardů, tedy
celkem mohutná dokumentace.
Jak moc se lišily jednotlivé verze akcelerometru?
jsme si vše psali někam na papír nebo do poznámkového bloku,
osobní počítač a vhodný software vůbec nebyly běžné. Tyto
poznámky jsme ale nijak formálně nezpracovávali do podoby
příslušného dokumentu, který požaduje ESA.
Byl pro Vás přechod na projekty pro ESA a ECSS standardy
problematický?
Už když se pracovalo na družici MIMOSA, jsme věděli, že existuje
ESA a nějaké dobré zásady, jak by se měl kosmický projekt
realizovat. Moje snaha, jako projektového manažera, byla
využívat ECSS standardy, ale rozpočet, který jsme měli k dispozici, toto neumožňoval pokrýt. Na druhou stranu je potřeba
říci, že jsme byli sami sobě zákazníkem, což nám usnadňovalo
práci. Z mého pohledu bylo dobře, že jsme se při řešení projektu
Swarm byli nuceni držet standardů. Náš technický tým tak
průběžně získával jistotu, že naše řešení bude správné a povede
k žádaným výsledkům. Bylo ale potřeba, abychom naučili naše
techniky, jak dokumentaci zpracovávat. Hodně nám se vším v té
době pomohl hlavní řešitel.

Už v počátku projektu jsme se rozhodli v našem akcelerometru
použít pro senzor krychli a ne kouli. Tehdy to bylo hlavně kvůli
tomu, že u nás nebyl nikdo schopný dostatečně přesnou kouli
vyrobit. Nakonec se ukázalo, že je to velice dobrá volba, protože
symetrie krychle nám dává mnoho výhod při měření. U tohoto
řešení jsme po celou dobu zůstali. Design kapacitního senzoru
prošel větší změnou jen v období mezi družicí Resurs a raketoplánem Atlantis a od té doby už jen zlepšujeme některé jeho
parametry pomocí úprav elektronické části přístroje.
Zásadním rozdílem je použití certifikovaných součástek
pro projekt Swarm. Nečekali jsme ale, že cena spolehlivých
a ověřených součástek je tak vysoká. V počáteční fázi návrhu
jsme se nezaměřovali na snížení počtu používaných komponent,
což vedlo i k jejich vyšší jednotkové ceně. Nákup komponent
nás tehdy hodně zatěžoval a dodatečně jsme hledali designové
řešení, které by mělo menší dopady na náš projekt.

Takže Vás osobně na tom přechodu nic nepřekvapilo?

Kompletní senzor zrychlení pro družice Swarm. Zdroj: VZLÚ

Mě osobně to nepřekvapilo, protože jsem se snažil takto postupovat už u družice MIMOSA. Je však třeba přiznat, že jsme všechna
přezkoumání absolvovali s velkým množstvím připomínek, což
je pochopitelné, protože jsme vše dělali poprvé. Nikdy předtím
jsme se třeba nezabývali dohledem nad kvalitou a spolehlivostí
produktu. Na začátku projektu Swarm bylo největším problémem, kdo bude onen dohled dělat. Naštěstí se ve VZLÚ, kde už
jsem tehdy pracoval, našel člověk, který byl ochotný, dostatečně
motivovaný a schopný, aby ten systém vstřebal.
Práci na družicích MIMOSA a Swarm už jsme z pohledu
projektového managementu probrali, ale jak se lišila práce
třeba na akcelerometru pro ruskou družici Resurs a americký
raketoplán Atlantis?
U ruské družice Resurs vznikly jen tři nebo čtyři základní
dokumenty podobné těm, které vyžaduje ESA. Po realizaci
předstartovních příprav jsme přinesli výsledky testů a tím to
v podstatě celé skončilo. Tenkrát se téměř výhradně používal
dálnopis, fax byl výkřik techniky, a dokumenty se psaly na
psacích strojích, takže vytvořit dokument o 50 stranách bylo
docela pracné. Speciální problém byl přepis azbuky do latinky
a naopak. Bylo to celé těžkopádné a pomalé. Samostatnou
czechspace

Co se Vám podařilo zjistit z naměřených dat?
Akcelerometr se vyvíjel za účelem získat vědecky využitelná
data, zpracovat je a stanovit závěry. U družice MIMOSA se
bohužel nepodařilo odaretovat krychli, takže výsledky byly
hlavně technologického charakteru. Z raketoplánu jsme získali
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Sestavený letový hardware akcelerometru pro misi Swarm. Zdroj: VZLÚ

lepší data, vše fungovalo tak, jak mělo, ale problémem bylo
samotné prostředí. Kvůli pohybu astronautů jsme mohli měřit
pouze v době, kdy posádka spala. Navíc byl raketoplán připojen
ke stanici Mir, kde bylo mnoho dalšího rušení, i nízkofrekvenčního, které spadalo do měřícího rozsahu akcelerometru. Proto jsme
nezískali data o atmosféře takové kvality, jakou jsme si původně
představovali, zato funkci přístroje jsme ověřili dokonale. V případě Swarmu je situace s kvalitou dat nejlepší, projevuje se zde
pozitivně způsob realizace našeho přístroje. Na druhou stranu
se ale vyskytují dětské nemoci vývoje, které nebyly dřívějšími
experimenty zmapovány.
O jaké dětské nemoci se jedná?
Všechny tři akcelerometry jsme osadili stejnými součástkami, ale
vlivem tolerancí komponent, které jsou umístěné v té nejcitlivější
části detektoru, a zřejmě i výrobních odchylek mechaniky čidla
máme velký rozptyl parametrů u jednotlivých přístrojů. Při realizaci
jsme se více zaměřili na zdokonalení spolehlivosti a méně pak
na detaily designu samotného. Největším problémem jsou nyní
teplotní závislosti, které jsou několikrát větší, než jsme na základě
výsledků pozemních testů očekávali a jsou velmi rozdílné mezi
jednotlivými přístroji. Naštěstí se ukazuje, že je možné provést
korekci naměřených dat při jejich pozemním zpracování.
Problémům, které se vyskytly na družici MIMOSA, jste se ale
úspěšně vyhnuli. Co bylo jejich příčinou?
Z následných výzkumů, které jsme provedli, se ukázalo, že
příčinou byl aretační mechanismus, který jsme mezi raketoplánem a družicí MIMOSA konstrukčně předělávali. Mechanismus
slouží k zajištění křemenné krychle proti pohybu a chrání ji
před poškozením nárazem na stěny dutiny. Vibrace působící při
startu na tento mechanismus způsobily, že jeho pružiny nebyly
následně ve stavu mikrogravitace schopné překonat vnitřní třecí
sílu a krychli uvolnit.
Byl jste projektovým manažerem projektů pro ruský Resurs,
americký Atlantis, českou družici MIMOSA i evropský Swarm.
Jaké další projekty jste řídil, nebo řídíte?

Tento přístroj, koronograf ASPIICS, realizuje belgická společnost
CSL (Centre Spatial de Liege, pozn. red.), která má s projekty ESA
dlouholeté zkušenosti. Zvláštností projektu je poměrně široká
mezinárodní spolupráce, která trochu připomíná spolupráci
v rámci programu Interkosmos. Schůzky s týmy z poloviny
Evropy se musí svolávat několik týdnů dopředu. Je to složitá
organizace, ale společnost CSL organizaci zvládá dobře.
Dalšími dvěma projekty pokračují aktivity na družicích Swarm.
Jednak probíhá pravidelné měsíční monitorování funkce všech
tří přístrojů a jednak se podílíme konzultacemi na analýze
dat z akcelerometrů. Firma Serenum, kde nyní pracuji, rovněž
pracuje na několika teoretických studiích v oblasti přesného
měření času. U jedné studie jsem přímo v manažerské roli, u další
poskytuji podporu při práci mladého manažera projektu.
Jaký byl pro Vás přechod z pozice technického pracovníka do
role manažera?
Přechod byl poměrně plynulý a neměl jsem žádné větší
problémy. Navíc jsem řídil projekty na půdě Akademie,
kde se tyto pozice od sebe zase tolik nelišily. Teď se sice
věnuji managementu, ale prošel jsem si stejně jako většina lidí
postupným vývojem. Nebyl to vědomý výběr, neskončil jsem
školu a neřekl si, že teď budu manažer.
Bylo pro Vás na začátku, když jste začínal s projektovým
managementem, něco obtížného?
Nic podstatného mě nenapadá. Navíc mě to baví. Problémy jsou
ale se vším. Realizace kosmických projektů není jednoduchá věc,
je velice stresující. Nasazení a psychická zátěž jsou patrné nejen
u manažerů, ale i u ostatních zapojených pracovníků. Peněz je
vždy málo, času je vždy málo a problémů je vždy více, než člověk
na začátku čekal. Já jsem ale se svou prací spokojen a neměnil
bych.
Cítíte se nyní, po zkušenostech, které máte, více jako technik
nebo manažer?

V současnosti jsem projektovým manažerem pro vývoj
mechanismu dvířek koronografu pro evropskou misi Proba 3.

Ze začátku jsem byl více vnořený do technických záležitostí,
ale nyní se spíše orientuji na řízení projektů. V rámci Swarmu se
podílím ještě na zpracování a vyhodnocování dat, což představu-
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Radek Peřestý (vpravo) oslavuje se svými kolegy úspěšné odaretování
všech tří akcelerometrů na družicích Swarm. Zdroj: VZLÚ

je významné procento objemu mé práce, ale to je z odborných
věcí vše, zbytek je management. Nyní pracuji na pěti projektech,
takže bych na technickou práci už ani neměl čas.
Jaká je náplň Vaší práce jako projektového manažera?
Jsou to typické manažerské úlohy jako organizace týmu, zajišťování schůzek, reportování, dohled nad rozpočtem, dodržování
harmonogramu nebo kontrola dokumentace a smluv. Dělám
také další činnosti napříč firmou Serenum. V současné době
řešíme více projektů, takže není možné, aby každý zaměstnanec
pracoval pouze na jednom z nich. Projektové týmy jsou proto
z části tvořeny stejnými lidmi, takže si práci musíme dobře
organizovat.
Myslíte si, že je pro projektového manažera důležité manažerské vzdělání?
Já sice manažerské vzdělání nemám, ale na druhou stranu jsem
si sám různé informace o projektovém managementu aktivně
vyhledával. Ve VZLÚ jsme též absolvovali kurz zaměřený na
projektový management. Takže jsem si potřebu manažerského
vzdělávání uvědomoval. Nedávno jsem četl některé texty
zaměřené na důležitost projektového managementu, které
jste publikoval na webu České kosmické kanceláře. A myslím,
že Váš názor je celkem správný. Zřejmě budoucí vývoj povede
k tomu, že se začne role projektových manažerů profilovat
do samostatné profese, na kterou se člověk bude připravovat

bude ESA vůbec chtít. Když ale něco vyvíjím, tak přeci musím
nějak prokázat, že moje řešení má potřebné parametry a že
je dostatečně spolehlivé. Chápu ale, že někdo administrativní
činnosti nemusí mít rád. Jde o daň za to, že děláte spolehlivé
a kvalitní věci. I pro mě byl ze začátku šok, jak se formálně řešily
neshody ve Swarmu. Bylo třeba vyplnit mnoho dokumentů na
různých úrovních. Na druhou stranu, když jsme se v tom systému
trochu zaběhli, tak to byl velmi dobrý a spolehlivý nástroj, jak
něco neopomenout. Navíc kosmické projekty trvají dlouho,
takže pokud by se podcenila dokumentace a někdo by se na ten
projekt po čase podíval, tak by se v něm třeba ani řešitel rychle
nevyznal. Člověk nemůže mít vše jen v hlavě.
Najde se také několik pracovišť, která říkají, že jsou technicky
schopna na projektech ESA pracovat, ale náročná administrativa je odrazuje.

Vibrační test akcelerometru pro Swarm. Zdroj: VZLÚ

Lidé a firmy musí nejdříve něco umět, aby to od nich ESA chtěla
a aby byli schopni jí to prodat. Potom můžete mít problémy
s tím, že vás zatěžuje administrativa. Pak už jde jen o to, jestli tu
zakázku od ESA potřebujete nebo ne. Pokud ano, tak ji vezmete
i s tím, že se administrativu musíte naučit, nebo si ji zajistit
externě. Já neříkám, že mě baví sepisovat například seznamy
dokumentace nebo aktualizovat harmonogram každý týden
dvakrát. Při práci na Swarmu jsem takové věci ale dělal neustále.
Vím, že jde o nutnost, bez které se nelze v systému ESA obejít. Je
to nepostradatelná součást řešení a je to ta nejméně bolestivá
cesta k dosažení cíle. Tento postup se mi osvědčil a nemám tedy
důvod mu nevěřit. Člověk je společností vždy donucen k nějaké
administrativě nebo byrokracii. Teď to berte prosím s rezervou,
ale pokud člověk nebo firma zvládne vyplnit třeba daňové
přiznání, tak zvládne vyplnit i administrativní dokumenty pro
ESA.
Závěrem se zeptám, jak byste shrnul, co jste se při své práce
naučil a co Vám přinesla?
a potom ji bude profesionálně vykonávat. V České republice však
ještě nějakou dobu potrvá, než k tomu dospějeme. Specifickým
problémem jsou malé a střední podniky, kde to určitě nebude
tak jednoznačné.
Mnoho firem nemá v oblibě administrativu, jak se na ni
koukáte Vy?
Já na ní v kosmických projektech nevidím nic špatného. Pokud
budu někomu prodávat šrouby, tak je otázka, jestli je tato
administrativa potřebná, a je také otázka, jestli to po mně
czechspace

Práci vnímám jako součást svého života, baví mě a vážím si toho,
že ji můžu dělat. Díky tomu jsem nabyl i nějaké dovednosti
a zkušenosti. Dříve jsem se například snadno rozdurdil a prosazoval názory, o kterých jsem si myslel, že jsou správné. I teď mám
vždy svůj názor, ale už bych se zdaleka kvůli jeho prosazování
nerozčiloval tak jako dříve. Dá se říci, že jsem dospěl k určitému
nadhledu a toleranci.
Autor: Michal Kuneš
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Společná fotografie účastníků Kosmos-News Party 2015. Zdroj: KNP

KOSMOS-NEWS PARTY
PO PATNÁCTÉ

Na konci dubna se v Pardubicích uskutečnil již patnáctý ročník víkendové mezinárodní konference
zaměřené na kosmonautiku a dobývání vesmíru s názvem Kosmos-News Party 2015 (KNP2015).
Více než stovka laických zájemců o kosmonautiku a profesionálních odborníků z České republiky,
Slovenska, Německa a Izraele si v průběhu tří dnů konference vyslechla 11 přednášek zaměřených
na kosmonautiku minulosti, současnosti i budoucnosti. Vrcholem celého programu byla nedělní
beseda s českým kosmonautem Oldřichem Pelčákem, náhradníkem Vladimíra Remka při misi
Sojuzu 28 v roce 1978.
Mezinárodní konferenci KNP pořádá občanské sdružení KosmosNews ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří, občanským
sdružením Kosmo Klub a Českou astronomickou společností
za podpory Města Pardubice. Účastní se jí každoročně přibližně
stovka posluchačů z České republiky, Slovenska, Polska,
Německa a dalších zemí. Potěšující je stále se zvyšující účast
mladých zájemců o kosmonautiku.
Slavnostní zahájení KNP2015. Zdroj: KNP

V první páteční přednášce shrnul Julius Cacka, předseda sekce
Kosmos Svazu českých filatelistů, návštěvy kosmonautů v České
republice a jejím blízkém okolí v minulých dvanácti měsících
pohledem sběratele autogramů.
Na něj navázal s velmi očekávanou přednáškou odborník na
sociomapování pracovních týmů, izolovaných skupin a posádek,
Rudolf Kubík ze společnosti QED Group, který představil účastníkům konference výsledky sociologického výzkumu posádky
mezinárodního experimentu dlouhodobé izolace Mars-500.
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Ústřední programový den, sobotu 25. dubna, zahájil hlavní
organizátor KNP2015 Milan Halousek vzpomínkou na uplynulých čtrnáct ročníků KNP. Představené fotografie, někdy i patnáct
let staré, vyvolaly na tvářích účastníků často úsměv a někdy také
povzdech nad tehdy bujarou kšticí a štíhlou postavou.
Druhou přednáškou sobotního dopoledne bylo vystoupení paní
Jany Kvíderové z Botanického ústavu AVČR a Centra polární
ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která
účastníkům konference velice vtipným a netradičním způsobem
přiblížila život na české polární stanici Petunia na Špicberkách
a srovnala ho s životem kosmonautů na Mezinárodní kosmické
stanici.

Plný sál při přednášce v rámci KNP2015.
Zdroj: KNP

Páteční večerní blok byl zakončen přednáškou pracovníka
České kosmické kanceláře Jaroslava Urbáře na téma Kosmického
počasí, jeho sledování, monitorování a výzkumu. Ta zazněla
tento večer celkem dvakrát, protože původně byla určena jen
jako přednáška pro veřejnost, která se v rámci doprovodného
programu KNP2015 uskutečnila na Hvězdárně barona Artura
Krause v Pardubicích, avšak účastníci konference chtěli informace z úst našeho předního odborníka na kosmické počasí slyšet
také.

Ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář zahájil v další části
programu informační seminář o vývoji a využívání encyklopedie
umělých kosmických těles SPACE-50. Na jeho vystoupení
navázali Miroslav Káňa a Michal Václavík z CSO, kteří se podílejí
na shromažďování dat a jejich zpracování pro potřeby této
jedinečné encyklopedie.
Panelová diskuse na téma Výhled ESA v pilotovaných letech
a robotickém průzkumu sluneční soustavy po roce 2015, kterou
moderoval Michal Václavík, a do které se zapojilo velké množství
diskutujících v sále, zakončila sobotní program KNP2015.

Představení Expedice Mars - Lucie Davidová a Michal
Vyvlečka s čestnou plaketou kosmonauta Alexeje Leonova
za výchovu v kosmonautice. Zdroj: KNP

Následovalo ještě tradiční bowlingové klání na místní hotelové
dvoudráze a dlouhé večerní posezení řady účastníků, kteří se
často setkají pouze jednou ročně, a to právě během KNP.
Poslední den patnáctého ročníku KNP2015 začal svým historickým ohlédnutím publicista Stanislav Kužel, který zavzpomínal na
dvě významná kosmonautická výročí roku 2015 – první výstup
člověka do volného kosmického prostoru (Alexej Leonov,
18. 3. 1965) a první mezinárodní projekt ve vesmíru, společný
let Sojuz-Apollo (17.-19. 7. 1975). Jeho vyprávění bylo zpestřeno
řadou autentických dokumentů z těchto událostí, kterých se
osobně jako novinář zúčastnil.

Na poslední dopolední přednášce byla představena nová
česká komplexní strava v prášku, která by třeba jednou mohla
být alternativou pro výživu kosmonautů během dlouhých
vesmírných misí. Autoři produktu Jakub Krejčík a Marek Humpl
ze společnosti MANA čelili řadě souhlasných i nesouhlasných
reakcí a dotazů na svůj výživný koktejl, který všichni účastníci
KNP2015 mohli i sami ochutnat.
První odpolední vystoupení si pro účastníky KNP2015 připravili
velitelé mezinárodní studentské vzdělávací soutěže Expedice
Mars, jejímž spoluorganizátorem je Česká kosmická kancelář
(více o Expedici Mars si můžete přečíst například v časopisu
Czechspace č. 8 z prosince 2013). Mladí vysokoškolští studenti
Michal Vyvlečka a Lucie Davidová představili téměř stovce posluchačů v plném přednáškovém sále hotelu TRIM v Pardubicích,
dvanáctiletou historii této soutěže i další studijní a vědecké
úspěchy studentů, kteří Expedicí v minulých letech prošli. Na
finálové posádce loňské Expedice Mars potom představila Lucie
Davidová metodu sociomapování v konkrétní podobě a ukázala
i několik zajímavých okamžiků ze života posádky, která prožila
více než 60 hodin v prostředí malé kabiny kosmické lodě při
cestě na Mars a zpět.
O tom, co je nového na Slovensku po podpisu smlouvy
o spolupráci s ESA pohovořil ve svém vystoupení předseda
Slovenské organizace pro vesmírné aktivity Jakub Kapuš. Během
své prezentace představil i současný stav vývoje první slovenské
družice skCube.
czechspace

Na závěr KNP2015 proběhla beseda s panem Oldřichem
Pelčákem, který absolvoval v letech 1976-1978 kompletní
kosmonautický výcvik v Hvězdném městečku a který byl
náhradníkem prvního československého kosmonauta Vladimíra
Remka při jeho kosmické misi (Sojuz 28 - Saljut 6, 2.-10. 3. 1978).
Na dlouhou besedu o životě, kosmonautice i vojenském a civilním létání, navázala autogramiáda a fotografování s účastníky
KNP2015, kteří chtěli mít památku na setkání s naším oblíbeným
kosmonautem-náhradníkem a plukovníkem letectva ve výslužbě.
KNP se v minulosti účastnilo mnoho českých i zahraničních
odborníků na kosmonautiku a publicistů, jako napřiklad Jan
Kolář, Luboš Perek, Antonín Vítek, Petr Lála, Stanislav Fischer, Jan
Kusák, Bedřich Růžička, Karel Pacner, Tomáš Přibyl, Pavel Toufar,
Jiří Kroulík, Jiří Grygar, Boris Valníček, Jaroslav Sýkora, nebo také
první evropský kosmonaut Vladimír Remek, první německý
kosmonaut Sigmund Jähn či výše zmíněný Oldřich Pelčák.
KNP2015 skončila, další ročník mezinárodní laické konference
o kosmonautice KNP2016 se uskuteční opět v Pardubicích přesně
za rok, o víkendu od 29. dubna do 1. května 2016.
Oficiální web Kosmos-News Party http://knp.kosmo.cz
Kosmos-News Party v číslech
15 ročníků 45 programových dnů 255 hodin programu
172 přednášek 1214 účastníků
Autor: Milan Halousek
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Superkondenzátory v komoře pro testování teplotními šoky. Zdroj: CSO

ČESKÉ SUPERKAPACITORY

Uchovávání elektrické energie je, vzhledem k současným technologickým možnostem, velikým
problémem v pozemských i kosmických aplikacích. Řešení vysokých nároků na krátkodobou
dodávku elektrického proudu v oblastech, jakými jsou například automobilová doprava,
letectví, zbrojní průmysl nebo telekomunikace, nabízí použití takzvaných superkondenzátorů.
Ty představují v mnoha ohledech zajímavou alternativu k doposud užívaným záložním bateriím.
Potenciál využití této nové technologie pro subsystémy napájení telekomunikačních družic byl
předmětem projektu ESA řešeného v programu ARTES 5.1, který byl nedávno úspěšně dokončen.
Na projektu se podílela také tři česká pracoviště, z nichž jedno vedlo celé mezinárodní konsorcium.
Počátky výzkumu tohoto způsobu uchovávání elektrické energie
sahají do 50. let minulého století. Superkapacitory, známé
také pod názvem superkondenzátory či ultrakapacitory, jsou
dvouvrstvé elektrochemické kondenzátory o vysoké kapacitě
(až 10 tisíc Faradů), které svými vlastnostmi zaplňují mezeru mezi
elektrolytickými kapacitory a dobíjecími bateriovými články.
Superkondenzátory uchovávají elektrickou energii podobně jako
akumulátory. Na rozdíl od nich však místo chemického principu,
kdy dochází ke změně z pevné fáze na kapalnou, využívají
elektrostatické síly. Oproti bateriím vynikají superkondenzátory
velmi vysokou objemovou energetickou hustotou, a to zároveň
při nízké měrné hmotnosti, která může být až 10 kW/kg oproti
200 W/kg klasických baterií. V tomto smyslu se jako velmi slibné
jeví uplatnění superkondenzátorů v oblasti spotřební elektroniky, u níž se předpokládá uchovávání energie přímo v čipu. Další
výhodou, která se uplatní nejen v kosmických aplikacích, je jejich
dlouhá životnost, která se promítá do vysokého počtu nabíjecích
a vybíjecích cyklů. Elektrody tak, na rozdíl od baterií, nepodléhají
degradaci ani po několika tisících cyklech, což by mělo umožnit
například zajištění chodu družice na patnáct i více let.

K přínosům superkapacitorů patří rovněž vysoká účinnost
nabíjecího a vybíjecího cyklu, která je vyšší než 95 %, vysoký
rozsah provozních teplot a minimální nebezpečí tzv. přebíjení.
Typickou vlastností superkondenzátorů je však také menší
kapacita pro skladovatelnou energii, než například u Li-Ion
baterií. Tento nedostatek je ale vyvážen schopností dodat
podstatně větší množství energie již během několika sekund,
v důsledku čehož je možné redukovat množství a tím i hmotnost
baterií a dosáhnout tak i úspor ve finančních nákladech na vývoj
i vynesení družice na oběžnou dráhu.
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Superkapacitory tak díky svým vlastnostem naleznou uplatnění
například v palubních subsystémech napájení u družic, které
jsou během části orbitální dráhy, kdy jsou solární panely družice
zastíněny, odkázány na uloženou energii. Mezi další potenciálně
slibné oblasti v kosmonautice patří stabilizace systému napájení
před velkým kolísáním, napájení pyrotechnických systémů
separace stupňů raketových nosičů a napájení radarových
systémů dálkového průzkumu Země. Za náročnou na výši
krátkodobé dodávky elektrické energie se považuje zejména
manipulace spojená s vysouváním a naklápěním antén. Budoucí

Vedoucí testovací laboratoře pro elektronické
součástky, Lukáš Diblík instaluje superkondenzátor do
komory pro otestování teplotními šoky. Zdroj: CSO

využití superkapacitorů odolných vůči nízkým teplotám je
možné u sond určených pro výzkum vzdáleného vesmíru nebo
také jako záložní zdroje energie pro atomové hodiny.
V současné době se výzkumu, zejména tzv. grafenových
superkapacitorů, věnuje řada světových pracovišť v čele s týmy
z amerického Technologického institutu v Massachusetts (MIT)
a australské Monashovy univerzity. Strukturu grafenového superkondenzátoru, u kterého je, na rozdíl od klasických baterií,
elektrická energie udržována ve formě elektrostatického pole,
tvoří střídající se tenké vrstvy grafenového gelu a kapalného
elektrolytu. Vlastnosti a chování těchto součástek však stále
nejsou dostatečně objasněny. Jejich sériovému použití dosud
brání nedostatečné množství uchovávané specifické energie,
nákladnost jejich výroby, malé maximální napětí i problémy
se samovybíjením. Širšímu uplatnění ultrakondenzátorů
v kosmickém sektoru brání také zatím absence dostatečně ověřených údajů o provozní spolehlivosti a životnosti, s ohledem
na očekávanou dobu života družice.
NASA i ESA se nyní aktivně zaměřují na zdokonalování
ultrakondenzátorů, které by díky svým parametrům mohly
být bez problémů využity ve vesmíru. Taková úložiště energie
budou disponovat kapacitou až 20 tisíc Faradů, nízkou efektivní
vzdáleností elektrod (pod 1 nm) a vysokou proudovou hustotou.
Z pohledu možností, které skýtá uplatnění nových materiálů,
bude kladen důraz na zvyšování tolerance k ještě nižším
provozním teplotám a zejména zvýšení počtu nabíjecích-vybíjecích cyklů. Nyní je zapotřebí získat více zkušeností například
s degradací provozních vlastností ultrakapacitorů během jejich
používání. Nejsou rovněž prozatím k dispozici údaje o dlouhodobé životnosti jejich provozu (nabíjení-vybíjení), které by byly
podpořené validovaným modelem.
V České republice se zkoumáním vlastností superkondenzátorů
zabývá několik pracovišť. Společnost EGGO Space, založená
roku 2002 se sídlem v Lanškrouně, se zaměřuje na testování
elektronických součástek, sítotisk a ekologické čištění (recyklace
a regenerace organických rozpouštědel nebo atmosférická
a vakuová destilace). Mezi druhy prováděných testů patří
klimatické, teplotní i mechanické zátěže a napěťová a proudová
přetěžování elektronických součástek. V projektu pro testování
superkapacitorů byla společnost EGGO vedoucím celého
konsorcia a zodpovídala za provádění testů životnosti. Dalším
členem týmu je brněnská firma Czech Space Research Centre
(CSRC), která má již s projekty v kosmonautice velké zkušenosti
a zaměřuje se na vývoj složitých elektronických systémů – letového hardware i software, včetně výroby elektronických zařízení
ve vlastním čistém výrobním prostoru (tzv. cleanroom). Od roku
1994 vyvinula a dodala firma CSRC letový hardware pro družice
INTEGRAL, SMART-1, Demeter, Proba-2, Proba-V a Swarm.
Aktivity společnosti zahrnují také elektrické testování, analýzy
a návrhy mechanických subsystémů. Zkušební a kalibrační
vybavení obou firem úspěšně splnilo i hodnotící testy ESA
a CNES dle standardů ECSS (European Cooperation on Space
Standardization). Ve společném projektu CSRC zajišťovala
kompletní vývoj a výrobu banky superkapacitorů. Trojici českých
pracovišť uzavírá Česká laboratoř pro elektronický šum Fakulty
elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení
technického v Brně, která se zabývala hlubším zkoumáním
fungování superkapacitorů a vývojem modelu jejich chování.
Ve svém výzkumu se laboratoř zaměřuje především na nové metody zjišťování spolehlivosti a odhadu životnosti elektronických
součástek. V současné době je výzkum, prováděný převážně
v rámci grantů EU a Grantové agentury České republiky, orientován na stanovení korelace mezi šumovými charakteristikami
a spolehlivostí jednotlivých součástek a zařízení, přičemž jsou
czechspace

vyhodnocovány nelinearity mezi proudem a napětím. Jediným
zahraničním pracovištěm, které se projektu účastnilo, je Airbus
Defence & Space, které se věnovalo shrnutí současného stavu
uplatnění superkondenzátorů v kosmonautice a průzkumu trhu.
Jeho tým v této souvislosti zkoumal konkrétní oblasti pro využití
těchto součástek. Celému konsorciu byla rovněž k velikému
užitku zkušenost odborníků této společnosti s vedením a administrací projektů.
Ve společném projektu těchto čtyř pracovišť byly ověřeny
současné technologie výroby superkondenzátorů, které by
mohly být vhodné pro aplikace v kosmonautice a současně by
umožňovaly dosažení specifické hustoty energie (nad 6 Wh/kg)
spolu s mimořádně vysokým počtem nabíjecích a vybíjecích
cyklů (až 1 milion). V další fázi byl proveden výběr superkapacitoru vhodného pro družicové aplikace a vývoj dvou prototypů
banky kondenzátorů. Tým z EGGO Space, kromě vedení celého
projektu zodpovídal za provádění testů, zkoušek a analýz na
úrovni součástek i celé banky. Společnost CSRC zajišťovala
elektrický a mechanický vývoj a výrobu banky, v níž bylo cílem
vytvoření většího napětí, protože jednotlivé kondenzátory
mohou dodávat pouze napětí 2,7 V. Aby bylo možné dosáhnout vyššího napětí, bylo zapotřebí spojit články sériově, což
s sebou ovšem nese nevýhodu zmenšení kapacity. K získání
vyššího napětí a zároveň potřebné úrovně kapacity bylo tedy
nutné zkombinovat sériové i paralelní zapojení. Každý ze dvou
vyvinutých prototypů banky obsahuje třicet kondenzátorů a je
konstruován k dodávání celkového svorkového napětí 30 V,
které je potřebné pro napájení příslušných palubních subsystémů. Přínos České laboratoře pro elektronický šum pak spočíval
v nalezení analytické metody popisující chování ultrakondenzátorů i aplikování vlastních testovacích algoritmů. Dříve se totiž
chování ultrakapacitorů zkoumalo fenomenologicky a hodnoty
parametrů byly zjišťovány skokově v rámci intervalu daného
provozními podmínkami. Užívání ultrakapacitorů tak dosud
probíhalo v souladu s pokyny manuálu k použití, aniž by byla
vysvětlena podstata chování součástky ve spojitém intervalu.
Česká pracoviště jsou díky těmto zkušenostem dobře připravena, po stránce vybavení i znalostí, na zkoumání vlastností
nových typů superkondenzátorů. Vzhledem k dlouhodobě
budovaným kapacitám českých pracovišť, je v oblasti výzkumu
superkapacitorů v ČR velký potenciál ve využívání jejich
unikátních testovacích metod, nedestruktivních šumových
zkoušek i aplikování pokročilých matematických vývojových
nástrojů. V případě pokračování účasti České laboratoře pro
elektronický šum, VUT Brno na dalším výzkumu a tvorbě
nových modelů, se předpokládá využití stávajícího vybavení
laboratoře. Společnost EGGO oproti tomu spoléhá na vlastní
dlouhodobou tvorbu testovacího software, i výrobu vlastních
speciálních testovacích přípravků. Vlastními výrobními prostory,
schválenými dle evropských kosmonautických norem ECSS,
disponuje společnost CSRC, která může rovněž při budoucích
projektových aktivitách zužitkovat své dvacetileté zkušenosti
s vývojem elektronických systémů pro kosmonautiku.
ČERVEN 2015
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ROZHOVOR SE ČLENY TÝMŮ KONSORCIA
DAVID LATIF – obchodní ředitel společnosti EGGO Space
JOSEF ŠIKULA – vedoucí České laboratoře pro
elektronický šum, Ústav fyziky, VUT Brno
VLASTA SEDLÁKOVÁ – vědecká pracovnice
České laboratoře pro elektronický šum, VUT Brno
MAREK ŠIMČÁK – ředitel společnosti CSRC
Jaká byla cesta Vašeho pracoviště k projektu zaměřeného na
testování a modelování vlastností superkondenzátorů?
David Latif: Zvolili jsme standardní postup, kdy jsme po
vytipování aktivity na portálu EMITS iniciovali tvorbu projektového konsorcia, vypracovali projektový návrh. Ten byl následně
odsouhlasen národní delegací a posléze podán již s pevně
stanovenými pracovními plány a další dokumentací, která je
nezbytná pro účast v tendru ESA. Nejobtížnější bylo, stejně jako
u jiných projektů, dát dohromady fungující projektový tým,
který zajistí plnění nastavených parametrů tendru a úkolů z něj
vyplývajících.
Josef Šikula: Od 70. let spolupracujeme se společnostmi TESLA,
Vishai a Beischlag na problematice životnosti a modelů chování
kondenzátorů, tranzistorů a spolehlivosti rezistorů. V roce 1994
jsem navštívil v Jižní Karolíně firmu AVX, jejíž česká pobočka
převzala v tuzemsku výrobu kondenzátorů. Jejím prostřednictvím se o nás dozvěděla společnost EGGO, která projekt vedla.
Od této společnosti jsme také obdrželi nabídku ke spolupráci,
kterou jsme přijali.
Jaké konkrétní oblasti výzkumu se Vaše pracoviště v rámci
uvedeného projektu věnovalo?
David Latif: Naše pracoviště se v rámci projektu věnovalo
testování superkondenzátorů. Provedli jsme řadu zkoušek,
mnohonásobný test ohybu, tzv. bend test, rentgenovou analýzu
a jiné. Rovněž jsme komponenty podrobili životnostnímu
testu, kde byla ověřena doba jejich života přes 11 000 hodin.
Mezi další provedené testy patřila termo-vakuová zkouška,

mechanické šoky, vibrace, test cyklického namáhání a životnosti,
tzv. cycle life test i seal test, který podrobil komponenty zkoušce
těsnosti. V rámci široké škály zmíněných testů jsme hodnotili tři
typy ultrakapacitorů. Typ, který se v testech nejlépe osvědčil, byl
vybrán pro výrobu dvou prototypů banky superkondenzátorů,
tzv. bank of supercapacitors, BOSC. Následně byly na obou
prototypech provedeny testy cyklického namáhání mechanickými rázy, vibracemi a další zkoušky v simulovaných podmínkách
kosmického prostředí.
Vlasta Sedláková: V případě uvedeného projektu se jednalo
o první zapojení našeho pracoviště do projektu s obsahovým
průnikem do oblasti kosmonautiky. Zaměřili jsme se na studium
chování superkondenzátoru v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu, při nabíjení a vybíjení při krátkodobých pulzech. Naše
měření jsme vyhodnocovali mimo jiné i za pomoci statistických
metod. Na základě jejich výsledků jsme vytvářeli model chování
superkondenzátoru.
Marek Šimčák: Role CSRC spočívala v podrobném elektronickém a mechanickém návrhu a následné výrobě banky
superkapacitorů v souladu s normami ECSS. V první vývojové
etapě naše firma vypracovala detailní matematickou analýzu,
na základě níž byl identifikován optimální superkapacitor
jako základ pro další vývoj celé banky BOSC. V další vývojové
etapě byl realizován vlastní elektrický a mechanický návrh
celé superkapacitorové banky. Výroba 2 kusů prototypů banky
probíhala v našem čistém výrobním prostoru, tzv. cleanroom.
Následné testovní prokázalo překonání původních požadavků
v řadě parametrů, což vedlo k velmi pozitivnímu hodnocení
celého projektu ze strany ESA.
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1. Demonstrace přesnosti modelu náhradního elektrického obvodu superkondenzátoru vzhledem k experimentálním datům. Zdroj: VUT Brno 2. Pracoviště pro měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik
superkondenzátorů. Zařízení umožňuje měřit napětí na vývodech superkondenzátoru v závislosti na čase a proudu, který vzorkem superkondenzátoru protéká. Zdroj: CSO 3. Detail superkondenzátoru
připojeného k měřícímu zařízení. Zdroj: CSO 4. Pracoviště pro měření kapacity a sériového odporu DC ESR (Direct Current Equivalent Serial Resistrance). Zdroj: CSO 5. Měření zbytkových proudů
superkondenzátorů. Zdroj: CSO 6. BOSC teplotní komora pro testování nabíjení-vybíjení při teplotě 45 °C. Zdroj: CSO
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Josef Šikula: Superkondenzátory se svými vlastnostmi opravdu
výrazně liší od klasických kondenzátorů. Principiálně se jedná
o dva kondenzátory zapojené do série, složené z uhlíkové
elektrody a elektrolytu. Při jeho nabíjení je tedy zapotřebí, aby
docházelo k efektivnímu přibližování druhé elektrody. V případě
klasického kondenzátoru je přesně prostorově umístěný náboj,
který se nemůže pohybovat a výsledná kapacita reaguje jen na
vnější napětí. V případě superkondenzátoru je jako dielektrikum
použit elektrolyt a náboje se mohou uvnitř pohybovat.
Působením elektromagnetického pole a následným pohybem
nábojů, dochází ke snížení efektivní tloušťky dielektrika a růstu
kapacity. Náboje jsou od sebe oddělené jen potenciálovou
barierou a vzdáleností pod 1 nm, což představuje 3 atomové
vrstvy. Model superkondenzátoru, který jsme pomáhali vytvořit,
vychází z představy existence dvou kondenzátorů, kdy první
reaguje rychle, tzv. typ Helmholtz, a druhý reaguje pomalu se
zpožděním, tzv. difúzní. Původní problém spočíval v tom, že
difusní vrstva byla odsunuta od příslušné elektrody několik nm
a tím pádem nebylo možné získat tak obrovské kapacity.
Kde vidíte možné uplatnění superkondenzátorů?
Vlasta Sedláková: Možnost uplatnění spatřuji všude tam, kde je
zapotřebí pokrýt zvýšené krátkodobé nároky na vysoké odběry
proudu v rozsahu teplot od -50 °C do +80 °C. Otevírá se tím
veliký prostor pro úspory energie, protože je možné efektivněji
dimenzovat baterie a zmenšit tak i jejich rozměr. V družicových
aplikacích najdou superkondenzátory uplatnění tam, kde
jsou kladeny nároky na krátkodobě vysoké proudové odběry.
Příkladem může být třeba systém naklápění antén. Spolehlivost
je mimořádně důležitá, pokud mají elektronické systémy družice
splňovat požadavek doby života 10 a více let. V automobilovém
průmyslu se nabízí možnost použití superkondenzátorů
v režimech náročných na výkon jako je startování, rozjezd nebo
předjíždění. V případě solárních zdrojů je možné přistoupit
k redukci jejich rozměrů. Další potenciálně vhodnou oblastí
využití superkondenzátorů jsou mobilní telekomunikace, např.
u bezdrátového monitorování. Obecně lze ultrakapacitory
úspěšně použít všude tam, kde je zapotřebí vyrobit, uchovat
a předat dál energii. Hudbou nedaleké budoucnosti bude
uchovávání energie přímo v čipu.
Co Vám účast na projektu kromě prestižní spolupráce s ESA
přinesla?
David Latif: Díky tomuto projektu se podařilo nastartovat řadu
navazujících aktivit. To je dáno také tím, že výsledný produkt,
kterým je banka BOSC, je vhodný i pro aplikace mimo kosmonautiku, například automobilový průmysl, telekomunikace nebo
zdravotnictví. Rádi bychom nyní rozvinuli spolupráci s velkými
subjekty a získali od nich přímé objednávky na testování součástek do družic a nastartovali tak komerční aktivity. Čím víc získáme
zkušeností, tím více můžeme rozšířit naše portfolio testování také
pro komerční účely. Na komercionalizaci aktivit v kosmonautice
klade ostatně veliký důraz i Národní kosmický plán.
Vlasta Sedláková: Za největší úspěch považuji skutečnost, že
se nám podařilo nalézt analytickou metodu, která popisuje
chování superkondenzátoru. Oproti společnostem zaměřeným
na testování, které aplikují standardní testovací metody, použil
náš tým nové metody vyhodnocování, které spočívají v hlubším
porozumění chování testovaných součástek. Pro tento účel je
nezbytné vyšetřit důvod, proč daná součástka v testu obstála či
ne. V tomto projektu byla typickým problémem vysoká citlivost
czechspace

Superkondenzátor typu Maxwell při měření
zbytkového proudu. Zdroj: CSO

Jaké jsou hlavní odlišnosti superkondenzátorů od klasických
kapacitorů?

ultrakapacitorů na minimální změnu v chemických koncentracích
použitých materiálů nebo fyzikálních podmínkách okolního
prostředí.
Marek Šimčák: Z technického hlediska se podařilo vyvinout
a vyrobit velmi kvalitní výrobek, který má velký potenciál stát se
kvalifikovaným produktem v rámci kosmického programu. Tím se
otevírá příležitost pro sériovou výrobu vysoce specializovaného
produktu českého původu, díky které bude možné vytvořit i nová
pracovní místa. V neposlední řadě je nutno zmínit i vybudování
kvalitních obchodních vztahů v rámci mezinárodního česko-francouzského konsorcia vedeného světovým lídrem Airbus, které je
schopno do budoucna vytvářet nová technická řešení a výrobky
s vysokou přidanou hodnotou.
Bude projekt pokračovat? Před jakými úkoly stojí Váš tým
v případě pokračování projektu?
David Latif: Projekt nyní pokračuje formou již druhého prodloužení smlouvy a jeho cílem je ohodnotit další dva nové typy
ultrakapacitorů a také odzkoušet několik základních modifikací
bank BOSC vyrobených ve společnosti CSRC. V rámci pokračování
projektu by mělo rovněž dojít k potvrzení správnosti výběru
superkondenzátoru pro aplikace v kosmonautice a rozšířit
portfolio jejich možných komponent. Na původní projekt také
navazuje připravovaná studie v programu ESA, GSTP 6.2, jejímž
cílem je posun technologie až na úroveň TRL 5-6. Tím se naplní
další cíl v podobě vyvinutého komerčního produktu banky BOSC.
Primárním dodavatelem je v tomto projektu společnost Airbus
Defence & Space, konsorcium však zůstává i nadále ve stejném
složení.
Vlasta Sedláková: V této navazující části projektu, která probíhá
od konce roku 2014 do podzimu roku 2016, je největší problém
v disponibilních finančních prostředcích. Víme, že účet elementu
ARTES 5.1 se blíží vyčerpání. Doufáme, že v roce 2015 budou již
nezbytné prostředky k dispozici.
Rýsují se již nyní další potenciální projekty v oblasti testování
superkapacitorů?
David Latif: Nyní se účastníme již zmíněného tendru jako
subdodavatel pro společnost Airbus Defence & Space v rámci
programu GSTP 6.2, kde nám byla přislíbena institucionální
podpora z Ministerstva dopravy a nyní očekáváme vyhodnocení
návrhu. Na základě výsledků projektu testování superkondenzátorů jsme byli také zařazeni do dvou nových konsorcií v rámci
Evropského programu HORIZON 2020, kde se budeme spolu
s partnery ucházet o tendr se zaměřením na vývoj nového
ultrakapacitoru nejen pro kosmické aplikace. V přípravě je rovněž
společný projekt našeho pracoviště, CSRC a Airbus, v programovém elementu ARTES 14.
Autor: Jindřich Krása
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Jan Kolmaš se baví v kabině kosmické lodi Mercury astronauta Johna Glena v Hall of Science Rocket Park.
Zdroj: Jan Kolmaš

MLADÍ EXPERTI V KOSMICKÉM
VÝZKUMU – DÍL 5

V minulém díle jsme referovali o absolventech jednoletých pozic nabízených ESA v rámci
programu pro mladé profesionály YGT (Young Graduate Trainee). Experty tohoto vydání spojuje
jejich aktivní zapojení do kosmonautiky v USA. Přímá přihláška na interní studentské stáže v NASA
není pro neamerické občany možná, i přesto řada Čechů v USA úspěšně studuje nebo je v oborech
letectví a kosmonautiky zaměstnána.
Studium amerických bakalářských (undergraduate) programů
na tamních univerzitách je po nárůstu školného v posledním
desetiletí možné jen pro nejlepší české studenty, a to například
díky finanční podpoře nadace The Bakala Foundation nebo
prostřednictvím meziuniverzitních výměnných dohod. Na
magisterských a doktorských programech (graduate studies)
si již zahraniční studenti s vízem F-1 (vízum pro studenty
denního studia) mohou finance zajišťovat prací na univerzitě,
a to především výpomocí při výuce, tzv. Teaching Assistantship
a vědeckým výzkumem v rámci tzv. Research Assistantship.

doporučení od amerického školitele. V první řadě je však nutné
vlastními výsledky prokázat svoji jedinečnost, aby mohlo být
občanství USA uděleno tzv. v národním zájmu.

Jan Kolmaš

Nicméně, ani absolventi, kteří zde své vzdělání úspěšně dokončí,
nemají zajištěné další působení v americkém kosmickém průmyslu. Situaci v tomto ohledu komplikuje imigrační politika USA.
K získání pracovního víza je například nutné získat doporučení
od zaměstnavatele, a to do osmnácti měsíců od ukončení studia.
Pro přijetí k vykonávání práce v některých kritických technologických oblastech je navíc nezbytné podstoupit bezpečnostní
prověrku. Optimálním řešením je získání trvalého pobytu v rámci
programu s názvem The National Interest Waiver Program, pro
který je potřeba doložit tamním imigračním úřadům odborné

je z dosud uveřejněných expertů
suverénně nejmladším. Teprve v roce
2014 absolvoval bakalářské studium
strojního inženýrství na Yale University
a nyní pracuje jako výzkumný
asistent při magisterském studiu
letectví a kosmonautiky na Stanford
University, School of Engineering. Při
studiu se specializuje především na
návrh a konstrukci družic, například
v evropském projektu QB50 pro
výzkum atmosféry, ale věnuje se také výzkumu spolupracujících
družic v laboratoři Space Rendezvous Lab. V neposlední řadě
se také podílí na chodu studentského spolku Stanford Space
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Initiative, který je zaměřen na vypouštění stratosférických balónů
a raket.

nosičů. Díky této práci má znalosti architektury různých technologií, které jsou nezbytné pro spolupráci s týmy ve SpaceX.

Na Yale se vedle řady předmětů v minulosti věnoval i mimoškolním aktivitám, zejména studentské organizaci Yale Aerospace,
kterou spoluzakládal a vedl. V rámci této organizace se studenti
zúčastnili raketové soutěže ve Virginii, kde odpalovali raketu
na tuhé palivo, která vynesla přistávací modul do výšky
500 metrů. Po oddělení se modul snesl k zemi bez použití
padáku, jen pomocí čtyřlisté vrtule z uhlíkových vláken a týmu
navíc zajistil vítězství díky návratu nerozbitého syrového vejce
na zem. Tým získal rovněž studentský grant od NASA na vývoj
a výrobu elektronické navigační a komunikační jednotky určené
pro modelové letadlo, vrtulník či balón. V březnu 2013 Jan
Kolmaš vyhrál s týmem Voyager studentskou soutěž s názvem
Caltech Space Challenge organizovanou univerzitou California
Institute of Technology a NASA Jet Propulsion Laboratory,
zaměřenou na návrh pilotované mise k Marsovým měsícům
Phobos nebo Deimos. Právě tato zkušenost ho utvrdila v tom,
že ho vesmírný výzkum fascinuje a že se mu chce ve svém
profesním životě věnovat. Ve stejném roce ještě absolvoval letní
desetitýdenní stáž na technické univerzitě Delft v Nizozemí, kde
pracoval na analýze poruch malých družic.

Ve volném čase publikuje David Pavlík články na svém blogu
o nasazování distribuovaných systémů v AWS cloudu a na stejné
téma zároveň několikrát ročně přednáší.

Nyní zvažuje větší zapojení do evropské kosmonautiky, které
podpořil získáním místa na letní stáži ESA/ESTEC, mimo jiné z důvodů problematičnosti americké imigrační politiky. Prozatímní
situace v USA příliš neulehčuje imigrantům získání zajímavé
technické pozice přímo v NASA či u jejích hlavních dodavatelů.
Jan Kolmaš píše o svých zkušenostech pravidelně
na svém blogu. http://blog.kolmas.cz

V Silicon Valley založil tzv. Český pivní stůl, kde se neformálně
setkávají Češi a Slováci působící v top IT firmách. Díky těmto
setkáním mohl do SpaceX doporučit některé své krajany.
Nicméně, i přesto stále zůstávají, spolu s následujícím expertem,
Lukášem Krocem, jedinými dvěma Čechy ve SpaceX.
http://davidiscoding.tumblr.com/

Lukáš Kroc
působí ve společnosti SpaceX od
roku 2012, také mimo jiné díky
úspěšnému absolvování magisterského studia teoretické informatiky
na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy završené diplomovou prací na téma Simulační nástroje
pro analýzu mobilních komunikačních
sítí. Současně s dalšími pěti studenty
vyvinul systém pro automatizaci sběru
informací z internetu, který nakonec
vedl k projektu na automatickou tvorbu výpisů pro Siemens
Business Services v Praze.
Doktorát získal na Cornell University s dizertační prací
Pravděpodobnostní techniky pro vyhodnocování problémů
s podmínkami, zaměřenou na využívání distribuovaných
heuristických algoritmů pro řešení kombinatorických problémů.

David Pavlík
– programový manažer softwarové
automatizace ve společnosti SpaceX
(Space Exploration Technologies) získal bakalářský titul v oboru Odborná
Informatika na Masarykově Univerzitě
a MBA na brněnské International
Business School. V rámci své bakalářské práce s názvem OLAP Analysis
of weblogs prováděl online analýzy
funkčnosti webů, mj. i návštěvnost
webu Fakulty Informatiky. Při práci
pro společnost Microsoft, kam nastoupil po ukončení studia,
vedl softwarové projekty nejdříve její regionální pobočky
a poté přímo na centrále v Redmondu. V následujícím
období, jako technický programový manažer u společnosti
Amazon, přispěl ke tvorbě její populární cloudové služby
Amazon Web Services (AWS) a testoval odolnost jejích serverů.
Později se jako manažer technických programů ve společnosti Netflix zaměřoval na zvýšení produktivity práce inženýrských
týmů.
Do SpaceX nastoupil v červnu 2014 s úkolem napomoci uspíšit
vypouštění raket do vesmíru prostřednictvím automatizace.
Zúročuje zde tak své dosavadní zkušenosti při testování rakety
Falcon 9, která by měla umožnit kontrolované přistání prvního
stupně zpět na zemi. Jeho opětovné použití povede ke snížení
celkové ceny startů.
David Pavlík pomáhá se zpracováním dat ze senzorů rakety
a koordinuje několik týmů, které vyhodnocují výsledky letů
a různých testů. Zrychlení tohoto procesu umožní efektivněji
pracovat na následných opravách a dalším vývoji raketových
czechspace

Svoji vědeckou práci během docentury na Claremont Graduate
University financoval prostřednictvím stipendia Computing
Innovation Fellowship pro rok 2010 od Computing Research
Association americké grantové agentury National Science
Foundation.
V roce 2011 byl hostujícím vědcem ve výzkumném centru
NASA Ames Research Center, kde pracoval na automatickém
sestavování a revizi plánů pro robotické systémy.
Renomé si vydobyl v národní laboratoři v Los Alamos (LANL),
kde navrhl a implementoval tzv. SimCore, což je velmi úspěšné
víceúčelové prostředí pro rozsáhlé distribuované simulace.
Toto řešení bylo využito například pro realistické celoměstské
až celoamerické socio-technologické modelování silniční sítě,
telekomunikací a internetu, konkrétněji také pro simulace
a analýzu efektivity protokolů pro parametrické pravděpodobnostní směrování pro ad-hoc a senzorické sítě.
Dlouhodobě jako dobrovolník přispívá do projektu s názvem
The Math Project, který je platformou pro doplňující vyučování
matematiky na základních a středních školách, které využil
především během vyučování na střední škole v Santa Fe.
Ve SpaceX aktuálně vyvíjí nástroje pro automatizaci testů
hardware, a to jak grafického rozhraní (GUI) pro testování
různorodého zařízení, tak i vlastního funkčního prostředí pro
zjednodušení verifikace těchto testů.
Autor: Jaroslav Urbář
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1. Pracovní zaujetí na jednom z workshopů v Chomutově.
2. Zašroubovat malou matičku v silných rukavicích není jednoduchý úkol.
3. Vesmír je plný krásně barevných planet (plastové šablony a barvy na sklo).
Zdroj: Průvodce světem techniky

1

Česká kosmická kancelář se díky projektu Průvodce světem techniky přiblížila té nejmladší
generaci budoucích dobyvatelů vesmíru. V rámci celoročního programu financovaného
z evropských sociálních fondů, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, proběhla série seminářů a workshopů pro učitelky mateřských školek
z Ústeckého a Olomouckého kraje. Lektorsky je za CSO zajišťoval vedoucí Centra studentských
aktivit České kosmické kanceláře Milan Halousek a externí lektorka Soňa Novotná.
Každá z celkem šesti patnáctičlenných skupin učitelek absolvovala tři celodenní pracovní setkání a na závěr dvoudenní exkurzi
do science centra iQLANDIA v Liberci. Během celodenních kurzů
v Chomutově a Olomouci se celkem 90 učitelek a ředitelek
předškolních zařízení Ústeckého a Olomouckého kraje dozvědělo
mnoho nových informací o vesmíru, jeho vzniku a vývoji, ale
i o historii a současnosti kosmonautiky a o vzdělávacích aktivitách České kosmické kanceláře.

Velký zájem všech skupin vzbudilo vymýšlení kosmické hry pro
děti ve školkách. Mezi hlavní úkoly patřilo například sestavení
a pojmenování posádek kosmických lodí, nacvičení pokřiku
a návrh znaku kosmické mise, nebo návrh a nakreslení hracího
pole s vymyšlením mnoha úkolů. V nich se dětské posádky musí
například rozhodnout, zda skupinka, která první dojde do cíle,
objeví nové vesmírné světy, nebo naopak zachrání před zkázou
svou vlastní planetu.

Setkání začalo vždy teoretickou přednáškou, po které následovala několikahodinová pracovní část seminářů zaměřená
na představení praktických pokusů a her pro věkovou skupinu
předškolních dětí. S ohledem na to, že lektorsky semináře
zajišťovala Česká kosmická kancelář, byly všechny pracovní
aktivity spojené především s astronomií, kosmonautikou,
elementární fyzikou a základy techniky. Nezapomnělo se však ani
na sociologii, psychologii a samozřejmě na hry.

Nejenom skládáním raket, ale mnoha dalšími aktivitami se bavily
účastnice seminářů projektu Průvodce světem techniky. Mezi
aktivity, které budou moci úspěšně zopakovat ve své školce se
svými malými svěřenci, patřilo vymalování polystyrenových
koulí do barevné podoby planet Sluneční soustavy, malování
jednotlivých měsíčních fází a jejich správné seřazení za sebou,
nebo příprava děrované destičky k poznávání nejznámějších
souhvězdí naší oblohy.

Paní ředitelky a učitelky z Chomutova, Mostu, Hanušovic,
Přerova, Uničova a dalších měst si vyzkoušely stavbu mnoha
nejrůznějších kosmických raket, ať již z plastových lahví,
nebo z papíru, poháněných vodou, foukáním, chemickou
reakcí octa a sody, nebo vzduchem unikajícím z nafouknutého
balónku.

Zkusily si také i několik postřehových her a soutěží, poznaly,
jak proběhl Velký třesk, jak vznikají krátery na Měsíci a mohly si
i vytvořit kopii té nejznámější lidské stopy v prachu měsíčního
povrchu (i když v našem případě to byl jen obyčejný písek
v krabici). Zjistily například, že i když se naplní sklenice až po
okraj vodou, vejde se do ní ještě velká hrst korunových mincí,
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V části workshopů, věnovaných seznámení s prací kosmonautů
si účastnice kurzů vyzkoušely, jak složité je pro kosmonauty
v silných neforemných rukavicích montovat drobné předměty. V našem případě se jednalo o našroubování matičky na
šroubek, vyhledání správného klíče a otevření visacího zámku
nebo zatlučení drobného hřebíčku. Ty odvážnější to zkoušely
nejenom v prsty znecitlivujících rukavicích, ale i poslepu se
zavázanýma očima. Poslepu se zkoušel i průchod překážkovou
dráhou a sbírání kartiček, kdy byla nevidící kosmonautka/
učitelka naváděna jen hlasem své kolegyně. A přiznejme si,
někdy je složité pochopit, kde je levá a pravá i s otevřenýma
očima, natož poslepu.
Celý kurz vyvrcholil dvoudenní exkurzí do science centra
iQLandia v Liberci, kde si všechny přítomné účastnice prohlédly
expozice určené malým dětem v iQParku i moderní prostory
s expozicemi pro starší děti v iQLandii. Součástí programu byla
přednáška, návštěva Planetária a ohňová a kouřová science
show. Zúčastněné zažily nepříjemné pocity v temném válci
představujícím rotující hluboký vesmír, nebo se prošly nakloněnou kabinou potápějícího se Titanicu. Proběhlo i vyhodnocení
povinných miniprojektů, které zpracovaly jednotlivé účastnice
kurzu na základě úkolů, které plnily se svými dětmi ve školce.

1. Vysvětlení vzniku kráterů na povrchu Měsíce za pomoci mouky a různě těžkých kuliček a kamínků.
2. Putování červí dírou - hra s plněním úkolů ze světa kosmonautiky a vesmíru. Zdroj: Průvodce světem techniky

nebo že v prázdné lahvi, na jejímž hrdle je nasazen nenafouknutý balónek, může být schován lahvový duch.

1
2

Přehlídka nejroztodivnějších raket vytvořených účastnicemi kurzu.
Zdroj: Průvodce světem techniky

Závěrem kurzu, po finálním písemném testu, obdržely účastnice
diplom o absolvování certifikovaného kurzu v rámci systému
celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků.
Hlavním cílem celé vzdělávací akce bylo naučit devadesát
učitelek z mateřských školek vzbudit u dětí, na základě příběhu
o vesmíru a kosmonautech, zájem o techniku a vědu, nastartovat
zájem o to, co a jak dělají lidé ve vesmíru a tím je pomalinku
přivádět směrem k moderní technice a vědě.
Jestli se nám to povedlo? To poznáme, až si budou tito dnešní
předškoláci na konci základní školy, a potom i ke konci školy
střední, vybírat svojí další cestu. Budeme věřit, že to bude cesta
vědy a techniky, a že na jejím počátku byl malinký kamínek
v podobě hry na kosmonautiku ve školce.
Autor: Milan Halousek

Projekt s názvem Průvodce světem techniky (reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0067) realizovala společnost Asistenční centrum ve spolupráci
s Českou kosmickou kanceláří v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a byl primárně zaměřen na zvyšování
a rozšiřování úrovně klíčových kompetencí učitelek mateřských škol v Ústeckém a Olomouckém kraji v oblasti polytechnické výchovy.
Do projektu jsou zapojeny za Ústecký kraj MŠ Chomutov, MŠ Sluníčko Krupka a MŠ Most - Růžová, v Olomouckém kraji pak ZŠ a MŠ Bělá pod
Pradědem, MŠ Uničov, ZŠ a MŠ Hanušovice, ZŠ a MŠ Přerov - Předmostí a MŠ Lipník nad Bečvou.
Cílem projektu bylo rozšiřování a prohlubování kompetencí učitelek mateřských škol s důrazem na všestranný rozvoj dítěte se zaměřením
pozornosti na vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách, vytváření povědomí o vlastní
sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi a společností. Projekt měl připravit zapojené učitelky, aby uměly u dětí podnítit počátky
dobrého vztahu k práci a jejím výsledkům, vypěstovaly u nich potřebné volní vlastnosti, vybavily je praktickými dovednostmi a podpořily touhu
vytvářet a dokončit dílo.
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V rámci řešení projektů GEONETCAB a EOPOWER, za kterými stojí Přemysl Štych, byl kladen důraz na
rozvoj vzdělávání v oblasti DPZ. Snažení vyústilo v založení ESA vzdělávací kanceláře ESERO v Praze.
Na obrázku je filmování s talentovanými studenty ve středisku ESA ESRIN v Římě. Zdroj: Petr Mareš

ČEŠTÍ ODBORNÍCI V GEO

V prosincovém vydání Czechspace jsme vám přinesli informace o budoucích plánech iniciativy
GEO (Group on Earth Observations), která je známá především vývojem GEOSS, systému
sdružujícím nejrůznější zdroje dat pozorování Země. V rozhovoru zde také hlavní zástupce ČR
v GEO, Radim Tolasz, vysvětlil, proč by se měla česká pracoviště do aktivit celosvětové iniciativy,
které zahrnují i mnoho dalších oblastí než je přispívání do GEOSS, zapojovat. V tomto vydání
naleznete rozhovory se dvěma českými odborníky se zkušenostmi v GEO, kteří s námi hovořili
o svých aktivitách.
Iniciativa GEO se nyní nachází v přelomovém období, kdy
končí první desetiletí jeho činnosti a bylo odhlasováno jeho
pokračování pro období následující, tedy do roku 2025.
V důsledku toho je v tomto roce dokončován tzv. Strategický
plán, který bude závazným dokumentem pro činnost iniciativy
v nadcházejících letech. I právě proto je nyní zapojení do dění
v iniciativě prozíravým krokem, díky kterému je možné více než
v předchozích letech zasahovat do budoucího vývoje.

Publikace Dálkový průzkum Země
v ochraně přírody je hlavním publikačním
výstupem projektu EOPOWER. Prezentuje
výsledky aplikovaného výzkumu několika
výzkumných institucí Česka v oblasti DPZ.
Zdroj: EOPOWER

V současné době je však českými odborníky činnost GEO spíše
přehlížena a naše zapojení je tak kvůli tomu minimální. Důvodů
může být několik, od nedostatečného veřejného povědomí
o GEO, přes velké pracovní vytížení odborníků jinými činnostmi,
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až po fakt, že iniciativa nefunguje na bázi vypisování a následného financování vlastních projektů a je tedy nutné, aby prvotní
aktivita vzešla od daného pracoviště a ne od iniciativy samotné.
I přes tyto zdánlivé překážky u nás však existují pracoviště, která
považují aktivní účast v GEO za užitečnou.
Možná vás právě při čtení tohoto článku napadne, že pracujete
na projektu, který by se díky této mezinárodní platformě dal
více rozvinout, například prostřednictvím zapojení nových
zahraničních partnerů, které lze v rámci GEO oslovit. Dva námi
vybraní odborníci, kteří s GEO aktivně spolupracují, jsou Jana
Klánová, ředitelka brněnského Centra pro výzkum toxických
látek v prostředí (RECETOX) a Přemysl Štych, vedoucí Katedry
aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O tom, jak se ke spolupráci
s GEO oba dostali a jaké výhody může zapojení přinášet, se
dočtete v následujícím rozhovoru.
O činnosti GEO se můžete dozvědět více na oficiálních stránkách
iniciativy, webu České kosmické kanceláře nebo Národního
sekretariátu GEO/Copernicus. Výrazným krokem vpřed v informování odborné veřejnosti o této iniciativě bylo letos také první
zařazení bloku GEO v rámci konference Copernicus User Forum,
kterou pořáda CENIA ve spolupráci s Ministerstvem dopravy
a Ministerstvem životního prostředí.
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1. Různé typy vzorkovacích zařízení
ovzduší, částic, srážek a depozice na
observatoři ČHMÚ v Košeticích.
2. Pasivní vzorkovač ovzduší používaný
v síti MONET (monitorovací síť
provozovaná RECETOX). Zdroj: RECETOX
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JANA KLÁNOVÁ
– ŘEDITELKA CENTRA RECETOX
Jak jste se poprvé o iniciativě GEO
dozvěděla?
Od zahraničních kolegů, se kterými
spolupracujeme na globálním monitoringu toxických látek v ovzduší. Je naší
společnou snahou, aby veškerá získaná
data byla využitelná nejen pro vědu, ale
i pro podporu environmentálních politik,
aby byla dostupná odborné, ale i laické
veřejnosti. Právě toto je mise GEOSS.
Jak probíhalo Vaše první zapojení do jejich aktivit? Oslovil
Vás někdo mimo Vaše pracoviště nebo jste přišli s vlastním
nápadem?
Došlo k tomu v souvislosti se Stockholmskou úmluvou,
mezinárodní dohodou na ochranu zdraví populace před účinky
perzistentních organických látek (POP). Centrum RECETOX
podporuje její implementaci v České republice už od jejího
podpisu, ale slouží i jako Regionální centrum této úmluvy pro
budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní
Evropě. K tomu patří i podpora celosvětového sběru dat
o kontaminaci ovzduší a akumulaci toxických látek v lidské krvi
a mateřském mléce. Dostat tato data do systému GEOSS bylo
jednou z nejdůležitějších priorit.
Co to vlastně znamená dělat projekt pod hlavičkou GEO –
poskytlo Vám například GEO propagaci Vašeho projektu,
odborné vedení či mezinárodní partnery?
V případě centra RECETOX je to trošku jinak, naše působení není
vázáno na jeden projekt. V pracovním programu GEO figuruje
centrum RECETOX jako jeden ze dvou klíčových partnerů
zodpovědných za realizaci aktivity HE-2. To je aktivita pod společenskou výzvou Zdraví zaměřená právě na ochranu zdraví před
účinky toxických látek. Identifikuje dvě kategorie zájmových
látek, a to jsou perzistentní organické látky a rtuť. Obě skupiny
látek jsou předmětem mezinárodních dohod a proto je vývoj
podobného systému prioritou Programu pro životní prostředí
OSN, který naše působení podporuje. Mezinárodní kontakty to
samozřejmě přináší, naším nejbližším partnerem v této aktivitě
je podobně zaměřený ústav italské akademie věd v Římě, který
je zodpovědný za zpřístupnění dat o rtuti.
Jakými činnostmi se tedy v rámci GEO zabýváte?
RECETOX je specificky zodpovědný za vývoj nástroje celosvětového sběru dat o perzistentních organických látkách, dále pak
pravidelný sběr, následnou analýzu, interpretaci a vizualizaci
těchto dat včetně jejich zpřístupnění veřejnosti a napojení na
GEOSS. Takový globální sběr dat probíhá jednou za 6 let. První
byl v roce 2009 a druhý v loňském roce. Teď právě jsme ve fázi,
kdy jsme výsledný produkt konzultovali se všemi signatářskými
zeměmi a regiony OSN a začátkem května bude představen na
Konferenci stran Stockholmské úmluvy v Ženevě.
Pro koho jsou tyto výstupy primárně určeny?
Databázi a elektronický portál environmentálních dat GENASIS
(www.genasis.cz, pozn. red.) jsme původně vyvíjeli jako
nástroj národní investury POP pro české Ministerstvo životního
prostředí. Data však nevyužívá pouze regionální a státní správa,
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ale i výzkumná pracoviště, průmyslové podniky nebo široká
veřejnost. V souvislosti s celosvětovým sběrem dat ho pak jako
úložiště začalo používat několik majoritních provozovatelů monitorovacích sítí. Primární data se z této zdrojové databáze agregují
tak, aby s nimi ve všech zemích a regionech mohli pracovat ti,
kteří jsou zodpovědní za vypracování regionálních a globálních
zpráv, tedy vědci, státní správa i politici (portál je přístupný na
adrese www.pops-gmp.org, pozn. red.).
Jakým způsobem jste na tuto činnost sháněli finance?
Jak už bylo zmíněno, naše aktivity v GEO nejsou jednorázové
a naše financování je multizdrojové. Samotný environmentální
informační systém GENASIS byl v centru RECETOX vyvinut s podporou projektu CETOCOEN Evropských strukturálních fondů
(Operační program Věda a vývoj pro inovace, OP VaVpI). Jeho
provoz a otevřený přístup k datům pro externí spolupracovníky
je financován z programu na podporu významných výzkumných
infrastruktur v ČR. Vývoj nadstavbového systému pro prezentaci
agregovaných světových dat finančně podporuje Program pro
životní prostředí OSN (UNEP).
Proč by se, podle Vás, měla česká pracoviště o činnost
iniciativy zajímat?
Zpřístupnění dostupných dat z různých oborů pro potřeby
společnosti je priorita na evropské i globální úrovni a je to nepochybně správné. Data pořizovaná s veřejnou podporou, tedy
za peníze daňových poplatníků, by skutečně měla být veřejně
dostupná. Pokud s vámi kolega nesdílí potřebná data, musíte si
je naměřit znovu a sám - to je přece trestuhodné plýtvání.
Využíváte při své práci některá data systému GEOSS?
My v současné chvíli spíše zpřístupňujeme svá data. Ale těšíme
se na chvíli, kdy bude GEOSS běžně umožňovat široký multidisciplinární výzkum nad dostupnými daty.
Jaký je Váš názor na současné fungování GEOSS Portalu, přes
který jsou data dostupná? Je něco, co zde podle Vás chybí,
například data či funkce?
Ale jistě, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Je třeba ovšem
říct, že rychlejší vývoj nebrzdí ani tak nedostatek finančních
zdrojů, ale hlavně obecná neochota těch, kteří produkují data,
je také sdílet. Ačkoli už dávno existuje pravidlo, že například
data získaná při realizaci projektů z evropských zdrojů musí
být veřejně dostupná, reálně to často znamená jejich popis ve
vědeckém článku, nikoli jejich skutečnou plnou dostupnost
v primární podobě.
Jaké jsou v rámci aktivit GEO Vaše plány do budoucna?
I v dalším období budeme působit v GEO aktivitách zaměřených
na zdraví škodlivé látky. Portál prezentující data o organických
látkách sledovaných v rámci Stockholmské úmluvy se finalizuje,
bude předán UNEP a zpřístupněn veřejnosti. Globální sběr dat
sice oficiálně probíhá jen každých 6 let, ale data je třeba sbírat
kontinuálně. Navíc se po podpisu Minamatské úmluvy o rtuti
rychle rozvíjejí i aktivity zaměřené na tuto látku.
ČERVEN 2015
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Earth Observation Capacity
Building Portal.
Zdroj: GeoCaB

PŘEMYSL ŠTYCH
– VEDOUCÍ KATEDRY APLIKOVANÉ
GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE,
UK V PRAZE
Jak jste se poprvé o iniciativě GEO
dozvěděl?
O iniciativě GEO/GEOSS jsem se poprvé
dozvěděl při sestavování návrhu mezinárodního projektu GEONETCAB v roce
2010. Tento projekt, jehož financování
schválila Evropská komise, měl za jeden
z hlavních cílů propagovat a rozvíjet
aktivity GEO/GEOSS.
Při Vašem prvním zapojení Vás tedy
oslovil někdo mimo Vaše pracoviště nebo jste přišli z vlastním
nápadem?
Zapojení probíhalo a doposud probíhá v rámci řešení dvou mezinárodních projektů: zmiňovaný projekt GEONETCAB a v současnosti řešený projekt EOPOWER (www.eopower.eu, pozn. red.).
Iniciativa rozvíjet myšlenky GEO tedy vzešla od spodu, nikoliv
od samotného vedení GEO. S vlastním nápadem rozvíjet tzv.
capacity building aktivity pozorování Země v souladu s koncepcí
GEO přišli hlavní koordinátoři projektů GEONETCAB a EOPOWER.
Co to vlastně znamená dělat projekt pod hlavičkou GEO –
poskytlo Vám například GEO propagaci Vašeho projektu,
odborné vedení či mezinárodní partnery?

Druhou silně rozvíjenou oblastí je zapojení DPZ do vzdělávacích
procesů. Hledají se možnosti zapojení DPZ do vzdělávání od nejnižších stupňů až po univerzitní úroveň. Pro učitele a studenty se
vytvářejí názorné učební materiály, které jsou volně k dispozici.
Toto naše snažení vyústilo v založení ESA vzdělávacího centra
ESERO v Praze v lednu tohoto roku.
Jakým způsobem jste na aktivity v GEO sháněli finance?
Projekt EOPOWER je financován z rozpočtu 7. Rámcového
programu. Bylo tedy nutné podstoupit tradiční procesy od
sepisování projektu, přes jeho podání, až po současnou fázi
řešení a administraci projektu. Hlavní podpora při sepisování
projektu přicházela od hlavního koordinátora ze zahraničí.
GEO poskytlo nepřímou podporu, napsalo doporučující dopisy
pro návrh projektu, což se ukázalo jako významným aspektem
v závěrečném hodnocení projektu.
Proč by se česká pracoviště měla o činnost iniciativy zajímat?
Hlavní přednost iniciativy GEO spočívá v silném uskupení států
a institucí z celého světa, které sdílejí své poznatky a hledají
rozvojové možnosti v oblasti pozorování Země. Perspektivní
aktivitou je také snaha ve sdílení technologií a datových zdrojů.
České instituce by mohly najít vhodnou inspiraci v úspěšných
aplikacích DPZ v mnoha oborech lidské činnosti a uvědomění si
benefitu používání dat a technologií DPZ.

Pracovat na projektech pod hlavičkou GEO znamená být v kontaktu s lidmi z vedení GEO a rozvíjet základní koncepční směry této
iniciativy. Vedení GEO poskytlo doporučující dopisy pro návrhy
obou projektů a aktivně sleduje a hodnotí dosažené výsledky.
Je tedy jakýmsi poradním sborem v rámci řešení projektů
a pomáhá s propagací a implementací výsledků těchto projektů.

Využíváte při své práci data systému GEOSS? Pro jaké účely?

Jaké aktivity zahrnují Vaše dva projekty?

Jaký je Váš názor na současné fungování GEOSS Portalu, přes
který jsou data dostupná? Je něco, co zde podle Vás chybí,
například data či funkce?

V rámci GEO momentálně řeším projekt EOPOWER, finančně
podporovaný ze 7. Rámcového programu. Na řešení tohoto
projektu se celkově podílí 14 institucí z Evropy, Afriky a Ameriky.
Hlavním cílem projektu je mezinárodní koordinace capacity
building aktivit v oblasti pozorování Země a zhodnocení benefitu technologií a dat pozorování Země. Hlavními metodickými
nástroji jsou pilotní studie aplikací DPZ a tvorba propagačních
a marketingových materiálů, jako jsou tzv. success stories,
marketing toolkits…V rámci Česka a Slovenska je rozvíjena
oblast aplikací DPZ v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Při práci na projektech GeoCaB a EOPOWER spolupracujeme
s vedením GEO na tvorbě strategie rozvoje capacity building
aktivit a marketingu DPZ. Sbíráme cenné poznatky od koncových uživatelů a analyzujeme hlavní překážky rozvoje aplikací
DPZ. Dále vyvíjíme interaktivní katalog zdrojů a služeb sektoru
pozorování Země. Katalog je nyní v testovací fázi a nese název
Earth Observation Capacity Building Portal - GEOCAB
(www.geocab.org, pozn. red.).
Pro koho je výstup této činnosti určen?
Výsledky projektu jsou určeny hlavně pro koncové uživatele
technologií DPZ v oblasti ochrany a správy životního prostředí.
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Data ze systému GEOSS využívám k výukovým účelům. Studenty
pravidelně informuji o tomto perspektivním zdroji dat a mnohdy
společně hledáme požadované datové podklady. Pro svojí
výzkumnou činnost jsem však doposud data z GEOSS nevyužil.

Vývoj GEOSS portálu zaznamenal za poslední roky významného
pokroku, hlavně v oblasti metadat. Stále ovšem chybí více
přístupů k datům originálním. Kterak jsem zaznamenal při
posledních jednání, tak datová politika se v GEO intenzivně
řeší, snad bude v následujících letech více možností volně
přistupovat k četnějším zdrojům satelitních dat a informacím
z nich odvozených. Geoportál by mohl též více prezentovat
úspěšné aplikace DPZ a zaměřit se tak na marketinkovou oblast
technologií pozorování Země.
Jaké jsou v rámci aktivit GEO Vaše plány do budoucna?
Mé budoucí aktivity v rámci GEO bych rád zaměřil na oblast
capacity building a vzdělávání. Rád bych také působil na poli
transferu výzkumných poznatků do praxe. Nadále bych rád
úzce spolupracoval s Národním sekretariátem GEO/Copernicus
v Česku a mé nabité zkušenosti z výše uvedených mezinárodních projektů sdílel s mými studenty či s institucemi ochrany
životního prostředí v Česku a na Slovensku.
Autor: Kristýna Leimerová
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NASTARTUJTE SVOU
KARIÉRU V KOSMONAUTICE
SOUTĚŽ A KONFERENCE
PRO ČESKÉ STUDENTY A MLADÉ
PROFESIONÁLY

CZECH SPACE COMPETITION 2015
Soutěž určená pro české studenty
Úkolem je napsání odborného článku na téma související s kosmonautikou a jeho prezentace
na konferenci Czech Space Day 2015
VÍTĚZ ZÍSKÁ FINANCE NA ZAJIŠTĚNÍ CESTY NA MEZINÁRODNÍ ASTRONAUTICKÝ KONGRES
A KONGRES SGAC V ŘÍJNU 2015 V JERUZALÉMĚ
Termín zaslání článku a prezentace je 28. června 2015
www.czechspace.cz/csc2015

CZECH SPACE DAY 2015

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE CSO
Michal Kuneš
kunes@czechspace.cz

Zdroj obrázku: NASA

Konference určená pro české studenty a mladé profesionály se zájmem o kosmonautiku
Program bude zaměřen na představení příležitostí uplatnění v kosmonautice a poskytne
účastníkům možnost prezentovat své vlastní aktivity a seznámit se s dalšími mladými lidmi
Konference se bude konat 3. července 2015 na ČVUT v Praze
www.czechspace.cz/csd2015

Obrázek na titulní straně: Zobrazení nanočástic pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM). Zdroj: Toseda

Česká kosmická kancelář, o.p.s.

Autoři

Společnost je vedená v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 325. IČ: 27142949

Jan Kolář, Michal Václavík, Josef Šobra, Michal Kuneš, Milan Halousek,
Jindřich Krása, Jaroslav Urbář, Kristýna Leimerová

Prvního pluku 17, 186 00, Praha 8, Česká republika
+420 224 918 288, info@czechspace.cz

Hlavní redaktor
www.czechspace.cz

Kristýna Leimerová

Czechspace

Grafika a tisk

Copyright © 2015

Časopis je vydáván v Praze dvakrát ročně a je určen k volné a bezplatné distribuci.
Pořadové číslo 11 bylo vydáno 3. června 2015.

Grafická úprava: EKD Studio
Tisk: ART living, s.r.o.

Česká kosmická kancelář, o.p.s.
MK ČR E 21429, ISSN 2336-1883

