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Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.  
Ředitel České kosmické kanceláře

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. 

www.czechspace.cz

Držíte v rukou poslední číslo časopisu, který Česká kosmická kancelář vydávala po celou dobu, kdy 
byla řešitelem projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento projekt dospěje letos  
ke svému závěru a prozatím nemá další pokračování. Toto závěrečné číslo završuje šest let, kdy jsme  
na stránkách časopisu Czechspace přinášeli informace o projektech a úspěšném zapojení nejrůzněj-
ších českých organizací do kosmického výzkumu a rozvíjení souvisejících dovedností a znalostí. Svým 
důsledně dodržovaným zaměřením na domácí dění a propagaci českých úspěchů v mezinárodních 
kosmonautických projektech byl časopis jediný svého druhu u nás. To oceňovali i zahraniční čtenáři, 
kteří tak měli přístup k unikátním informacím o aktuálním dění v české kosmonautice.  

Do časopisu přispívali autorsky všichni pracovníci kanceláře. Povzbuzovalo nás, že se nám dařilo 
nacházet zajímavá témata a že jsme se u drtivé většiny pracovišť setkali se zájmem prezentovat 
výsledky jejich práce. Zvlášť nás potěšilo, když se dařila práce na projektech, ke kterým jsme praco-
vištím pomohli radou či podporou při počátečním získávání informací o tématech k řešení a nebo 
případných projektových partnerech. 

Výraznou část obsahu zaujímaly články o studentských aktivitách a úspěšných mladých profesioná-
lech. Prostřednictvím časopisu se tak podařilo přiblížit jeho čtenářům příklady aktivních studentů 
a jejich učitelů ze škol všech stupňů, které zájem o kosmonautiku motivoval k účasti ve vzdělávacích 
soutěžích a řešení projektových úkolů. Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že 
pro nemalou část naší mladé generace jsou lety do vesmíru přitažlivou oblastí. Bude záležet na 
společenských podmínkách, zda mladé zájemce od tohoto zájmu odradí, a nebo jim pomohou 
jej uplatnit a rozvinout, přinejmenším možností získat potřebné vzdělání a kvalifikaci pro profesní 
kariéru. V současnosti u nás možnosti pro získání specifického vzdělání v oblasti kosmické techniky 
silně zaostávají za mnohými evropskými státy. 

Přitom pro budoucnost české kosmonautiky je zapotřebí důrazně posílit schopnosti navrhovat 
a vyvíjet skutečnou letovou techniku. Jakkoli jsou pozemní zařízení a servisní služby potřebné 
a ekonomicky přínosné, jsou to letová zařízení, která jsou atraktivní nejen pro mladou generaci ale 
i veřejnost a získávají mezinárodní prestiž. V českých pracovištích se dnes připravuje zhruba tucet 
mechanických, optických nebo elektronických prvků, které by měly být umístěny na palubách 
různých družic či sond v průběhu příštích tří let. Jak je v kosmonautice typické, jejich vývoj začal 
už před pěti i více lety. Abychom mohli sklízet ovoce, v podobě přístrojů na kosmických misích 
i v budoucnu, je potřeba již nyní hledat další příležitosti v nových letových experimentech. Věřme, 
že se Ministerstvo dopravy, které má kosmonautiku u nás na starosti spolu s dalšími resorty postará 
o vytvoření potřebných podmínek, abychom i v budoucnu mohli českou a zahraniční veřejnost 
informovat o úspěšných kosmických projektech.

DVANÁCTKA UZAVÍRÁ KRUH
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ESA vybrala tři 
kandidáty na novou 
vědeckou misi

Na konci srpna 2014 uveřejnila ESA 
výzvu na návrh čtvrté středně velké 
vědecké mise (M4). Česká kosmická 
kancelář tuto informaci rozeslala českým 
pracovištím, která by mohla zpráva 
svým obsahem zaujmout. V polovině 
ledna 2015 obdržela ESA od vědeckých 
týmů 27 návrhů na misi M4, přičemž 
hned v sedmi z nich byla zapojena 
česká vědecká pracoviště. Toto číslo 
lze považovat za jasný důkaz zájmu 
domácí vědecké komunity o přímou 
účast na přípravě a realizaci významných 
kosmických misí. O zapojení českých 
akademických pracovišť do návrhů 
sedmi misí jsme již informovali v desá-
tém čísle časopisu Czechspace. Jednalo 
o mise Alfvén+, ARAGO, LOFT, NITRO, 
Solar-C, THOR a Uranus Pathfinder. 
V červnu letošního roku ESA vybrala tři 
z dvaceti sedmi návrhů jako kandidáty 
na misi M4. Doporučené mise by se měly 
zabývat výzkumem exoplanet, fyzikou 
plazmatu a rentgenovou astrometrií. 
Realizována však může být jen jedna 
z nich. Start mise je plánován na rok 
2026. ARIEL je infračervená observatoř 
navržená k pozorování více než pěti set 
horkých tranzitujících exoplanet a zjiš-
tění chemického složení a fyzikálních 
vlastností jejich atmosfér. Pro nerušené 
pozorování je požadováno umístění 
observatoře ARIEL v libračním bodě L2 
soustavy Země-Slunce. Kandidát XIPE je 
vysoce citlivá observatoř pro sledování 
rentgenových zdrojů. Poslední misí 
je THOR se zaměřením na pochopení 
fyzikálního mechanismu disipace ener-
gie turbulentních fluktuací plazmatu. 
Družice by se měla postupně pohybovat 
na třech různých vysoce excentrických 
oběžných drahách kolem Země. Na této 
misi se podílejí odborníci z Matematicko-
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
a Ústavu fyziky atmosféry Akademie 
věd ČR. První pracoviště se podílí na 
vědeckém přístroji FAR, jehož úkolem 
bude rychlé měření parametrů sluneční-
ho větru. Při vývoji se bude vycházet ze 
zkušeností získaných při práci na zařízení 

BMSW, které úspěšně pracuje na ruské 
družicové observatoři Spektr-R. Druhé 
české pracoviště navrhlo pro družici 
THOR přístroj FWP, jenž bude sloužit 
jako centrální elektronická jednotka pro 
všechna měření elektromagnetických 
polí. I zde bude tým vycházet ze 
zkušeností získaných při misích Solar 
Orbiter a JUICE. Ještě v červnu 2015 
byly pro každou ze tří kandidátských 
misí zahájeny fáze 0/A, ve které jsou 
stanoveny základní požadavky na misi, 
předběžné zhodnocení organizace 
projektu, náklady, předpokládaný časový 
harmonogram a je navržen vhodný 
systémový koncept mise. V červnu 2017 
proběhne na základě provedených studií 
výběr jedné mise M4 a přistoupí se k její 
konečné realizaci tak, aby byla zajištěna 
její připravenost pro start v roce 2026. 
V současné době nelze předjímat, který 
z návrhů má největší šanci na úspěch. 
ESA nyní plánuje výzvu na pátou středně 
velkou misi (M5), která by měla být 
vyhlášena v dubnu 2016. Již nyní eviduje 
předběžný zájem od několika desítek 
týmů a mezi návrhy se objevují i ty, 
kterých se účastní čeští vědci. Jmenujme 
například Alfvén, Uranus Pathfinder, 
LOFT, ARAGO či MarcoPolo.

Americký astronaut 
Scott Edward 
Parazynski zavítal do 
Prahy

V pondělí 24. srpna 2015 měla česká 
veřejnost možnost vyslechnout si dvě 
přednášky bývalého astronauta NASA, 
Scotta Parazynského, kterého do České 
republiky pozvala Česká kosmická 
kancelář za podpory Velvyslanectví 
Spojených států amerických. Dnes 
čtyřiapadesátiletý lékař, pilot, dobrodruh 
a bývalý astronaut se zapojil do 
výzkumné činnosti NASA již při studiu 
Stanfordovy univerzity na konci 80. let. 
V roce 1992 úspěšně prošel výběrem 
a po roce tréninku v Johnsonově 
kosmickém středisku byl kvalifikován 
na pozici letového specialisty. Následně 
prodělal základní výcvik pro práci ve 
volném kosmickém prostoru. Ke svému 
prvnímu kosmickému letu se dostal již 
v listopadu 1994 na palubě raketoplánu 
Atlantis a stal se 318. člověkem ve 
vesmíru. Scott Parazynski byl poté 
vybrán mezi astronauty pro dlouhodobý 
pobyt na stanici Mir. Bohužel jeho 
tělesná výška překračovala přípustnou 
mez pro ruské lodě Sojuz-TM. Z výcviku 
byl proto vyřazen a musel se spokojit 
pouze s návštěvním letem k Miru 
na palubě raketoplánu v roce 1997. 
Poté se podíval na oběžnou dráhu 
ještě třikrát v letech 1998, 2001 a 2007, 
z čehož dvakrát navštívil Mezinárodní 
kosmickou stanici ISS. Při jedné z misí 
byl jeho kolegou na palubě raketoplánu 
dosud nejstarší kosmonaut, legenda 
amerického kosmického programu, 
John Herschell Glenn, kterému v době 
letu bylo 77 let. Scott Parazynski ukončil 
kariéru astronauta v roce 2009. V prů-

VE ZKRATCE
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běhu pěti letů raketoplánu strávil ve 
vesmíru 57 dní 15 hodin a 34 minut. Do 
volného kosmického prostou vystoupil 
celkem sedmkrát a strávil v něm 47 
hodin a 5 minut. Mimo jiné je také 
jediným astronautem na světě, který 
zdolal Mount Everest. První z pražských 
přednášek Scotta Parazynského byla 
určena pro laickou veřejnost a děti. Scott 
se podělil s posluchači o svou cestu ke 
kosmonautice. Přiblížil také, s jakými 
problémy se potýkal při svých cestách 
na oběžnou dráhu, z nichž jednoznačně 
nejvíce zaujala oprava solárního panelu 
na Mezinárodní kosmické stanici při 
misi STS-120 v roce 2007. Všichni 
mohli ze záznamu sledovat Scottovýma 
očima sešívání trhlin na panelu díky 
kameře, kterou měl umístěnou na helmě 

skafandru po celou dobu této záchranné 
akce. Scott Parazynski pohovořil také 
o úsměvných a humorných příhodách, 
které jako astronaut zažil. Jedna 
z nejznámějších vznikla díky jeho 
problémové výšce, která jej vyřadila 
z plánovaného dlouhodobého pobytu 
na stanici Mir. „Při misi STS-86 poté dosta-
la část posádky výmluvné přezdívky jako 
Příliš vysoký Parazynski, Správně vysoký 
Wolf a Malá Lawrencová,“  bavil přítomné 
Scott, když zároveň ukázal fotografii, 
která jasně doložila zaslouženost těchto 
pseudonymů. I když je práce v otevře-
ném kosmickém prostoru náročná, 
největší výkon však podle svých slov 
nepodal Scott Parazynski ve vesmíru, ale 
na Zemi při výstupu na Mt. Everest, který 
se mu zdařil na druhý pokus. Ve druhé 
přednášce, která proběhla již pouze 
v angličtině, se Scott Parazynski věnoval 
podrobně každé misi, kterou absolvoval. 
Posluchači tak měli navíc možnost po-

znat členy všech posádek, prohlédnout 
si snímky raketoplánů i stanice ISS, které 
byly pořízeny v průběhu misí a dozvědět 
se zajímavé technické detaily z pobytů 
na oběžné dráze. O přednášky byl velký 
zájem a sál s kapacitou 100 míst se 
podařilo bez problémů naplnit na obě 
přednášky. Navíc publikum nepřišlo jen 
pasivně poslouchat, ale v průběhu obou 
diskuzí lidé vznášeli mnoho nápaditých 
dotazů. Scott Parazynski poskytl také 
několik rozhovorů českým médiím 
a vystoupil v hodinovém pořadu Hyde 
Park Civilizace, který Česká televize 
odvysílala 28. listopadu 2015.

Space Girls z Ječné

Evropská kosmická agentura již několik 
let pořádá studentskou soutěž CanSat. 
Úkolem týmu složených ze středoško-
láků je postavit analog družice, který se 
vejde do objemu a tvaru hliníkové ple-
chovky od nápoje. Výzvou pro studenty 
je, aby se všechny hlavní subsystémy, 
které se nalézají v reálné družici, vešly do 
takto malého objemu. Jedná se o zdroj 
elektrické energie, komunikační zařízení, 
přijímač GPS signálu a jednoduché 
senzory představující vědecký náklad, 
jejichž celková hmotnost se musí 
pohybovat od 300 do 350 gramů. CanSat 
je následně vypuštěn do výšky několika 
set metrů pomocí malé rakety nebo 
balonu a začíná jeho vlastní mise. Při 
sestupu na padáku probíhají měření 
senzorů, ukládání a přenos dat a vše je 
po přibližně dvou minutách zakončeno 
bezpečným přistáním. CanSaty nabí-
zejí jedinečnou a finančně nenáročnou 
příležitost pro studenty, jak získat 

první praktické zkušenosti s kosmickými 
projekty. Studenti jsou pod dohledem 
učitele zodpovědní za všechny aspekty 
mise zahrnující návrh CanSatu, volbu 
vědeckého cíle, výběr elektrických 
součástek, testování, přípravu na start 
a následné vyhodnocení získaných 
dat. České týmy se za podpory České 
kosmické kanceláře soutěže CanSat 
účastní od roku 2010 a je třeba zdů-
raznit, že velmi úspěšně. Nejinak tomu 
bylo i v letošním ročníku, kdy se mezi 
16 nejlepších dostal dívčí tým ze Střední 
průmyslové školy elektrotechnické 
v Ječné, Praha. Jejich CanSat s příznač-
ným názvem GirlsSAT měl za úkol měřit 
zrychlení ve všech třech osách a stejně 
tak zajistit prostorové měření zemského 
magnetického pole. Dívky se účastnily 
finálového vypuštění všech CanSatů, 
které se konalo ve dnech 25. až 
28. června na letišti Santa Cruz poblíž 
Lisabonu. I když nebyl jejich CanSat 
vybrán mezi tři nejlepší, přesto neodešla 
z letošní soutěže s prázdnou. Jejich 
závěrečná zpráva popisující konstrukci, 
vlastní let i zpracování získaných dat, 
byla vyhodnocena jako jedna z pěti 
nejkvalitnějších.

Český přístroj na 
Marsu

Evropská kosmická agentura (ESA) 
a Institut kosmického výzkumu Ruské 
akademie věd (IKI RAN) společně na 
konci března 2015 vyhlásily 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. 
Jednání předcházející vyhlášení výzvy 
se protáhla na více než dva roky a toto 
zpoždění výrazně omezilo čas pro 
přípravu vědeckých experimentů. 
I přesto ESA obdržela devět projekto-
vých návrhů, z nichž bylo vybráno šest 
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k realizaci. Tyto přístroje jsou zaměřeny 
na dlouhodobé sledování klimatu 
a atmosféry, studium obyvatelnosti 
povrchu a vnitřní stavby Marsu a doplní 
ruské vybavení na přistávací platformě 
mise ExoMars 2018. Ve dvou případech 
jde o samostatné přístroje a ve čtyřech 
jde o rozšíření ruských instrumentů 
METEO a MAIGRET. Jedním z vybraných 
přístrojů je vlnový analyzátor WAM pro 
měření změn magnetického pole, jehož 
návrh předložil tým českých vědců 
z Ústavu fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR 
pod vedením profesora Santolíka. WAM 
umožní zkoumat elektromagnetické 
emise atmosférického původu, magne-
tické anomálie na povrchu Marsu, vnitřní 
strukturu planety a vliv kosmického 
počasí. S ohledem na charakter mise 
ExoMars 2018 budou muset všechny 
části přistávacího modulu splňovat 
přísnější pravidla planetární ochrany 
ve třídě IVa. Přístroj bude dodán jako 
součást většího ruského experimentu 
MAIGRET vyvíjeného v IKI RAN. „Úspěšný 
výběr našeho návrhu je velkou motivací 
pro celý vědecký a technický tým zapojený 
do tohoto projektu. Náš modul vlnového 

analyzátoru umožní poprvé na místě 
ověřit, existují-li bleskové výboje v pracho-
vých bouřích a větrných vírech. Dalším 
úkolem připravovaného modulu je zjistit, 
mohou-li se radiové vlny šířit z mezipla-
netárního prostředí až na povrch Marsu,“  
říká profesor Santolík, vedoucí oddělení 
kosmické fyziky ÚFA AV ČR. Pracovníci 
ústavu mají s návrhem a konstrukcí 
obdobných vědeckých přístrojů bohaté 
zkušenosti získané při přípravě misí Solar 
Orbiter, Luna-Resource Orbiter, JUICE, 
TARANIS či Rezonance. Jde o podstatnou 

výhodu, neboť letový hardware 
analyzátoru WAM má být předán do 
května 2017. Sonda ExoMars 2018 by 
měla odstartovat k Marsu 7. května 2018 
a přistávací modul by měl dosednout 
na povrchu v lednu 2019. Současné 
plány počítají s dvouletým provozem 
platformy, ale pokud bude technicky 
způsobilá, dá se očekávat prodloužení 
této doby. Odborná skupina pro výběr 
přistávacího místa zvolila jako primární 
místo přistání oblast Oxia Planum. 
Zajímavostí je, že nebylo vybráno záložní 
přistávací místo. Oblasti Aram Dorsum 
a Mawrth Vallis jsou obtížně dostupné 
z technického hlediska, oblast Hypanis 
Vallis je zase vědecky nejméně zajímavá. 
Posledně jmenovaná oblast je však 
neoficiálním záložním místem. Pokud 
by ExoMars 2018 startoval až v roce 
2020, pak je jako primární místo přistání 
stále Oxia Planum a jako záložní by byla 
vybrána jedna z oblastí Aram Dorsum 
a Mawrth Vallis.

Česká kosmonautika 
v Jeruzalémě

Česká kosmická kancelář se tradičně 
účastnila 66. Mezinárodního astronautic-
kého kongresu IAC, který se letos konal 
v Jeruzalémě. V průběhu celého týdne 
se již po desáté věnovala propagaci 
české kosmonautiky, navazování nových 
vztahů a sbírání podnětů pro možné 
zapojení do mezinárodní spolupráce. 
Celkem kongres IAC 2015 navštívilo přes 
2100 účastníků včetně deseti z České 
republiky. Doprovodná průmyslová 
výstava se odehrávala na ploše téměř 
4000 m2, na níž mělo svůj stánek  

103 pracovišť z celého světa. Na 
kongresové výstavě letos chyběla jak 
americká NASA, tak i evropská ESA. Obě 
instituce byly však hojně zastoupeny 
osobní účastí jednotlivých delegátů. 
Velmi zřetelná byla přítomnost asijských 
firem a agentur z Číny, Jižní Koreje 
a Japonska. Izraelský kosmický průmysl 
prezentovalo několik větších firem 
s převážně vojenským a leteckým 
zaměřením. Účast vystavovatelů 
z evropských zemí odpovídala kaž-
doročnímu standardu, avšak celkově 
byla účast na výstavě v porovnání 
s předchozími ročníky nižší. Stánek CSO 
byl navštíven několika firmami z Izraele 
i z jiných zemí se zájmem o spolupráci. 
Z přítomných exponátů nejvíce zaujal 
kompaktní detektor záření z Ústavu 
technické a experimentální fyziky ČVUT. 
V průběhu výstavy vedli pracovníci 
CSO podnětnou diskusi o možnostech 
prezentace českých pracovišť na nově 
spuštěném internetovém portálu, který 
slouží k propagaci produktů a služeb 
kosmonautiky na čínském trhu. Kromě 
toho proběhla diskuse o možném 
umístění českých vědeckých přístrojů 
na palubě budoucích čínských družic. 
Zajímavostí letošního ročníku výstavy 
byla přítomnost malých firem, jejichž 
společným jmenovatelem je vývoj tech-
nologií a malých družic pro odstraňování 
kosmického smetí z oběžné dráhy. Tyto 
společnosti během několika málo let své 
existence dokázaly postavit prototypy 
družic. Z prezentovaných studentských 
aktivit stojí za zmínku tým z izraelských 
středních škol, který úspěšně vypustil 
svůj první CubeSat z ISS a již připravuje 
druhou družici. CSO se v průběhu 
IAC 2015 účastnila několika zasedání 
Mezinárodní astronautické federace 
(IAF), která je hlavním pořadatelem 
kongresu. IAF se letos rozrostla  
o 32 nových členů, z nichž většina 
pochází z Evropy, ale byli zde i první 
zástupci z nových zemí. IAF tak ve 
svých řadách přivítala první organizaci 
z Kostariky, Singapuru a Severní Koreji. 
Na IAC 2015 se také představila tři 
kandidátská města na pořádání IAC 
v roce 2018. Jednalo se o Brémy, 
Punta del Este a Vídeň. O vítězi bylo 
rozhodnuto až poslední den kongresu 
a staly se jím německé Brémy. Velmi 
kladně byla hodnocena i Vídeň. Oba 
týmy mají zkušenosti s konáním velkých 
mezinárodních akcí a zvolená města dis-
ponují vhodnou infrastrukturou. V jejich 
blízkosti je také množství pracovišť se 
vztahem ke kosmonautice. Uruguayská 
Punta del Este může nabídnout kon-
gresové prostory až pro 2800 osob a je 
zde principielně možné IAC uspořádat, 
ale tým nemá zkušenosti s pořádáním 
akcí podobného rozsahu. Z interního 
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hodnocení tak jako jednoznačný vítěz 
vyšly německé Brémy a toto rozhodnutí 
bylo Valným shromážděním IAF přijato. 
Poslední den patřil tradičnímu závě-
rečnému ceremoniálu, při němž byla 
předána vlajka IAF novému hostiteli.  
Tím je pro rok 2016 mexická 
Guadalajara, kde se bude ve dnech 
26. až 30. záři konat 67. Mezinárodní 
astronautický kongres.

Účast CSO na  
sympoziu ELGRA 2015

Evropská asociace pro výzkum 
v podmínkách nízké gravitaci (ELGRA) 
uspořádala již 22. symposium zaměřené 
na problematiku výzkumu v podmín-
kách snížené gravitace, mikrogravitace 
a hypergravitace. Mottem letošního 
ročníku konaného na řeckém ostrově 
Korfu bylo: From Pythagoras to Free Fall 
a zúčastnila se jej téměř stovka vědců, 
v drtivé většině z Evropy. Pracovník 
České kosmické kanceláře Michal 
Václavík, prezentoval společnou studii 
CSO, Fakulty strojní ČVUT, Matematicko-
fyzikální fakulty UK a Kosmo Klubu na 
téma nízkonákladové pádové věže pro 
vzdělávací i vědecké úkoly. Po celou 
dobu konání sympozia práci reprezento-
val poster v hlavním přednáškovém sále 
a třetí den symposia, v úvodu dopoled-
ního plenárního bloku, byla představena 
také v podobě krátké ústní prezentace. 
Reakce na studii byly pozitivní a vidina 
nízkonákladové transportovatelné 
pádové věže s možností navodit stav 
okolo 10-4 g po dobu 1-2 sekund byla 
vítána. V této věci byla také navázána 
spolupráce se španělským týmem, který 
pracuje s návrhem na využití kvadro-
koptéry. Jedním ze studentů a také 
druhým českým účastníkem sympozia 
byl Jiří Šperka z Masarykovy univerzity. 
Ten prezentoval výzkum klouzavého 
obloukového výboje provedený v rámci 
studentské soutěže ESA Drop You Thesis. 
Podrobněji jsme o něm informovali 
v osmém čísle časopisu Czechspace. 
Jiří Šperka uspěl i na sympoziu ELGRA 
2015, kde byl jeho příspěvek vyhlášen 
jako nejlepší studentská prezentace 
v oblasti fyzikálních věd. Michal Václavík 
se zúčastnil také Valného shromáždění 

ELGRA, jehož hlavním bodem byla volba 
nových funkcionářů. Sestava zůstala 
stejná a jediná změna nastala na pozici 
prezidentky, kterou byla zvolena Monica 
Monici. Ke konci září 2015 měla ELGRA 
188 členů, z nichž jediným zástupce 
České republiky je právě Michal 
Václavík. Před pár lety nově ustanovená 
studentská sekce SELGRA má mezi 
svými členy dva české studenty. Další 
sympozium ELGRA se uskuteční v roce 
2017 v Barceloně.

Čeští vědci dokončují 
přístroje pro TARANIS

Skupina kosmické fyziky Matematicko-
fyzikální fakulty (MFF) UK vyvíjí spektro-
metr energetických elektronů IDEE pro 
vědeckou družici TARANIS (Tool for the 
Analysis of Radiations from lightNIng 
and Sprites), kterou v roce 2017 vypustí 
Francouzská kosmická agentura CNES. 
Tým MFF UK úzce spolupracuje  
s ÚFA AV ČR, který v součinnosti 
s francouzskou laboratoří LPC2E Orléans 
připravuje pro TARANIS extrémně 
rychlý analyzátor IME-HF pro zpracování 
vysokofrekvenčního elektrického pole. 
Družice TARANIS bude obíhat po 
kruhové polární dráze ve výšce přibližně 
600 km a po několik let bude vyhledávat 
a komplexně studovat krátkodobé 
světelné jevy, které jsou známé jako 
ionosférické či nadoblačné blesky. 
Dalším zkoumaným jevem budou po-
zemní gama záblesky, jež jsou projevem 
impulzního přenosu energie z atmosféry 
do zemské ionosféry, obvykle v souvis-
losti s bouřkovou činností u povrchu 
Země. Partneři z francouzského Ústavu 
pro astrofyzikální a planetární výzkum 
konstruují speciální senzorový blok 
IDEE-S s polovodičovými detektory 
k registraci elektronů s energiemi v roz-
sahu 70 - 4000 keV, vysokým časovým 
rozlišením, velkou citlivostí, směrovým 
rozlišením a řiditelným geometrickým 
faktorem. Ve skupině MFF UK je vyvíjena 

jednotka IDEE-A pro řízení měření, 
ukládání a zpracování registrovaných dat 
a jejich zasílání do vědecké telemetrie. 
Úlohou elektronového spektrometru 
IDEE bude především vyhledávání spršek 
relativistických elektronů, které by podle 
existujících teorií měly být generovány 
v silných elektrických polích nad blesky 
a mohly být jedním ze zdrojů pozemních 
gama záblesků. Mimo to se spektro-
metr zaměří na detekci impulzních 
vysypávání elektronů z radiačních pásů 
indukovaných blesky nebo v důsledku 
interakce s velmi dlouhovlnnými 
pozemními vysílači a monitorování 
elektronového radiačního pásu v oblasti 

tzv. jihoatlantické anomálie. Spektrometr 
IDEE se skládá ze dvou párů senzor-ana-
lyzátor (orientovaných na nadir a zenit), 
umožňujících studovat toky elektronů 
podél i proti směru magnetického pole. 
V dubnu 2015, po provedení teplotních 
a funkčních zkoušek, skupina MFF UK 
předala dva letové exempláře analyzá-
torů IDEE do francouzského Ústavu pro 
astrofyzikální a planetární výzkum. Zde 
pod dohledem expertů CNES úspěšně 
absolvovaly otřesové a termo-vakuové 
kvalifikační zkoušky a nyní se účastní 
série testů s letovými modely senzo-
rových bloků IDEE. Výzkumný tým na 
ÚFA AV ČR také dospěl do závěrečných 
fází testů modulu IME-HF, jehož úkolem 
bude rychlá analýza průběhu elektric-
kých signálů vysílaných zkoumanými 
impulzními výboji. Na začátek roku 2016 
je naplánována integrace a testování 
obou českých modulů s analyzátory 
dalších vědeckých přístrojů družice 
TARANIS ve francouzské laboratoři 
LPC2E, která je vědeckým garantem 
projektu. Ve druhé polovině roku 2016 
pak proběhne montáž a testování 
jednotlivých senzorových bloků na 
vlastní družici v prostorách CNES tak,  
aby družice byla včas připravena ke 
startu a plnění vědeckých úkolů mise.

Autor: Michal Václavík
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CSRC – DRUŽICOVÁ ELEKTRONIKA 
Z KROMĚŘÍŽE
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Czech Space Research Centre, známé více pod zkratkou CSRC, patří bezpochyby k nejaktivnějším 
a nejvyhledávanějším tuzemským společnostem v oblasti elektroniky pro kosmické aplikace. Malá 
rodinná firma z Kroměříže se koncem 90. let minulého století transformovala z elektroopravny 
a montáže elektroinstalací na pokročilé pracoviště s vlastním vývojem a výrobou elektronických 
zařízení pro družice. CSRC má za sebou již přes šedesát kosmických projektů a je na dobré cestě 
k výrobě prvního českého produktu připraveného pro komerční sériovou výrobu a nabídku 
zákazníkům na zahraničním trhu.

Firmu CSRC v polovině 90. let založili profesor Jaromír 
Brzobohatý, bývalý děkan Fakulty elektrotechniky a komuni-
kačních technologií VUT Brno a expert Italské národní kosmické 
agentury profesor Massimo Conte, který do firmy vnesl zkuše-
nosti a specifické know-how z italské společnosti Laben v Miláně, 
dnešní Thales Alenia Space (TAS). Hlavním záměrem bylo 
pokusit se od základu vybudovat novou českou firmu, která by 
byla schopna, díky příznivé kombinaci vysoké kvalifikace práce 
a nízkých cen, uspět v konkurenčním prostředí zahraničního trhu 
v oblasti vývoje a výroby elektronických systémů pro kosmonau-
tiku. K takovému účelu bylo třeba doplnit akademické prostředí 
o výkonnou průmyslovou složku, kterou od samotného počátku 
budoval Ing. Ivan Šimčák, v té době provozovatel kroměřížské 
firmy pro návrh a montáže elektroinstalací. Výrobna CSRC vznikla 
v Kroměříži v zázemí podniku Šimčák Elektromontáže, v němž 
byl vybudován zvláštní čistý prostor (clean-room) splňující 
potřebné normy k montáži součástek pro družice. V těchto 
čistých prostorách již během vysokoškolského studia pracoval 

syn, dnes Ing. Marek Šimčák, Ph.D., jenž vedení podniku po více 
jak deseti letech od obou zakladatelů převzal a nyní působí na 
pozici ředitele CSRC. Práce původní kroměřížské firmy, například 
vývoj a výroba elektronických regulátorů vytápění či modulů 
pro automobilový průmysl, se v CSRC začaly transformovat 
v osazování desek plošných spojů a montáž kabelových svazků 
pro družicové komponenty italské společností Laben.

Již od počátku se zakladatelé firmy přirozeně spoléhali na brzký 
vstup České republiky do Evropské kosmické agentury (ESA), 
což by firmě otevřelo optimální podmínky pro rozvoj nově se 
rodícího průmyslového oboru u nás. Po prvním kroku v roce 
1996, kdy Česká republika uzavřela s ESA rámcovou dohodu 
o spolupráci, však došlo díky politickým změnám ke značným 
posunům priorit a vstup do ESA nastal až o celých 12 let později, 
v listopadu 2008. „Upřímně řečeno, kdyby tato skutečnost byla 
známa předem, je téměř jisté, že by CSRC nikdy nevznikla. Na 
druhé straně však tím firma získala dostatek času na vybudování 
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potřebných základů a získání nenahraditelných zkušeností, díky 
kterým pak po roce 2008 mohla velmi rychle akcelerovat,“ posuzuje 
zpětně situaci Marek Šimčák. 

k provádění certifikace evropského průmyslu. „Získání certifikace 
na ruční výrobu bylo pro nás důležitým krokem, který otevřel dveře 
k řešení mnoha projektů. Stali jsme se první firmou v ČR, která 
v rámci ESA dosáhla tohoto milníku významného pro každého 
výrobce kosmické elektroniky. Co se týče certifikace personálu, tak 
jsme z počátku posílali naše operátory do zahraničí, ale dnes jezdí 
již inspektor z IIS k nám a jednorázově odzkouší naše pracovníky 
přímo v Kroměříži. Certifikaci je totiž potřeba každé dva roky 
obnovit,“ vysvětluje Marek Šimčák.

Elektronika pro vědecké přístroje

Firma úzce spolupracuje s Fakultou elektrotechniky a komu-
nikačních technologií VUT v Brně, odkud pochází též řada 
zaměstnanců. V Kroměříži pak CSRC systematicky vybírá a školí 
mladé techniky, kteří úspěšně vystudovali místní střední školu 
- Centrum odborné přípravy technické (COPT) se zaměřením 
na elektrotechniku. Jedná se o ukázkový oboustranně přínosný 
vztah školy a průmyslu, kdy firma zajistí mladým absolventům 
perspektivní kvalifikované zaměstnání v oboru na nejvyšší 
úrovni. Dnes již symbolickou je i skutečnost, že ředitel Marek 
Šimčák ještě jako žák místní základní školy vyhrál první ročník 
soutěže mladých elektrotechniků pořádanou právě školou COPT 
Kroměříž. Vrátíme-li se však do současnosti, tak šest absolventů 
oboru elektrotechnika na COPT Kroměříž se například podílelo 
na výrobě elektroniky pro projekt European Laser Timing 
(ELT), jehož účelem je na Mezinárodní kosmickou stanici ISS 
nainstalovat detektor laserového paprsku s integrovaným 
koutovým odražečem, který bude přenášet časový signál ze 
Země na ISS a zpět. Úkolem tohoto přenosu je synchronizovat 
atomové hodiny na ISS s identickými hodinami na Zemi. Jelikož 
čas na stanici ISS a na Zemi plyne díky relativistickým efektům 
jinou rychlostí, po několika dnech od synchronizace by oboje 
hodiny měly ukazovat nepatrně odlišný čas. Očekávaný časový 
posun by se měl pohybovat v řádech 10-19 sekundy a ke spolehli-
vému změření minimálního rozdílu jsou proto zapotřebí vysoce 
přesné, stabilní a dobře synchronizované atomové hodiny. 
Splnit nároky na synchronizaci hodin je právě úkolem projektu 
ELT. Český přístroj bude obsahovat detektor jednotlivých 
fotonů založený na diodě SPAD, který je dílem profesora Ivana 
Procházky z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze 
představující světovou špičku v oboru. Úkolem CSRC je vybavit 
detektor potřebnou elektronikou, která zpracovává zachycený 
signál a kompletní integrace přístroje. Stávající plán je vynést 
experiment ELT spolu s atomovými hodinami na kosmickou 
stanici v roce 2017. 

První kosmické projekty a certifikace 
výrobních postupů

Jakmile si CSRC získala důvěru svého italského obchodního part-
nera, společnosti Laben, přišla nová výzva. Firma získala první 
projekt, ve kterém mohla realizovat nejen výrobu, ale i vlastní 
vývoj elektronického modulu určeného pro činnost v kosmickém 
prostoru. To byl přelomový moment v rozvoji CSRC, který položil 
základ stávající firemní strategie spočívající v realizaci produktu 
od definice systémového konceptu až po výrobu včetně splnění 
kvalifikačních požadavků vyžadovaných v rámci kosmického 
programu. Byl to značně složitý úkol, ale díky velké technické 
podpoře ze strany zahraničních partnerů, zabezpečené rozho-
dující měrou spoluzakladatelem CSRC Massimem Contem, se 
podařilo vyškolit a pro tuto práci kvalifikovat inženýry, kteří začali 
tvořit základy vývojového týmu v Brně. Zásadní roli zde sehrála 
spolupráce s tehdejší elektrotechnickou fakultou VUT Brno, 
kterou koordinoval a významně podporoval profesor Jaromír 
Brzobohatý. Na rozdíl od většiny firem se CSRC specializuje 
téměř výlučně na výrobu pro kosmický průmysl a tyto produkty 
tvoří asi 90 % produkce. Firma má zhruba dvacet zaměstnanců 
a s další desítkou kvalifikovaných externistů úzce spolupra-
cuje. Přibližně polovina firmy působí ve výrobní provozovně 
v Kroměříži a druhá sídlí v nových prostorách v areálu VUT 
v Brně, kde pracuje tým projektových manažerů a vývojářů. 

V souvislosti se vstupem České republiky do ESA se staly 
aktuálními požadavky evropských kosmických standardů 
ECSS. Pro práci na projektech bylo pro firmu klíčové splnění 
certifikace pracovních postupů pro ruční pájení součástek 
a osazování desek plošných spojů podle těchto standardů. 
Splnění ECSS norem pomáhá zajistit vysokou spolehlivost 
vyráběných komponent letového hardware. K získání poměrně 
nákladné certifikace pro realizaci výroby povrchovou montáží 
(Surface-mount technology, SMT) firmě dopomohl kontrakt 
s ESA v rámci Pobídkového programu pro český průmysl v roce 
2011. Další finančně náročnou certifikaci pro výrobní personál si 
firma pravidelně každé dva roky zajišťuje z vlastních prostředků 
ve spolupráci s inspektory z Italského institutu pájení (Istituto 
Italiano della Saldatura, IIS), kteří jsou od ESA zplnomocněni 
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podílela na výrobě mikroakcelerometrů pro tři družice Swarm, 
jež jsou na oběžné dráze od roku 2013. V témže roce byla do 
kosmu vynesena také družice Proba-V, na níž je umístěn malý 
detektor kosmického záření, jehož návrh pochází z Ústavu tech-
nické a experimentální fyziky ČVUT a CSRC byla pověřena jeho 
výrobou. CSRC je také jedinou českou společností, která se může 
pochlubit vysláním svého zařízení na Měsíc. Je jím diagnostický 
modul pro elektrickou pohonnou jednotku na sondě SMART 1, 
která se v roce 2007 záměrně zřítila na povrch Měsíce.

Komerční produkty

Kromě výroby pro vědecké přístroje firma pracuje i na technolo-
gicky či aplikačně orientovaných produktech. Jedná se například 
o superkapacitorovou banku, kterou ve spolupráci s VUT Brno 
vyvíjí CSRC pro Airbus Defense and Space. Na projektu se též 
účastní firma EGGO Space z Lanškrouna, která odborně zajišťuje 
potřebná testování. Banka superkapacitorů by se v budoucnu 
měla stát běžnou součástí telekomunikačních družic, jakožto 
výkonný a flexibilní zdroj elektrické energie pro systémy družice, 
který zároveň uspoří hmotnost a tedy i cenu družicové platformy 
včetně vynesení na oběžnou dráhu. Pokud se projekt podaří, 
výsledný produkt by se měl stát v horizontu dvou až tří let 
komerčně dostupným pro řadu budoucích telekomunikačních 
družic firmy Airbus. 

Druhým příkladem spíše aplikačně orientovaného produktu je 
družicový přijímač ADS-B zpráv o poloze letadel pro automatický 
dohled nad letovým provozem. Široké využití tato technologie 
nalezne v oblastech s minimálním či žádným pokrytím radarem, 
například nad oceány a póly, Afrikou či Jižní Amerikou. 
Zákazníkem je v tomto případě Thales Alenia Space. ADS-B 
přijímače zahraniční výroby se již začínají instalovat například 
pro komunikační systém družic Iridium NEXT a do budoucna se 
očekává jeho široké využití. Jedná se o ukázku integrovaných 
aplikací využívající více družicových technologií, v tomto případě 
informace o poloze letadla z přijímačů GPS a přenos zpráv přes 
telekomunikační družice. Realizace kvalifikovaného prototypu 
ADS-B přijímače se očekává počátkem roku 2016.

Změny k lepšímu

Kromě výše jmenovaných úspěchů si však firma prošla i těžkými 
časy a řadou zkoušek. Prvním úderem byl teroristický útok na 
budovy World Trade Center v New Yorku v září 2001, kdy západní 
svět musel změnit své bezpečnostní priority a obrovské investice 
do pragmatických protiteroristických opatření proběhly mimo 
jiné také na úkor rozvoje kosmického výzkumu a technologií. 
Je až neuvěřitelné, že tento globální problém, který se odehrál 
daleko za Atlantikem, měl téměř likvidační dopady i pro malou 
kroměřížskou firmu. Ta během následujících tří měsíců přišla 
z výše uvedeného důvodu téměř o 90 % svých tehdejších 
zakázek. „Další dvě velké rány přišly v letech 2003 a 2013, kdy jsme 
museli čelit závažnému selhání lidského faktoru několika tehdejších 
klíčových zaměstnanců. Po nekompromisních personálních 
změnách na úrovni nejvyššího managementu a s velkou podporou 
svých obchodních partnerů mohu dnes konstatovat, že se CSRC 
opět dynamicky rozvijí,“ komentuje události Marek Šimčák. 
V letošním roce se objevil i dosud neznámý fenomén. Doposud 
jsme registrovali pouze obecně známou jednosměrnou snahu 
českých odborníků odcházet do zahraničí za zajímavou profesní 
kariérou a výrazně lepšími podmínkami. Nyní je však společnost 
CSRC kontaktována odborníky ze zahraničí, kteří mají zájem 
o interní zaměstnanecký poměr v CSRC, a to zejména pozicích 
vývoje, zajištění kvality produktů a projektového managementu. 

Projekt ELT ale není zdaleka jediným projektem pro vědecké 
přístroje, na kterém CSRC pracuje, jelikož dlouhodobě udržuje 
spolupráci s řadou akademických ústavů či vysokých škol. Spolu 
s Astronomickým ústavem AV ČR firma připravuje napájecí 
a rozvodné desky pro dva vědecké přístroje na sondu Solar 
Orbiter. Jsou jimi dalekohled STIX pro pozorování Slunce 
v rentgenovém spektru a přístroj RPW pro výzkum plazmových 
vln generující rádiové emise. Pokud nedojde k dalším zpožděním 
na straně ESA, sonda by měla být ke Slunci vyslána v roce 2018. 
Kromě Solar Orbiteru také firma začíná řešit vývoj napájecí 
desky pro laserové hlavy družicové mise eLISA. Čeká ji nelehký 
úkol, experimentálně detekovat gravitační vlny. Jelikož tyto 
vlny mají podle teorie relativity zakřivovat prostor, zakřivení 
by se mělo projevit v měnících se vzdálenostech mezi objekty. 
Technické řešení problému bylo proto navrženo jako konstelace 
tří družic vybavených velmi přesnými dálkoměry na bázi laserové 
interferometrie. Tyto dálkoměry budou měřit vzájemnou 
vzdálenost družic, ve snaze zaznamenat jemné odchylky při 
průchodu gravitačních vln. Tato mise by měla být v ESA oficiálně 
schválena k realizaci v roce 2018 a družice vypuštěny do vesmíru 
v roce 2034. 

Mnoho dalších zařízení, pro něž CSRC navrhlo a vyrobilo 
elektronické komponenty či mělo na starosti kompletní 
integraci a testování, se již v kosmu nachází. Z dlouhého 
seznamu vyberme například přístroje Ústavu fyziky atmosféry 
AV ČR - Langmuirovu sondu a analyzátor nízkoteplotního 
plazmatu na družici Proba-2. Tato zařízení se stala prvními 
českými družicovými experimenty realizovanými po vstupu 
České republiky do ESA. S tímto ústavem také spolupracovalo na 
výrobě přístroje pro širokopásmové měření elektromagnetických 
vln na francouzskou družici TARANIS, jejímž úkolem bude 
studium výbojů a pozemních gama záblesků mezi troposférou 
a ionosférou, které nejsou dosud uspokojivě vysvětleny. Družice 
by měla odstartovat v roce 2017. Spolu s Výzkumným zkušebním 
leteckým ústavem v Praze a řadou dalších českých firem se CSRC 
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ROZHOVOR S MARKEM ŠIMČÁKEM, 

ŘEDITELEM CSRC

Jak jste se dostal k elektronice pro 
kosmické aplikace?

Již od dětství jsem se zájmem sledoval 
svého tatínka, jak projektuje různé 
elektrotechnické systémy. V tu dobu to 
pro mne však byly jen nepochopitelné 
kresby, ale postupem času mi začal krok 
za krokem ukazovat kouzla elektro-
techniky. Na základní škole jsem, stejně 
jako mnoho chlapců kolem, začal stavět 

své první krystalky a jednoduchá elektronická zapojení. Tento 
prvotní zájem z dětství pak postupně přerostl až v mou dnešní 
profesi. Ještě před úplným dokončením mého vysokoškolského 
studia byly zahájeny první pracovní aktivity v rámci vznikající 
CSRC, kde jsem měl na starosti vybudování elektronické výroby 
v čistém prostoru pro kosmické aplikace. Jsem rád, že jsem 
mohl tuto profesi realizovat v malém, ale velmi krásném městě 
Kroměříži, namísto velkých průmyslových metropolí Evropy.

Kde jste získal odborné vzdělání?

Po maturitě na kroměřížském gymnáziu jsem na tehdejší katedře 
mikroelektroniky vystudoval Fakultu elektrotechniky a informa-
tiky VUT v Brně, odkud jsem pokračoval ve studiích v Paříži, na 
anglických univerzitách v Hullu a Bournemouthu a nakonec jsem 
obhájil doktorát v belgickém výzkumném středisku pro vývoj 
mikro a nanoelektroniky IMEC (Interuniversity Microelectronics 
Centre). Právě tam jsem se také poprvé setkal i s Petrem Vašinou, 
který jako vynikající odborník na fyziku polovodičů později 
v Lanškrouně založil firmu EGGO Space na testování elektronic-
kých komponent. V současné době CSRC a EGGO Space úspěšně 
spolupracují na několika projektech pro ESA.

Po návratu z Belgie jste tedy ihned začal pracovat  
v CSRC?

Ano, bylo to náročné, ale velmi zajímavé období pokládání 
základů firmy. Věřili jsme, že se nám podaří nejen prakticky 
zrealizovat nějaké elektronické zařízení fungující v kosmickém 
prostoru, ale že se budeme schopni z této práce i uživit. Cesta to 
však nebyla snadná a v průběhu budování CSRC jsem musel mít 
i jiné pracovní úvazky, protože jsem musel živit mladou rodinu. 
Budování stabilní a ekonomicky prosperující průmyslové výroby 
pro kosmickou elektroniku byl v té době běh na dlouhou trať. 
Uvědomme si skutečnost, že CSRC vznikla o celých 14 let dříve, 
než Česká republika vstoupila do ESA, čímž se teprve otevřely 
první reálné možnosti pro systematickou podnikatelskou činnost 
v tomto oboru. Přirovnal bych to k tomu, jako by uprostřed 
Sahary založili potápěčský klub s vírou, že se tu někdy objeví 
moře. Na tomto neobvyklém příkladě však vidím tu neuvěři-
telnou vizi, kterou se již v roce 1994 pokusili pánové profesor 
Brzobohatý a Massimo Conte v České republice realizovat. Je 
však nepopiratelným faktem, že uspěli a dnes, v roce 2015, má 
CSRC v kosmickém prostoru již několik úspěšně fungujících 
zařízení.

Máte za sebou již několik desítek projektů v kosmonautice.  
Je nějaký z nich Váš oblíbený?

To je těžká otázka. Oblíbené jsou všechny, když se práce daří. Ale 
vybral bych dva, do kterých vkládáme větší naděje, jelikož by 
se mohly do budoucna stát perspektivními komerčně prodá-
vanými produkty. Prvním z nich je superkapacitorová banka 
pro telekomunikační družice a druhým je stavba testovacích 
rozvaděčů pro ovládání termo-vakuových testů družicové 
platformy Neosat. Bude to velká věc a Airbus od nás očekává 
vybudování specializovaného pracoviště, jehož základy nyní 
v Kroměříži připravujeme. Každý projekt totiž přináší nějaké nové 
požadavky, ať už jde o lidské zdroje, zakoupení nového zařízení 
nebo investice do rozvoje.

Pokud dodáváte kompletní produkt, kde zajišťujete  
testování?

Elektrické funkční testy si děláme většinou sami, ale environmen-
tální testy řešíme v kooperaci se specializovanými pracovišti v ČR 
i zahraničí, jako je například Výzkumný zkušební a letecký ústav 
v Praze, Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany 
ve Vyškově či v již zmíněné firmě EGGO Space v Lanškrouně. 
Specializované nebo náročnější testy pak řešíme přímo v labora-
tořích ESA/ESTEC. 

Máte již zkušenosti s průmyslovými giganty jako Airbus, 
Thales či jinými velkými firmami. Liší se něčím spolupráce 
s nimi?

S velkými firmami je spolupráce velmi podobná. Vždycky jsou 
nastavena jasná pravidla a způsoby komunikace, termínů, 
meetingů apod. Ale obecně řečeno, spolupráce menších českých 
firem s velkými a po desetiletí zavedenými zahraničními podniky 
je náročná, zejména z hlediska finanční stability projektů. 
Citlivost malých českých firem na výkyvy předem plánovaných 
platebních kalendářů je mnohem větší než u velkých subjektů, 
které zpravidla ani nemají žádné finanční limity. Rozdíly ve 
způsobu komunikace lze také vnímat i podle národností. 
Například jednání Italů, Španělů či Portugalců má přirozeně jiný 
průběh než tomu je u Němců a Francouzů. Pozitivní však je, že 
snaha úspěšně zvládnout projekt je společná všem bez rozdílu 
národnosti a velikosti spolupracujících subjektů.
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Co je pro Vás pro získání zakázek nejdůležitější?

Základem je určitě kvalitně napsaný projektový návrh, samo-
zřejmě pak i kvalitní technické řešení a rozumný organizační 
a finanční plán. Navíc v tomto oboru hraje zásadní roli pro 
úspěch v tendru schopnost prokázat tzv. space heritage, tedy 
reálné zkušenosti s podobnými projekty v minulosti. Proto jsou 
začátky firem, které nemohou ukázat, co jim už do kosmu letělo, 
velmi těžké. Z hlediska České republiky máme ještě stále určitou 
výhodu v nabídce vysoce kvalifikované práce za dobré ceny, ale 
toto se již pomalu stírá.

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

Vybudovat, stabilizovat a rozvíjet firmu v oblasti kosmických 
technologií je v České republice sice velmi náročné, ale 
reálné. Pominu-li v této souvislosti velké a známé zahraniční 
giganty působící v České republice, pak příklady firem Frentech 
Aerospace, 5M, Iguassu, EGGO Space, BBT-Materials Processing, 
LK Engineering, Evolving SC, Serenum, BD Sensors, Sobriety 
a dalších zajímavých českých subjektů sdružených zejména 
v České kosmické alianci jsou důkazem, že Česká republika má 
hodnotný potenciál prosadit se v náročné zahraniční konkurenci 
i v této vysoce specializované průmyslové oblasti. I zde platí, že 
je třeba se obrnit trpělivostí, počítat s nutností tvrdě pracovat 
a nenechat se odradit prvními neúspěchy. Z osobní zkušenosti 
však kladu zásadní důraz na nutnost obklopit se nejen odborně, 
ale i morálně kvalitními a spolehlivými lidmi. Zde mluvíme 
o běhu na dlouhou trať a jakékoliv selhání lidského faktoru či 
morální konzistence zejména u klíčových osob může mít fatální 
následky.

Jak se Vám osvědčuje členství v České vesmírné alianci? 

Aliance má význam pro získávání informací o tom, co se v tomto 
průmyslovém odvětví děje a budě dít, pro jeho popularizaci 
v ČR, pro prezentování činnosti členských firem v zahraničí 
a komunikaci se státními a zahraničními institucemi. ČVA úzce 
spolupracuje s Odborem ITS, kosmických aktivit a výzkumu, 
vývoje a inovací působícím na Ministerstvu dopravy, kde jsme 
zastoupeni v různých pracovních skupinách. Co alianci podle 
mě chybí, je vlastní personál, který by ji operativně provozoval 
a systematicky rozvíjel. Na to však musí být k dispozici dostateč-
né zdroje, jak můžeme vidět v sousedních zemích sdružených 
v ESA. Naše členské firmy mají spoustu vlastních priorit a starostí 
a na další aktivity zbývá méně prostoru. Aliance by také mohla 
například hrát větší roli při získávání kontraktů pro své členy, 
pořádat odborné semináře pro zvyšování konkurenceschopnosti 
svých členů či zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců. Co se 

však týče budoucnosti a rozvoje ČVA, tak jsem optimistou a mám 
velká očekávání.

Jste spokojený s tím, jaké projekty se v českém kosmickém 
průmyslu řeší? 

Každý úspěšně realizovaný projekt v kosmickém průmyslu 
představuje kus skvěle vykonané práce, ať se jedná o projekt 
velký či malý. Na druhé straně se domnívám, že české kosmické 
aktivity jsou velmi fragmentované. Průmyslová i akademická 
sféra řeší mnoho dílčích samostatných projektů, ale chybí tu 
nějaký jednotící přístup. Malé projekty jsou v pořádku, ale nad 
nimi by měla vyrůst i nějaká větší aktivita, společný projekt 
větších rozměrů, na němž by se mohlo podílet více českých 
firem a institucí. Příkladem může být vhodně definovaný projekt, 
v rámci kterého by se český průmysl společně ucházel o vývoj 
nějakého družicového subsystému. Úspěch takové aktivity 
v mezinárodním měřítku však záleží na kvalitě týmové souhry 
českého průmyslu, akademického prostředí a státu.

Jak se díváte na význam malých družic pro českou  
kosmonautiku? 

Nemyslím si, že by CubeSaty měly být nějakou hlavní prioritou 
českého kosmického snažení. Na druhé straně je pravda, že 
jsou to ideální nástroje na vzdělávání nové generace techniků, 
které umožňují studentům pochopit a naučit se stavět v malých 
rozměrech družicové subsystémy. Výsledkem takových 
projektů jsou mimo jiné i kvalifikovaní lidé, schopní nastoupit 
do rozjetého vlaku tohoto náročného průmyslu. Bohužel, dnes 
tuto vzdělávací roli, kterou by měl plnit stát, v podstatě supluje 
průmysl. Firmy si své zaměstnance musí v tomto odvětví školit 
sami. Pro dokreslení tohoto neradostného stavu poslouží 
drobný příklad z vlastní zkušenosti. Před více než třemi lety 
jsme s panem profesorem Brzobohatým právě z tohoto důvodu 
napsali český učební text uvádějící studenty do oblasti tech-
nologie výroby elektronických zařízení pro kosmické aplikace. 
Bohužel, i přes mnoho ubezpečení ze strany řady institucí, tato 
učebnice do dnešního dne nebyla vydána. Vrátím-li se však 
k původní otázce, tak druhým benefitem stavby malých družic na 
univerzitách je možnost vzniku mladých spin-off firem. Příkladů 
ze zahraničí je celá řada, ale z vlastní zkušenosti vím, že u nás to 
na univerzitách bývá obtížné. 
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Jak vnímáte současnou politickou situaci v české  
kosmonautice? 

Jako součást průmyslové části kosmických aktivit není pro 
mne jakékoliv politické vnímání snadnou záležitostí. Je třeba si 
uvědomit, že mezi důležité priority soukromých firem všech veli-
kostí přirozeně patří, aby si v rámci náročného tržního mecha-
nismu dokázaly zajistit dostatek práce a vytvořit si v pravý čas 
dostatečně velké příjmy na zajištění svých nákladů, zabezpečení 
pracovních míst zaměstnanců a řádný odvod daní s tím, že 
však také musí zůstat i zdroje nutné pro další rozvoj podniku 
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zajištující jeho konkurenceschopnost do budoucna. Toto nejsou 
lehké úkoly pro žádný poctivě fungující podnik a má-li při jejich 
naplňování do hry vstupovat ještě ve významnější roli i politika, 
tak se ani nelze divit neustále se zvyšujícím každodenním 
tlakům a náročnému tempu fungování celé společnosti. Česká 
republika i náš kosmický segment jsou příliš malé a podíváme-li 
se do různých oficiálních statistik či rozborů, tak bohužel 
zjistíme, že v tomto oboru zaostáváme a jsme na evropském 
chvostu. Domnívám se, že současný velmi hodnotný potenciál 
českého průmyslu a akademické sféry by si zasloužil v tomto 
evropském hodnocení kosmických aktivit mnohem důstojnější 
pozici. Bohužel právě politika má velký podíl i na tom, že 
například jen vedení Ministerstva dopravy se za posledních pár 
let změnilo tolikrát, že i zasvěcení lidé by nedokázali tyto změny 
s jistotou ani spočítat. Naopak každý si jistě dokáže snadno 
představit, jak těžké musí být za těchto neustálých politických 
změn systematicky řídit chod zde působícího Odboru ITS, 

Autor: Josef Šobra
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kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. V průběhu času 
se zde podařilo vybudovat kvalitní tým odborníků, kteří jsou pro 
český kosmický průmysl skutečným partnerem. Měli bychom 
proto pečlivě využívat všech zdrojů pro realizaci společného 
cíle, tedy zvýšení prestiže a významu České republiky v rámci 
Evropského kosmického programu. Věřím, že by tomuto 
záměru mohla v budoucnu pomoci i Česká kosmická agentura, 
o které se sice již dlouho diskutuje, ale jejíž založení je stále ve 
hvězdách.

Jak hodnotíte na stávající Národní kosmický plán?

NKP je dokument, který definuje strategii ČR v oblasti rozvoje 
českého průmyslu a akademie. Je také podkladem pro rozho-
dování o dalších investicích a přijímání zásadních rozhodnutí 
do budoucna. NKP vznikal za spolupráce řady subjektů včetně 
samotné ESA. Do dalších období bych uvítal jeho rozpracování 
do větších podrobností, čímž by se mohl stát účinným nástrojem 
i pro řízení samotných podniků fungujících v tržním mechanis-
mu. Spolehlivé informace o konkrétních politicky i ekonomicky 
podporovaných záměrech jsou základem pro kvalifikované 
vyhrazení vlastních investic každého podniku. Věřím, že by český 

průmysl následně pozitivně reagoval s větší iniciativou vedoucí 
ke vzniku řady nových a větších konsorcií firem, které by měly 
vyšší ambice a cíle.

Jakým způsobem nové projekty vyhledáváte?

Naše firma se soustředí především na ESA, proto sledujeme 
EMITS. Kromě toho jsme také v průběžném kontaktu s firmami, 
s nimiž jsme už spolupracovali v minulosti. Do jisté míry tedy 
těžíme ze stávajících známostí a z toho, že naši partneři již mají 
povědomí o tom, co umíme. Jistota v získání projektu však není 
nikdy, proto projektové návrhy píšeme nepřetržitě. Jsou to někdy 
velké investice, časové, lidské i finanční. Vyhotovení návrhu 
většího projektu a jeho úpravy, ke kterým často dochází až ve 
fázích vyjednávání kontraktu, může trvat i několik měsíců. Toto 
vyžaduje práci celého týmu lidí a představuje mzdové náklady 
v řádu několika set tisíc korun.

Zmínil jste, že si firma CSRC za dvacet let svého působení 
prošla různými zvraty. O jaké události šlo a jaká je současná 
situace v CSRC?

Společnost CSRC si za ta léta prošla nejen přirozenými 
generačními změnami, ale také nebyla ušetřena drsných ataků. 
Po teroristickém útoku v New Yorku v září 2001, kdy v důsledku 
globální ekonomiky i malá česká firma přišla během krátké 
doby o většinu svých zakázek, bylo bohužel nutné se vypořádat 
i se závažným selháním morální konzistence několika bývalých 
zaměstnanců managementu. Ozdravná kůra naordinovaná 
na tento poměrně rozšířený nešvar českého podnikatelského 
prostředí byla nezbytným a správným krokem pro pokračování 
více jak dvacetileté historie firmy. Jsem rád, že v současné době 
v CSRC pracuje kvalitní tým solidních a vysoce kvalifikovaných 
odborníků. To se prakticky ihned odrazilo na mimořádném růstu 
zájmu o spolupráci s CSRC ze strany významných tradičních 
i nových obchodních partnerů z celé Evropy.
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MLADÍ EXPERTI V KOSMICKÉM 
VÝZKUMU – DÍL 6
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V minulém díle seriálu jsme referovali o Češích, aktivně zapojených do amerického kosmického 
výzkumu a vývoje. Kosmonautika však celosvětově spěje ke stále širší mezinárodní spolupráci 
a výsledky českých pracovišť i jednotlivců jsou využívány kosmickými agenturami napříč 
státy světa. V tomto čísle se zaměříme na Čechy  působící v kosmonautice v ne zcela typických 
oblastech, které jsou však pro zdárný průběh misí či jejich vlastní koncepci klíčové. Skutečnost 
potvrzují mimo jiné ocenění NASA i ESA získaná týmy s českými experty, kteří budou představeni 
na následujících řádkách.

Přemysl Janík 

vystudoval Vysokou školu chemicko-
-technologickou (VŠCHT) v Praze 
v oboru Chemické a energetické 
zpracování paliv se zaměřením na 
energetiku. Jeho diplomová i dizertační 
práce pod vedením RNDr. Petra Sajdla, 
CSc. se týkaly využití metody akustické 
emise pro detekci poškození materiálů 
v extrémních podmínkách. 

Zprvu pracoval v laboratoři termické analýzy na VŠCHT v Praze 
jako vědecký pracovník. Později, v letech 2010-2013, působil na 
pozici vědeckého pracovníka v Institutu pro energii a dopravu 
(JRC-IET) v nizozemském Pettenu, kde se pod vedením  
Ing. Radka Novotného, PhD., zabýval výzkumem korozní 
odolnosti materiálů v prostředí superkritické vody (SCW). 
Výzkum byl z velké části zaměřen na kvalifikaci materiálů 
palivového pokrytí pro jaderné reaktory IV. generace.

V roce 2014 byl členem vědecké skupiny, jíž ředitel Evropské 
kosmické agentury (ESA) Jean-Jacques Dordain udělil cenu 
pro excelentní tým, ESA Team Excellence Award, za významný 
přínos při výzkumu pro projekt Gaia. První data ze sondy totiž 

ukázala, že došlo k ovlivnění optických pozorování rozptýleným 
světlem při mapování několika set milionů hvězd. Jako jedna 
z možných příčin přicházela v úvahu vrstva ledu vytvořená na 
optice uvnitř družice. Tým byl zodpovědný za simulace růstu 
ledu ve vakuu a posouzení jeho tepelně-optických vlastností 
pod různými úhly, což bylo právě na těchto testech unikátní. Do 
té doby prakticky neexistovala data z podobných experimentů 
a bylo tedy nutné připravit zařízení, vyvinout a ověřit metodiku, 
provést celou řadu experimentů a to vše v extrémně krátkém 
časovém úseku.

V současnosti Přemysl působí ve firmě Ajilon Technology 
Aerospace. Působí v centru ESA/ESTEC v Noordwijku jako 
materiálový a procesní inženýr v sekci Materials Space Evaluation 
& Radiation Effects.

Aktuálně pracuje na testování a ověřování finálního designu 
komponent solárních panelů sond BepiColombo a Solar Orbiter, 
zaměřuje se na simulaci radiačního poškození solárních článků 
ultrafialovým zářením ve vakuu a hodnocení vlivu kontaminace 
na tepelně-optické vlastnosti použitých materiálů. 

V neposlední řadě se zabývá také výzkumnými a vývojovými 
aktivitami a podporou nových technologií pro kosmické aplikace 
v rámci programů ESA.
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Tomáš Rousek 

v roce 2009 absolvoval studium 
architektury na Českém vysokém 
učení technickém (ČVUT) v Praze. Ve 
Štrasburku potom pokračoval v magist-
erském studiu na Mezinárodní kosmické 
univerzitě (ISU). Tomáš žije střídavě 
v Londýně a Lausanne, kde působí jako 
designér a kosmický architekt. Zaměřuje 
se na architektonické návrhy udržitelné 
architektury jak pro pozemní realizaci, 

tak i na dalších objektech sluneční soustavy. Inspirují ho globální 
výzvy jako rozšíření biosféry po naší galaxii nebo řešení klimatic-
kých změn a zlepšování fungování měst. 

Ke kosmické architektuře se Tomáš dostal tak, že s kamarády 
na Fakultě architektury ČVUT založil projekt s názvem Futura 
Pragensis. V rámci této série mezinárodních výstav o budoucnos-
ti Prahy navrhl vizi Nové Prahy na Marsu a od té doby přemýšlel, 
jak pomoci s osidlováním dalších planet.  

S Katarinou Eriksson a Ondřejem Doulem navrhli projekt 
SinterHab, 3D tištěný lunární modul pro základnu NASA, který 
původně vznikl jako studentský projekt na ISU v roce 2009. 
Projekt obsahuje návrh hlavního modulu lunární základny 
na jižním pólu, konstruované technologií 3D tisku s použitím 
místních surovin a vybavené bioregenerativním systémem pro 
zajištění životních podmínek. Modul je navržen jako hybridní 
systém, kombinující nafukovací membránové struktury a předem 
smontované pevné elementy, pokryté vnější vrstvou z měsíčního 
prachu, regolitu. Tato konstrukce by byla připravena pomocí 
speciálního spékání, sloužící ke zlepšení ochranných vlastností 
před radiací a mikrometeority. Výsledek ukazuje vysoký potenciál 
mikrovlnného spékání regolitu a jeho robotického nanášení 
pomocí technologie 3D tisku, vyvinuté Tomášovými kolegy 
z Laboratoře proudového pohonu (JPL) NASA. Zde se Tomáš 
poté stal v rámci stáže členem týmů navrhujících obytné 
moduly a stavících roboty použité v návrhu vybudování modulu 
SinterHab. V souvislosti s návrhem ESA 3D tištěné lunární 
základny byl návrh SinterHabu loni publikován ve stovkách 
článků na pěti kontinentech. Doposud je koncept v NASA 
prezentován jako demonstrace potenciálu 3D tisku ve vesmíru, 
naposledy například na NASA a Caltech konferenci a workshopu 
v Los Angeles na konci září 2015. Kromě dvou výše zmíněných 
týmů NASA spolupracoval s týmem New Media Innovation NASA 
Ames v Silicon Valley.

Tomáš založil architektonickou a designovou firmu XTEND se 
sídlem a týmem v Londýně a pobočkou v Praze. Působí zároveň 
jako hlavní designér ve společnosti Earth Space Technical 
Ecosystem Enterprises (ESTEE ) s kancelářemi v Londýně 
a Lausanne. Účastnil se projektů v oblasti konstrukčních metod, 
membránových struktur, 3D tisku, umělé gravitace a kosmické 
turistiky. Pracoval na řadě konceptů misí k asteroidům a na 
Mars v NASA JPL. Návrh mise k asteroidu připravený společně 
s Brianem Wilcoxem byl prezentován NASA ve Washingtonu 
a v nejrůznějších zahraničních médiích.

Tomáš je členem Amerického institutu pro letectví a astronautiku 
(AIAA), konkrétně její technické sekce pro vesmírnou archi-
tekturu (SATC). Dostal řadu ocenění, například týmovou cenu 
NASA, Group achievement award, za účast v programu NASA 
obytné demonstrační jednotky (HDU), kterou dostal několik 
měsíců poté, co česká média omylem uvedla, že obdržel cenu 
NASA. V muzeu designu MODA v Atlantě právě probíhá výstava 
s názvem 3D Printing the Future, kde je prezentován SinterHab 

a nový projekt modulu HORIZON, který by byl postaven 
metodou 3D tisku na Marsu.  

Tomáš také vytvořil řadu pozemských architektonických návrhů 
pro společnosti jako Vodafone, Shell, Johnnie Walker či Hewlett-
Packard. Spolupracoval s největší světovou architektonickou 
firmou AECOM na olympijských hrách v Rio de Janeiru či velkých 
futuristických návrzích na Středním Východě. Tam připravoval 
návrhy řady staveb, především pro mistrovství FIFA a Formuli 1  
či šesti hvězdičkový hotelový komplex na Maledivách s pod-
vodními apartmány. Je zapojen do akademických aktivit na 
Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne 
(EPFL), Spolkové vysoké technické škole v Curychu (ETH), 
Technické univerzitě ve Vídni (TUWIEN) a ČVUT v Praze. 

Nikola Schmidt 

je v současnosti doktorandem na 
Karlově Univerzitě v Praze, kde vyučuje 
dva magisterské kurzy zaměřené na role 
technologií v mezinárodních vztazích 
s bezpečnostními přesahy, konkrétně 
kybernetickou a vesmírnou bezpečnost. 
Nikola též vyučuje na Metropolitní 
univerzitě Praha, kde se spolu 
s kolegy z Vysokého učení technického 
(VUT) v Brně podílel na založení 
interdisciplinárního bakalářského oboru 

Bezpečnost, komunikace a technologie, který se zabývá právě 
vztahy komunikačních technologií a mezinárodní bezpečností.

Než se vrátil zpět do akademického prostředí, založil a vedl dvě 
softwarové firmy, nicméně nadšení pro vesmír a technologie 
jej od podnikání odvedlo zpět do vědeckého prostředí. Jeho 
současným zaměřením v kosmonautice je studium politického 
řešení obrany planety před přírodními vlivy z vesmíru, přede-
vším asteroidy a kometami, ale i slunečními erupcemi. V rámci 
této oblasti se v létě 2015 zúčastnil letního kurzu Space Studies 
Program od ISU, který se konal v americkém Ohiu. Zde pracoval 
se třiceti dalšími odborníky a řadou expertů z NASA na projektu 
vytvoření planetární ochrany před asteroidy (READI). Výsledky 
této studie nedávno s kolegy prezentoval na Mezinárodním 
astronautickém kongresu v Jeruzalémě. V otázce zamezení 
hrozby dopadů asteroidů se podílí na návrzích konkrétních me-
zinárodních politik, které by umožnily efektivnější mezinárodní 
spolupráci u tak citlivého projektu, při němž je nevyhnutelný 
vývoj de facto zbraňových systémů, které by mohly být zneužity.

Nikola zastává názor, že osídlení dalších planet je nevyhnutelné, 
nicméně je také přesvědčen, že bez mezinárodní spolupráce na 
tak složité projekty jen těžko dojde. V tomto kontextu se zastává 
prosazení bezpečnostních otázek ve vesmíru v politickém 
diskurzu, kde úzce spolupracuje s Pražským institutem bezpeč-
nostních studií.

V současnosti připravuje recenzovanou publikaci na téma 
planetární ochrany ve spolupráci s kolegy ze společnosti 
Aerospace Corporation, NASA nebo Univerzity v Jižní Karolíně, 
jejímž zaměřením je kritická analýza politické uskutečnitelnosti 
řady navrhovaných technologických řešení pro detekci a od-
klonění Zemi blízkých objektů přírodního původu, především 
asteroidů a komet.

Autor: Jaroslav Urbář
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LADISLAV PÍNA - VĚDA, TECHNOLOGIE 
A OBCHOD V OBLASTI RENTGENOVÉ 
OPTIKY

Historie české rentgenové optiky je spojená s osobou Ladislava Píny. Od začátku své kariéry 
působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT, později založil se svými dvěma kolegy 
společnosti Reflex a Rigaku Innovative Technologies Europe (RITE), známou jako Rigaku. Má téměř 
čtyřicetileté zkušenosti s výukou a výzkumem na vysoké škole a dvacetileté zkušenosti jako ředitel 
high-tech firem. Působí také jako projektový manažer řady českých, evropských a japonských 
projektů.

Jak hluboko do historie sahá výroba rentgenové optiky 
v České republice?

Historie sahá až do 60. let minulého století. Rentgenová 
optika v naší zemi navíc souvisí s gramofonovým průmyslem 
a s výrobou gramofonových desek v Loděnici. Doktor Ivan Šolc 
z Vývojové optické dílny ČSAV v Turnově proto kontaktoval 
výrobce gramofonových desek s žádostí o spolupráci. První 
česká rentgenová optika pro kosmické projekty tak vznikla v gra-
mofonových závodech. Československo bylo teprve čtvrtou zemí 
na světě, která potřebné technologie zvládla. Dále následovalo 
několik dalších projektů v rámci programu Interkosmos a později 
se spolupráce obrátila i na západ. V průběhu těchto projektů, 
spojených s Astronomickým ústavem ČSAV v Ondřejově, se 
postupně výroba rentgenové optiky pro astrofyziku přesunula 
do Státního výzkumného ústavu materiálů v Běchovicích. 
Hovoříme tedy o poměrně dlouhé historii a skupině odborníků, 
kteří v různých dobách působili v různých organizacích a společ-
ně přispěli k rozvoji rentgenové optiky u nás. V této souvislosti 
je třeba zmínit Reného Hudce a Adolfa Innemana, kteří mají 
značnou zásluhu na udržení dnes již šestačtyřicetileté tradice 
rentgenové optiky u nás.

Proč jste si vybral studium fyziky na ČVUT?

Mě původně, jako malého kluka, zajímala hlavně astronomie, 
dokonce jsem si doma postavil vlastní zrcadlový dalekohled.  
Ve škole jsem měl výborné známky, ale táta byl živnostník a já se 
proto nedostal na střední školu. Šel jsem tedy na učiliště spojové 
techniky do pohraničí, kde jsem kopal příkopy pro pokládání 
kabelů, lezl po sloupech, natahoval dráty a montoval izolátory. 
Založil jsem tam tehdy kroužek elektroniky. Po roce, když zjistili, 
že mám potenciál, mě poslali na slaboproudou průmyslovku do 
Prahy. A protože mě bavila fyzika, rozhodl jsem se po průmys-
lovce pro její studium na Fakultě technické a jaderné fyziky na 
ČVUT v Praze.

Jak jste se dostal od fyziky až k rentgenové optice?

Na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT jsem po ukončení 
studia zůstal na katedře fyziky jako mladý asistent. Tenkrát 
začínaly programy s termojadernou fúzí pomocí laserového 
plazmatu a já získal roční British Council stipendium na 
Queen’s University v Belfastu, díky kterému jsem se mohl zapojit 
do fúzních experimentů ve Velké Británii. Hlavní diagnostickou 
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metodou při tom pro nás byla právě rentgenová spektroskopie. 
Díky tomu jsem se dostal k rentgenovému záření, jeho detekci 
a rentgenové spektroskopii. U tohoto oboru jsem zůstal i po té, 
co jsem se vrátil zpět do Prahy. Později jsem studium rentgeno-
vého záření rozšířil o oblast rentgenové optiky.

A jaká byla Vaše cesta od rentgenové optiky ke kosmonautice?

K té jsem se dostal díky kolegům Hudcovi a Innemanovi, se 
kterými jsem v 90. letech založil firmu na výrobu rentgenových 
mikroobjektivů. René Hudec byl vědec a astronom, který se 
zajímal o využití rentgenové optiky v astrofyzice. Adolf Inneman 
byl materiálový inženýr a chemik, který rentgenovou optiku 
uměl vyrobit. Oba dva měli velice blízko k astronomii, takže 
jsme ve firmě začali pracovat i na optice pro kosmický výzkum. 
Postupně se přidávaly nové a nové projekty. Snažili jsme se 
tehdy v České republice zachránit obor jako takový, protože 
po konci programu Interkosmos to vypadalo, že se zkušení lidé 
i know-how vytratí.

Vaše práce a historie společnosti Rigaku jsou velice propojené 
s panem Hudcem a Innemanem, jak jste se dali dohromady?

Opět v tom hrála roli Anglie. Na ústavu Medical Research Council 
(MRC) v Cambridge zaměřeném na medicínský výzkum využívali 
rentgenové záření. Doktora Uli Arndta z MRC napadlo, že by 
se tehdejší velké a složité aparatury daly nahradit v Cambridgi 
vyvinutou mikrofokusní rentgenovou lampou a její kombinací 
s rentgenovou mikrooptikou. Výsledná aparatura by byla řádově 
menší a také jednodušší na obsluhu. Věděl, že v Československu 
by bylo pravděpodobně možné vyrobit vhodnou replikovanou 
rentgenovou optiku. Proto na konci 80. let kontaktoval Reného 
Hudce a zeptal se ho, jestli by ji pro ně nevyrobil. Ten s tím 
souhlasil a ke spolupráci přizval Adolfa Innemana. Jednoho 
dne tito pánové zaklepali u mě na fakultě a zeptali se, jestli 
bych do toho nešel s nimi. Hledali totiž fyzika, který se vyzná 
v rentgenové optice. Nebyl to ale jednoduchý úkol, protože na 
rozdíl od velkých rentgenových optik pro astrofyziku měla být 
požadovaná optika podobná kapiláře s průměrem v desetinách 
milimetru a s ultrapřesným elipsoidálním vnitřním povrchem. 
Zároveň nám však z Anglie řekli, že se nejedná o akademický 
výzkum, ale o vývoj výrobku a zajištění výroby. Jednalo se tedy 
o čistou komerci, protože následně plánovali založit firmu a tyto 
rentgenové přístroje vyrábět a prodávat. Nemohli jsme na tom 
tudíž pracovat na fakultě a museli se pro vyloučení střetu zájmů 
a zachování obchodního tajemství uchýlit doslova do sklepa. 
Trvalo to více než čtyři roky, ale nakonec se vše podařilo a přišli 
jsme s prvním prototypem. Ten sice nebyl ještě dokonalý, ale 
fungoval. 

Z této spolupráce vzešla i společnost Reflex?

Ano, je to tak. Na začátku 90. let jsme si založili živnostenské 
listy. Později v roce 1996, když bylo z Anglie potvrzeno, že naše 
mikrooptika funguje, jsme založili společný česko-anglický pod-
nik v Praze a pojmenovali jej Reflex. V pronajatých místnostech 
v Praze 4 jsme začali vyrábět naši mikrooptiku a anglická firma 
Bede ji prodávala společně s mikrofokusní rentgenkou a ovládací 
jednotkou pod názvem Microsource. Mimochodem, za tento 
výrobek s naší optikou později získala firma Bede Cenu královny 
a navíc byla tato rentgenka zařazena mezi 700 nejpokročilejších 
anglických výrobků na výstavě k přelomu tisíciletí v Londýně.

Jak se ze společnosti Reflex stalo dnešní Rigaku?

Spolupráce s Bede se nám dlouhou dobu dařila, avšak později 
začala vznikat nová optická technologie, která byla lepší než ta 
naše. Firma Bede se proto musela chovat ekonomicky a nahrazo-
vat naši optiku za jinou. Naštěstí pro nás jsme ale měli zkušenosti 
i s rentgenovými detektory, a proto jsme se začali více zaměřovat 
na rentgenové kamery. Problémy však začala mít i firma Bede, 
a tak došlo k jejímu převzetí jinou firmou. Zástupci oné nové 
firmy nás v Praze navštívili, aby zjistili, co se u nás dělá. Zjišťovali 
technologické detaily a aspekty vlastnictví patentů. Protože 
patenty vlastnila společnost Bede, tak o nás přestali mít zájem. 
Mysleli si totiž, že veškeré naše know-how je v těch patentech 
a na nic nás nebudou potřebovat. Jenže každý, kdo věcem 
alespoň trochu rozumí, ví, že ani v sebepodrobnějších patentech 
nebo návodech nemůže být uvedeno vše. Když nemáte ty 
pravé šikovné ruce, mnohaleté zkušenosti a znalosti různých 
technologických detailů, tak to stejně nezvládnete vyrobit. Brzy 
proto v nové firmě v Anglii zjistili, že naše originální výrobky 
nemohou udělat bez nás. Avšak už tenkrát, když jsme začali mít 
problémy, se o nás zajímalo Rigaku. Když viděli, že nás Bede 
nepotřebuje, tak nám nabídli spolupráci. Měli ale dvě podmínky. 
Tou první bylo, že celá naše skupina zůstane tak, jak je, a nikdo 
z ní neodejde. Na rozdíl od té anglické firmy si totiž uvědomovali, 
že největší síla není v patentech, ale v lidech a v kombinaci 
jejich komplementárních schopností. Druhou bylo, že založíme 
formálně zcela novou společnou firmu.

Jaký pro Vás byl přechod z akademického do soukromého 
sektoru?

Já jsem bohužel srdcem stále akademik a nikdo mě už nepředělá, 
takže začátky podnikání nebyly jednoduché a naši angličtí 
kolegové mi neustále museli připomínat, že tohle je firma, kde 
je důležitý finanční výsledek, a ne univerzita. Tvrdý obchodní 
přístup a zohledňování pouze financí mi jdou velice těžko a jsou 
mi tak trochu proti srsti. Navíc jsem byl jako akademik zvyklý žít 
relativně svobodně, učit, bádat v laboratoři a publikovat. Dnes 
je akademický život poněkud obtížnější. Ve firmě je však režim 
mnohem, mnohem tvrdší. Jsem však stále fascinován vzácnou 
možností náhledu do fungování obou těchto světů a tak vlastně 
vedu dvojí život. Stále ještě působím na částečný úvazek na 
ČVUT. Tiše doufám, že studenti pochopí význam informací, ke Př
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kterým by se jen tak na vysoké škole nedostali. Výzkum a přístro-
jové vybavení v některých firmách je dnes, pro někoho možná 
překvapivě, dál, než na univerzitách.

Rigaku má hlavní sídlo v Japonsku. Jak se odráží na Vaší 
činnosti fakt, že jste česká pobočka mezinárodní společnosti?

Rigaku jako takové má po světě tři výzkumně vývojová centra, 
jedno v Tokiu, druhé v Detroitu a třetím jsme my. U nás se 
nyní zaměřujeme hlavně na rentgenové kamery. Vyvinuli jsme 
dokonce rentgenovou kameru s největším rozlišením na světě. 
Obecně ale jednu část našich aktivit tvoří vývojové projekty, 
které nám zadává naše mateřská společnost. Další část tvoří 
prodej výrobků naší mateřské společnosti v České republice a na 
Slovensku, kde jsme výhradním distributorem. A tou poslední 
částí je výroba a prodej našich vlastních produktů subjektům 
mimo Rigaku. Naše mateřská společnost se kosmonautikou 
nezabývá, ale zároveň nám nebrání v tom, abychom měli své 
vlastní grantové projekty a vyvíjeli rentgenovou optiku pro 
astrofyziku. Kosmonautika je pro nás vlastně taková realizace 
a plnění našich snů a vizí.

Dotkl jste se také boje s konkurencí, jak Vaší práci ovlivňuje?

My se snažíme s našimi konkurenty v rámci možností spolupra-
covat a doplňovat se. Navzájem sledujeme svou činnost. Pro naši 
neopatrnost se však občas s některými z našich nápadů setkáme 
i u nich. Když soupeříme o nějaký větší projekt, tak obchodní 
zájmy začnou převažovat i bez ohledu na možnou efektivitu 
řešení projektu. Důležití konkurenti mají, na rozdíl od nás, v ESA 
už vyšlapané cesty a jsou osvědčeným partnerem. My si teprve 
tu cestičku prošlapáváme.

V současné době pracujete také na vývoji CubeSatu 
VZLUSAT-1.

Naším primárním cílem není dělat vědu, ale vyvíjet a vyrábět 
pro vědu. Snažíme se otestovat račí oko v reálných podmínkách. 
Jde tedy o technologický experiment, který nám otevře dveře 
k dalším projektům.

Jaké nové projekty a aktivity plánujete do budoucna?

Nejreálnější je raketový experiment ve spolupráci s jednou 
univerzitou v USA. Malá raketa může vynést náš optický systém 
do určité výšky a pomocí stabilizované plošiny po několik minut 
umožnit zaměření vybraného rentgenového objektu na obloze 
a provedení pozorování. To by byl pro nás takový mezikrok. Tím 
dalším krokem by mělo být umístění na oběžnou dráhu, jelikož 
tato univerzita připravuje projekty s NASA pro spektroskopii 
rentgenového záření prostřednictvím aparatury na oběžné 
dráze. Plánovanou součástí této spektroskopie by měla být 
i naše optika typu račí oko. Do budoucna je další možností též 
spolupráce s japonskou kosmickou agenturou JAXA prostřednic-
tvím naší mateřské společnosti Rigaku v Tokiu.

Zodpovědnost za hladký průběh takových projektů je jistě 
nemalá. Jak se liší práce na projektech ve firmě a v akademic-
ké sféře? 

Když přijdete na něco nového na fakultě, tak spěcháte, 
abyste to publikoval, byl vědecky úspěšný a měl body za 
to, že jste něco vybádal. Oproti tomu, když přijdete na něco 
nového ve firmě, tak spěcháte, abyste to zamkl do šuplíku 
a nikdo z konkurence se o tom nedozvěděl. Na fakultě se 
zkrátka počítají publikace v impaktovaných časopisech 
a výuka studentů. Publikace, nebo prezentace na vědeckých 
konferencích jsou veřejně dostupnými výsledky, neboť vznikly 
převážně s použitím peněz plátců daní. Ve firmě je uznaným 
výsledkem pouze to, co vyrobíte, prodáte a dostanete za to 
zaplaceno. Vývoj technologií a výroba by v principu neměly 
být základním předmětem činnosti fakulty. Na fakultě se má 
především učit a vědecky bádat. Vývoj technologií a výroba 
jsou přirozenou záležitostí firem. Tady je jasná základní dělicí 
čára. K tomu je ovšem nutné dodat, že má-li být náš stát 
ekonomicky úspěšný ve světové konkurenci, tak se musí snažit 
o maximální využití znalostního a přístrojového potenciálu 
vysokých škol a akademie věd ve funkční kombinaci s výrobním 
a obchodním potenciálem průmyslu. Proto je velice důležité 
podporovat tuto spolupráci, což se u nás mnohdy setkává 
se značnou nechutí. V řadě států Evropy, v USA a v Japonsku 
je cílený univerzitní výzkum na zakázku běžnou praxí. Vědci 
pracující v akademické sféře však leckdy povýšeně odmítají 
jakékoliv úvahy o aplikacích a cíleném výzkumu. Na druhé 
straně odborníci pracující ve firmách někdy pohrdavě mluví 
o efektivitě, eventuálně o užitečnosti práce vědců v akademické 
sféře. Dosavadní zkušenosti z již zmíněných států potvrzují, že 
překonávání těchto názorů, komunikace a spolupráce přináší 
všeobecný užitek.
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Vlevo: snímek pořízený během zaostřování bodového rentgenového zdroje kamerou s račím 
okem. Vpravo: diskrétní inverzní Fourierova transformace snímku vlevo. Zdroj: RITE

Na jakých kosmických projektech jste v Rigaku v minulosti 
pracovali a čím se firma zabývá nyní?

Máme zkušenosti s jedním projektem pro ESA a potom celou 
řadou českých a evropských grantů. Nepřímo jsme se ale podíleli 
i na dalších projektech v rámci ESA. Chtěli jsme také dodávat 
rentgenovou optiku pro misi XEUS, ale tam byli mnohem silnější 
hráči a my neuspěli. V současné době se zaměřujeme hlavně na 
rentgenovou optiku typu račí oko, se kterou se nám podařilo 
získat celosvětové uznání. Na rozdíl od klasické rentgenové 
optiky nemá račí oko vysoké prostorové rozlišení. Z jeho 
principu však vyplývá, že pokud je detektor kulového tvaru 
a dostatečně velký, je možné přijímat záření v podstatě ze všech 
směrů. Račí oko je tudíž taková širokoúhlá optika, pomocí které 
lze monitorovat třeba polovinu oblohy na gama záblesky. Naším 
střednědobým cílem je podílet se na projektech spočívajících 
v kombinaci račího oka s jiným teleskopem, který by měl větší 
prostorové rozlišení. Pomocí račího oka je zachycena informace 
např. o gama záblesku a ta je předána onomu druhému tele-
skopu, který se na konkrétní místo zaměří s vyšším prostorovým 
rozlišením a citlivostí.
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Autor: Michal Kuneš

A jaký rozdíl vidíte při řízení projektů v těchto dvou různých 
prostředích?

Projektový management by se správně lišit neměl, protože stan-
dardy, metody nebo průkazné účetnictví by měly být přítomné 
ve firmě i na univerzitě. Ve skutečnosti se ale liší, protože na 
univerzitě se projektový management dosud nebere až tak moc 
vážně. Ve firmě je tomu naopak a projektový management se 
musí dělat opravdu poctivě. Citelným rozdílem je, že na rozdíl od 
vysoké školy, či akademie věd lze uvnitř firmy dělat i závažnější 
rozhodnutí mnohem rychleji a bez rozsáhlé byrokracie. 

A jak se díváte na administrativu? Často se setkávám s tím, že 
je brána jako nutné zlo.

I u nás ji přirozeně, stejně jako všude, bereme jako nutné zlo. 
Bohužel se jí nevyhneme. Psaní grantových projektů, jejich ad-
ministrování po přijetí a jejich účetnictví představuje v současné 
době rozsáhlou agendu. My na projektovou administrativu, 
když je potřeba, najímáme externí výpomoc. Jsme totiž moc 
malá firma na to, abychom si mohli dovolit zaplatit člověka 
na tuto administrativu na plný úvazek. Administrativa spolu 
s legislativou, nejen v našem státě, zjevně přerůstá zdravou 
míru a není viditelná snaha úředníků o její snížení. Její nekončící 
samorozrůstání a stále větší nároky kladené na její uživatele jsou 
leckdy absurdní.

Cítíte se nyní více jako vědec, manažer či podnikatel?

Jak kdy. Občas se ale cítím pouze jako úředník, když to přeženu. 
Snažím se být zapojen i do odborné části práce, protože mě to 
baví více než úředničina. Bohužel většinu času trávím admini-
strativou a ne vědou. Co bych dal za to, kdybych mohl sedět 
v laboratoři, provádět nějaká měření a dívat se, jak to zajímavě 
funguje. Už řadu let mám zodpovědnost za celou firmu  
a tak musím především zajistit, aby firma měla zakázky  
a všichni zaměstnanci své výplaty. Naštěstí jsme ale napůl 
výzkumně-vývojová firma a hrajeme světově první ligu. To nás 
všechny velice motivuje.

Práce ve výzkumné firmě s sebou přináší také nejistotu.

Já vždy říkám, že bych vedl raději firmu, která třeba peče rohlíky 
pro Prahu. Taková firma má, pokud nepřijde jiná a nevytlačí ji 
z trhu, zajištěnou činnost na téměř neomezenou dobu. Firma, 
která dělá výzkum, vývoj a výrobu, nebo jako v našem případě 
působí na relativně malém, byť globálním, trhu s řadou silných 
konkurentů, má velice tvrdý chléb. Ta nikdy nemá zajištěnou 
existenci dlouho dopředu. Jsou to takové olympijské hry, musíte 
stále bojovat o přední místa. Na takové firmy zkrátka nemůžete 
nahlížet jako na běžné výrobní firmy. Je to zvláštní liga, zvláštní 
globální klub, zvláštní skupina lidí, kteří se obvykle dobře znají. 
Velice důležité je, aby tito lidé měli ke své práci výrazně kladný 
vztah. Většinou jsou to lidé, které už na základní, střední či 
vysoké škole něco bavilo a vynikli v tom.

Jak dokážete skloubit své působení na ČVUT a v Rigaku?

Na ČVUT jsem už jen na částečný úvazek, vyučuji tam tři 
předměty týkající se fyziky a aplikací rentgenového záření. Také 
zodpovídám za doktorandy na katedře. Takže to zvládám díky 
přijatelnému rozsahu. Má činnost na fakultě souvisí teoreticky 
s tím, co děláme tady v Rigaku. Fyzika rentgenového záření 
je jen jedna a v hlavě ji nemůžete rozdělit. Můžete ji však učit 
a navíc při tom předávat studentům cenné odborné poznatky 
ze špičkové hi-tech firmy, ke kterým by se pravděpodobně 
jinak nedostali. Nebo ji můžete využívat při vývoji špičkových 

přístrojů, které přináší našemu státu příjmy z exportu a pracovní 
místa. Také je pro mě zajímavé vidět fyziku rentgenového záření 
ze dvou různých stran. Navíc jsem v kontaktu s mladou generací, 
což je inspirující.

Jaká je náplň Vaší práce jako projektového manažera v rámci 
projektů v kosmonautice?

Starám se o plynulý průběh projektů. Dá se říct, že mám dvojí 
roli. Díky tomu, že jsem zkušený odborník, tak vidím do odborné 
stránky projektu a jsem schopný lidem poradit. Nezapojuji 
se však už do samotného vývoje. Druhá část je potom ta 
manažerská a ekonomická, kdy musím stále dávat pozor na 
to, jestli projekt běží tak, jak by měl, a nejsou žádné problémy 
s financemi a předpisy. Mou další rolí v rámci firmy je získávání 
nových projektů.

Myslíte si, že je pro projektového manažera důležité manažer-
ské vzdělání?

Samozřejmě je pro manažery manažerské vzdělání důležité. 
Dnes je v módě pro lidi z praxe, aby si udělali kurz MBA. Proto 
kolem sebe dnes máme mnoho lidí s titulem MBA získaným 
obvykle na nějaké business škole. Tento kurz je však obvykle 
nenaučí zdaleka vše potřebné, protože velice záleží na jejich 
schopnosti jednat s lidmi, zachovávat si chladnou hlavu, logicky 
uvažovat, být vytrvalý, cílevědomý a schopný projekt dotáhnout 
do konce. Manažeři, kteří mají jako základ též odborné vzdělání 
v příslušném oboru, jsou mnohem důvěryhodnější. Já jsem 
hlavně samouk. Osnovy MBA kurzů mě neoslovily něčím novým. 
Názor, že k úspěšnému řízení organizace není k manažerským 
schopnostem nutná profesní znalost, nesdílím. Myslím si, že je 
nutné obojí, jinak hrozí škody. Výjimky však nejsou vyloučené 
a samozřejmě občas nastávají. 

Co je pro Vás jako manažera v rámci projektového manage-
mentu obtížné?

Nejsložitější je pro mě řídit lidi. Největší problémy nebývají 
technické nebo finanční, ale mezilidské vztahy. Mnoho času je 
potřeba na řešení různých mezilidských problémů a vysvětlování 
lidem, že si mají nechat své osobní problémy či vzájemné anti-
patie za dveřmi firmy. Vysvětlovat jim opakovaně, že mnohem 
důležitější pro úspěch je hovořit o tom, jak daný problém vyřešit, 
než o všech možných příčinách problému, a to bez zjevné snahy 
o řešení. Člověk na manažerské pozici proto musí být tak trochu 
i psycholog.

Jak byste shrnul, co jste se při své práci naučil a co vám 
přinesla?

Naučil jsem se zásadně a vždy rozdělovat podstatné od nepod-
statného, kvalitu od nekvality a konstruktéry od „destruktérů“. 
Má práce mi přinesla mnoho zajímavých i cenných vědomostí, 
uspokojení z dosažených výsledků, poučení z neúspěchů, velmi 
zajímavá zaměstnání a přiměřené ohodnocení. 
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MLADÍ EVROPANÉ SOUTĚŽÍ 
O STIPENDIA A CESTU  
NA KOSMODROM KOUROU
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Soutěž ODYSSEUS, financovaná Evropskou unií z programu Horizont 2020, je rozšířeným 
pokračováním pilotní soutěže, která probíhala v letech 2011-2013. Klade si za cíl inspirovat 
mladé lidi z celé Evropy k zapojení do výzkumu vesmíru a nabízí jim šanci ukázat své znalosti 
v širokém spektru témat spojených s vesmírem, od družic a kosmických sond až k astrobiologii 
a meziplanetárnímu cestování.

Soutěž, která byla vyhlášena v září 2015, začíná nejprve koly na 
národní úrovni. Podporuje v účasti žáky, studenty a studentské 
týmy ve věku 7 až 22 let a jejich učitele ze všech členských 
a přidružených států EU. Je zároveň otevřena i pro další 
účastníky z celého světa, kteří budou posuzováni nezávisle.

Soutěž ODYSSEUS organizuje konsorcium necelé dvacítky orga-
nizací z celkem jedenácti evropských zemí, většinou univerzit, 
vzdělávacích a kosmických výzkumných agentur (Technická 
Univerzita Graz, Dánská Technická Univerzita, Britská kosmická 
agentura, Evropské výcvikové centrum mladých kosmonautů 
Transinne a další). Ti se podílejí na zajištění celého projektu 
a především na organizaci jednotlivých etap soutěže v daných 
regionech. Mezi ně patří i Česká kosmická kancelář (CSO), která 
zajišťuje národní i regionální kola soutěže pro účastníky z České 
republiky, Slovenska, Rumunska a Srbska. Celá soutěž se koná 
za podpory významných kosmických agentur, jako je např. 
Evropská kosmická agentura (ESA) nebo Francouzská kosmická 
agentura (CNES), ale i dalších vzdělávacích institucí, podporují-
cích aktivity vztahující se ke kosmickému výzkumu a aplikacím.

Tematické okruhy soutěže ODYSSEUS jsou pro jednotlivé 
kategorie rozdílné. Nejmladší skupina Skywalkers má za úkol 
zaslat obrázek (kresbu nebo malbu vytvořenou ručně nebo 

Soutěž ODYSSEUS  
je rozdělena do  

3 věkových kategorií
 
 

SKYWALKERS  
žáci ve věku od 7 do 13 let, 

jednotlivci

 
PIONEERS 

žáci a studenti ve věku od 14 do 18 let,  
tří- až čtyřčlenné týmy včetně pedagoga

 
EXPLORERS 

vysokoškolští studenti denního studia  
ve věku od 17 do 22 let,  

jednotlivci nebo dvoučlenné týmy
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elektronicky), například na téma sluneční soustava a kosmický 
výzkum, Evropa v kosmu, lidské bytosti na Marsu nebo astro-
biologie – hledání života ve vesmíru. Středoškoláci soutěžící 
v kategorii Pioneers mají za úkol zpracovat projekt  
na jedno z výše uvedených okruhů témat.

Vysokoškolští soutěžící v kategorii Explorers mají za úkol zaslat 
zpracovaný projekt na některý z pěti vyhlášených odbornějších 
tematických okruhů - Galileo: každodenní přínos kosmických 
aplikací, Copernicus: pozorování Země, Rosetta: průzkum 
vesmíru, Gaia: sledování hvězd, nebo obecnější téma kalibrace 
měření v terénu s družicovými daty.

Výhodou celoevropského projektu ODYSSEUS je možnost 
zpracovat a na národní, případně regionální úrovni prezentovat 
svůj projekt v mateřském jazyce. Pouze v celoevropském finále 
bude nutno podklady přeložit do angličtiny.

a Explorers získají počítačem řízené astronomické dalekohledy 
a zajištění cesty na regionální semifinále a případně celoevrop-
ské finále.

Nejlepší jednotlivci a týmy z kategorií středoškolských a vyso-
koškolských studentů dostanou možnost navštívit evropskou 
kosmickou základnu v Kourou v jihoamerické Francouzské 
Guyaně. Minimálně pět vítězů v kategorii vysokoškolských 
studentů získá i možnost absolvovat několikaměsíční placenou 
odbornou stáž v některé z partnerských organizací zaměřených 
na kosmonautiku, astronomii nebo fyzikální vědy, a to zejména 
v ESA.

Soutěž ODYSSEUS odstartovala 1. září 2015. Přihlášky pro 
kategorii nejmladších Skywalkers je možné podávat až do  
31. března 2016, pro obě vyšší věkové kategorie Pioneers 
a Explorers je možnost přihlášení otevřená do 15. ledna 2016. 

Autoři: Milan Halousek, Jaroslav Urbář

V národních kolech vyberou porotci ze všech přihlášených 
soutěžních prací v kategoriích Pioneers a Explorers ty nejlepší 
na základě jejich možných vědeckých přínosů, praktického 
využití a kreativity soutěžících. Tyto práce budou potom jejich 
autoři osobně obhajovat před porotci regionálního semifinále 
a v případě úspěchu i před porotci celoevropského finále.

Důležitým aspektem soutěže ODYSSEUS je snaha o co nejužší 
propojení skutečného vědeckého světa s mladými soutěžícími. 
Proto budou soutěžícím ve všech kategoriích k dispozici odborně 
fundovaní mentoři z jednotlivých států, připravení pomoci 
s odbornými tématy daných soutěžních úkolů. Soutěžní práce 
ve vyšších kategoriích Pioneers a Explorers budou v jednotlivých 
kolech hodnotit přední evropští odborníci. Výtvarné práce 
nejmladších soutěžících v kategorii Skywalkers si budou bodovat 
mezi sebou sami soutěžící.

Výherci všech kol soutěže budou oceněni diplomy, pamětními 
medailemi a hodnotnými cenami. Pro skupinu Skywalkers 
jsou připraveny modely raket a iPad Air 2 plný užitečných 
kosmonautických aplikací a e-knih, účastníci kategorií Pioneers 

CSO je organizátorem regionálního semifinále soutěže pro 
Českou republiku, Slovensko, Rumunsko a Srbsko, které se 
uskuteční počátkem dubna 2016 ve Science centru iQLandia 
v Liberci. Celoevropské finále soutěže ODYSSEUS proběhne 
v Bruselu v červenci 2016. Na podzim stejného roku je pak 
plánováno vyhlášení dalšího ročníku soutěže.

Podrobná pravidla a všechny další potřebné informace najdou 
zájemci na webových stránkách soutěže ODYSSEUS, které jsou 
k dispozici na adrese www.odysseus-contest.eu/cs

V prvním ročníku této soutěže, který proběhl v roce 2013, se 
stalo celoevropským vítězem družstvo středoškoláků z Bratislavy 
ve složení Michaela Brchnelová, Valentina Čepcová, Marek 
Holienčin a Roman Sekej. Všichni tito výherci byli zároveň 
úspěšnými absolventy mezinárodní vzdělávací  soutěže 
Expedice Mars, jejímž spoluorganizátorem je rovněž CSO.
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KOSMODROM V KOUROU OČIMA  
ČESKÉ PRÁVNIČKY

Karolina Rybářová, mladá česká právnička, zabývající se kosmickým právem, se narodila v Praze, 
ale již během studia tlumočnictví na brněnské Masarykově univerzitě odešla do Francie. Tam se 
přes studium evropského práva dostala až k právu vesmírnému, které vystudovala na pařížské 
univerzitě Paris-Sud. Po šestiměsíční stáži v Eutelsatu nastoupila v rámci programu Young 
Graduate Trainee do právního oddělení Evropské kosmické agentury (ESA). Po skončení dvouleté 
stáže v ESA přešla do francouzského Národního centra vesmírných studií (CNES) na evropském 
kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně. 

Jak se mladá česká právnička dostane až do jihoamerického 
tropického pralesa? Je to asi velký rozdíl od Vašeho předchozí-
ho působiště v Paříži. Jak a kdy přišla nabídka odjet pracovat 
pro CNES do Francouzské Guyany?

Ano, je to opravdu diametrální rozdíl. Ten nápad vlastně vzešel 
z rozhovoru s mým bývalým kolegou z ESA na dovolené 
v Tanzánii, sám ve Francouzské Guyaně pracoval 9 let a život tady 
se mu velmi líbil. Říkal, že si myslí, že v Guyanském kosmickém 
centru (CSG) zrovna nějakého právníka potřebují. Zaslala jsem 
tedy do CNES svůj životopis a za pár měsíců jsem se ocitla ve 
Francouzské Guyaně. 

Rozmýšlela jste se dlouho, zda odjet do Jižní Ameriky?

Ne, byla jsem nadšená z myšlenky pracovat na evropském 
kosmodromu, myslím, že se jedná o jeden z nejhezčích a nejpo-
vedenějších výsledků evropské spolupráce. Taky jsem byla ráda, 
že poznám novou kulturu, nové vůně, nové chutě a nová místa. 
Je také pravda, že jsem neslyšela o žádném jiném místě, kde 
můžete z kanceláře pozorovat lenochody, netopýry, sovy nebo 
také hady, sklípkany a další zvířata. Snažila jsem se samozřejmĕ 
nejdříve získat nĕjaké informace, ale není to jednoduché. 
Spousta lidí v kontinentální Francii Guyanu nezná a má vůči ní 
předsudky. Na internetu naleznete informací málo a vĕtšinou 
v tom smyslu, že půlka lidí Francouzskou Guyanu miluje a druhá 
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nenávidí. Nejvýstižnĕjší informaci o této zemi jsem si přečetla až 
tady. Je to oficiální slogan guyanské centrály turistického ruchu: 
„Guyana – nikdo vám neuvĕří“. Francouzská Guyana se prostĕ 
musí zažít. 

Z kosmodromu v Kourou startuje ročně řada nosných raket. 
Byla jste se již na některý start osobně podívat? Jaký to je 
zážitek?  

Ročně startuje 10 až 12 raket, letos se jedná o 6 startů Ariane,  
3 starty Sojuzu a 3 starty Vegy. Na starty nosných raket jsem 
se dívala vždy přes streaming na internetu, je tedy jasné, že 
naživo se snažím ani jeden nevynechat. Výhoda je, že když je 
start v pracovní době, stačí nám jen vyběhnout ven a vychutnat 
si ten obrovský zážitek. Start jsem viděla již několikrát i ze sálu 
Jupiter, kde se nachází i DDO (Directeur des Opérations neboli 
vedoucí operací, tedy člověk, který koordinuje celý operační 
tým) a celý řídící tým a to je samozrejmě velký zážitek, protože 
cítíte napětí a vzrušení celého týmu a klientů - majitelů družic. 
Je pro mĕ také zážitek sledovat svoje inženýry při práci. Byla 
jsem i na stanovišti Toucan, což je 5 km od startovací rampy. 
Je to nejbližší místo, odkud je možné start vidět. Ariane vidíte 
připravenou na rampě a máte takový až skoro slavnostní pocit. 
Něco jako, když v dětství vidíte ozdobený stromeček, cítíte 
obrovskou nedočkavost a příjemné napětí.
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Můžete porovnat laickým pohledem, jak burácí při startu 
veliká Ariane a jak menší Sojuz nebo Vega? 

Raketu nejdřív vidíte a teprve až asi za 10 sekund jí slyšíte. 
V Jupiteru, tedy 12 km od startovací rampy, je to ještě o něco 
déle. A ano, je to pořádný rachot. Vega a Sojuz jsou menší 
a hlavně lehčí než Ariane, jsou tedy při startu rychlejší, takže 
subjektivně je burácení všech tří raket srovnatelné. Trochu se 
však liší vjem vizuální. CSG se velmi stará o ochranu obyvatel-
stva a dělá vše pro to, aby dopad startu na obyvatelstvo a okolní 
přírodu byl minimální. Na celé základně žije mnoho divokých 
a často i chráněných zvířat. Rozloha základny je srovnatelná 
s ostrovem Martinik, 1200 km², vše tady má své místo, od 
nosných raket po jaguáry a lenochody. 

Na jedné straně teplé moře, na druhé tajemná tropická 
džungle. Čemu dáváte přednost? 

Nezříkám se ani jednoho. Kombinace obou je prostĕ úžasná. 
Moře je teplé, ale trochu bahnité, ústí do něj hodně řek a ty 
přinášejí nánosy z pralesa. Není to tu tedy tropický ráj se sma-
ragdovým mořem jako z katalogu. Prales je krásný a ohromující, 
není však radno do něj chodit sám a nepřipravený. Není to 
žádný Boubín. A fauna v něm žijící je taky trochu nebezpečnější 
než u nás. A to nemyslím jen jaguáry a jiné šelmy. Různí hadi, 
škrtiči i jedovatí, jsou tu hojně zastoupení a nechtějí být rušeni. 
Nakonec i takový škorpion není úplně neškodný. 

Nedávno jsem někde četl, že Francouzskou Guyanu jde 
charakterizovat pouhými dvěma ročními obdobími - buď 
pořád prší, nebo je období sucha. Nic mezi tím. Je to pravda? 

Ano, to je úplná pravda. Teď zrovna máme období sucha, 
trvá od srpna do prosince a nezaprší třeba měsíc. A když 
prší, tak jen v noci. Po zbytek roku je období dešťů, s malým 
intermezzem v březnu, tomu se říká tzv. malé březnové léto. 
Netýká se to ovšem pralesa, tam prší i v období sucha. Déšť ve 
Francouzské Guyaně je impozantní. Když jsem poprvé slyšela 
opravdový guyanský déšť, myslela jsem, že padá nějaké letadlo. 
Na druhou stranu i v období dešťů jsou nĕkteré dny slunečné 
a bez kapky deště, není jich však mnoho. Fakt, že je tu pořád 
teplo a slunce zapadá ve stejnou hodinu, podporuje pocit, že 
jste vlastnĕ neustále na prázdninách. 

Jak se žije takhle daleko od domova? Kolik Evropanů na 
Kourou pracuje a jak často se střídají? Jste tam jediná Češka, 
nebo jste potkala i někoho dalšího z naší země, kdo tam je 
zaměstnán?   

Žije se tu dobře, komunita Evropanů, geograficky vzato, je tu 
silná a pospolitá. Je tu hodnĕ Francouzů, Italů a Španĕlů. Časté 
střídání lidí je trochu problematické, alespoň pro mne. Jakmile 
si s nĕkým vytvoříte přátelské pouto, za chvilku vám může odjet. 
A v takových chvílích si uvĕdomíte, jak jste daleko a máte pocit 
izolace. Pak však přijedou další a vy zažíváte nová dobrodružství 
a budujete nová přátelství. Nudou tu človĕk netrpí. V CSG jsem 
první zamĕstnaná Češka. Potkala jsem tu ale české a slovenské 
legionáře.  

Nedá mi to, nezeptat se - román Motýlek francouzského  
spisovatele Henriho Charrière asi znáte. Navštívila jste již 
Ďábelské ostrovy, kde jako trestanec pobýval?

Ano, samozřejmĕ. Na víkend je to hezké a zajímavé místo, ale 
déle bych tam pobývat nechtĕla. Spíše než na trochu sporného 
Motýlka jsem tam však myslela na Alfreda Dreyfuse. 

A teď trochu odborněji. Jaký vidíte rozdíl mezi prací v ESA a ve 
francouzské národní kosmické agentuře CNES, pro kterou na 
Kourou pracujete? Co je náplní vaší práce? 

Nejvĕtší rozdíl spočívá v tom, že nevykonávám stejnou práci. 
V ESA jsem pracovala na právním oddĕlení, zabývala jsem se tedy 
spíše otázkami mezinárodního práva. V CNES se starám o smlou-
vy. Pracuji v tandemu, tzv. binomu, s inženýry z operačního týmu. 
Ti nejdřív definují svoje technické požadavky či potřeby, spolu 
pak připravíme veřejnou zakázku a staráme se o hladký průbĕh 
onoho tendru a následné smlouvy. Já mám na starosti záležitosti 
finanční a právní, můj inženýr ty technické. Jsem součástí dvou 
tandemů – toho, který se stará o telemetrii, lokalizaci a řízení na 
dálku a toho, který se stará o tzv. čisté prostory. První skupina má 
za úkol zajistit komunikaci s raketou a její sledování po dobu letu 
a zajišťuje možnost zničení rakety v případĕ hrozící katastrofy. V 
čistých prostorách se klienti ujišťují, jestli jejich družice přečkaly 
cestu v pořádku, připravují je na montáž do rakety a nakonec je 
zde naplní palivem. Následnĕ jsou družice převezeny do budovy, 
kde jsou umístěny na poslední stupeň rakety. Montáž trvá necelý 
týden. Den před startem je pak raketa odvezena na startovací 
rampu, kde čeká na svůj okamžik.  

Jak dlouho trvají jednání od začátku až k podpisu smlouvy 
o vypuštění a jak dlouho před plánovaným startem jsou 
podpisy takovýchto smluv nutné? 

To je dost odlišné od jednotlivých smluv. Smlouvy, které uzavírá 
Arianespace s klienty jsou vyjednány a uzavřeny v řádu nĕkolika 
mĕsíců dopředu. I to ale záleží na klientech. Jsou klienti, kteří 
družici v CSG testují a připravují tři mĕsíce a jsou klienti, kteří 
to zvládnou za dva týdny. Jsou družice, o nichž víme, že je 
jedna z raket vynese na obĕžnou dráhu nĕkdy v roce 2017, 
jsou i takové, jejichž majitelé trvají na startu za 6 mĕsíců. Tyto 
smlouvy jsou však v kompetenci Arianespace. Moje smlouvy 
jsou dvojí – veřejné zakázky, které se v drtivé vĕtšinĕ začínají 
připravovat zhruba rok a půl předem a pak jsou ty ostatní. Tam se 
nĕkdy stává, že jsou podepsané i velmi narychlo, tedy tĕsnĕ před 
startem.  

Mění současnou situaci CubeSaty, které se plánují hromadně 
vypouštět pomocí adaptérů nejen z Ariane 5, ale i pomocí 
rakety Vega? Co byste doporučila českým zájemcům  
- je vhodné kontaktovat přímo Arianespace nebo CNES 
realizuje vlastní komerční lety?

Nemám pocit, že by CubeSaty výraznĕ mĕnily současnou situaci. 
Přeci jen nejsou hlavním předmĕtem zájmu klíčových hráčů 
na tomto poli. Nicménĕ to samozřejmĕ nemohu vyloučit do 
budoucna. Majitelé družice by se mĕli obrátit na Arianespace, 
CNES je majitelem CSG a poskytuje služby a operace spojené se 
startem. Nicménĕ rakety samotné jsou majetkem Arianespace, 
o jejich budoucím nákladu rozhoduje tato společnost. 
Každopádnĕ na české zájemce bych apelovat chtĕla. CSG je 
evropský kosmodrom, stojíme tedy velmi o firmy ze všech 
členských států ESA. Tím nemyslím pouze firmy zabývající 
se přímo technologiemi spojenými s vesmírem. Kosmodrom 
potřebuje rozvodné skřínĕ, vysokozdvižné vozíky, nákladní 
automobily atd. A o české firmy je tady velký zájem. Všechny 
naše zakázky se objevují v Úředním věstníku Evropské unie, jsem 
si jistá, že je spousta českých firem, které by na naše potřeby byly 
schopny odpovĕdĕt.
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PRAHA HOSTILA SVĚTOVOU 
KONFERENCI O PŘÍTOMNOSTI 
ČLOVĚKA V KOSMICKÉM PROSTORU

Téměř dva roky trvala příprava mezinárodního sympozia Humans in Space (HIS) 2015, které 
uspořádala Česká kosmická kancelář (CSO) a Mezinárodní astronautická federace (IAA).  
Pražské setkání bylo v pořadí jubilejní dvacáté a úspěšně navázalo na předchozí sympozia,  
z nichž ta poslední se uskutečnila v roce 2013 v Kolíně nad Rýnem a v roce 2011 v Houstonu. 
HIS je jednou z nejvyhlášenějších vědeckých konferencí v oblasti pilotovaných kosmických letů 
a souvisejícího výzkumu s ohledem na přítomnost člověka.

Kandidatura na uspořádání HIS 2015 v Praze byla CSO předlože-
na Výboru IAA pro vědy o životě v polovině roku 2013 a projed-
nána v září na jeho zasedání u příležitosti 64. Mezinárodního 
astronautického kongresu (IAC) v Pekingu. První listopadový den 
obdržela CSO dopis, v němž bylo vyjádřeno kladné stanovisko 
k návrhu na uspořádání 20. mezinárodního sympozia Humans 
in Space 2015 v Praze. Tento okamžik odstartoval přípravy, 
které probíhaly paralelně na dvou frontách. První se týkala 
organizačních a logistických záležitostí, na kterých se významně, 
a je potřeba zdůraznit, že také kvalitně a zodpovědně, podílela 
kongresová společnost GUARANT International. Ta zajistila vše 
od místa konání a ubytování, přes společenské akce až po ty 
nejmenší drobnosti, které účastníkům maximálně zpříjemnily 
pobyt. Vědecká náplň sympozia tvořila druhou část úkolů, 
na jejímž zabezpečení se podíleli pracovníci CSO a Vědecký 
programový výbor sympozia HIS 2015 ustanovený v polovině 
roku 2014. Výbor tvořily čtyři desítky předních světových 
vědců a specialistů pod vedením Olega Orlova z Institutu 
lékařsko-biologických problémů (IMBP) Ruské akademie věd, 
Martina Zella z Evropské kosmické agentury (ESA) a Ivy Šolcové 
z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky  
(AV ČR).

Na sympozium HIS 2015 bylo zasláno přes 220 abstraktů, z nichž 
bylo Vědeckým programovým výborem vybráno téměř 200 
a jejich autoři byli pozváni do Prahy k přednesení příspěvku či 
představení posteru. Sympozium proběhlo v pražském Hotelu 
Diplomat ve dnech 29. června až 3. července 2015. V průběhu 
týdne se na něj dostavilo 214 účastníků z dvaceti čtyř států. 
Největší zastoupení měla Ruská federace, Německo, Spojené 
státy americké, Čína a Česká republika, jež tak skončila na pátém 
místě s jedenácti zástupci. Své reprezentanty měly i vzdálené 
a exotické země jako Mexiko, Brazílie či Japonsko. Na sympoziu 
HIS 2015 bylo předneseno celkem 141 prezentací a vystaveno 
bylo 33 posterů. Příspěvky byly rozděleny do čtyř plenárních, 
dvaceti tří tematických paralelních a jedné posterové sekce. 
Ústředním tématem všech vědeckých prací byl člověk, vliv 
kosmického prostoru na něj a technické zajištění jeho přežití.

Ještě před samotným zahájením HIS 2015 se uskutečnila 
tisková konference pro české i zahraniční novináře. Jako první 
zde vystoupil ředitel CSO Jan Kolář a Rupert Gerzer, ředitel 
Ústavu letecké medicíny DLR v Kolíně nad Rýnem a mimo jiné 
zároveň funkcionář IAA. Společně představili poslání sympozia 
a jeho význam pro mezinárodní spolupráci a prohlubování jak 
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izolaci. Zejména u posledně jmenované kategorie byl zdůrazněn 
její význam pro snížení rizika při dlouhodobých pilotovaných 
letech nebo pobytech člověka na Měsíci či Marsu. Největší 
zkušenosti na tomto poli má NASA, Roskosmos, ESA a JAXA, což 
jsou také agentury, které vážně uvažují o realizaci takových misí. 
Dnes existují dva typy izolačních pozemních analogů. V obou 
případech je posádka odloučena od okolí, přičemž v prvním 
případě je celý její pobyt řízen a kontrolován. Příkladem může 
být známé zařízení z experimentu Mars500 či nově vybudovaný 
německý :envihab. Druhý typ se liší tím, že nemůže být přímo 
řízen a nachází se v extrémním prostředí. Typickým příkladem 
jsou antarktické polární stanice, kde se posádka musí vypořádat 
s nástrahami okolí a v zimním období nemůže počítat s jakoukoli 
pomocí zvenčí.

Významnou část sympozia HIS 2015 tvořily příspěvky věnované 
budoucnosti pilotovaných kosmických letů. Zejména pak těm, 
které míří mimo nízkou oběžnou dráhu kolem Země. Patří 
sem pilotované mise na Měsíc, k blízkozemním asteroidům 
a na Mars. Na sympoziu byl představen nejaktuálnější rozbor 
tří desítek rizik a jejich závažnosti, která hrozí člověku při 
dlouhodobém kosmickém letu. V jednoduchosti by se dalo říct, 
že rizika spojená s pobyty na nízké oběžné dráze do jednoho 
roku a maximálně třicetidenní lety do větších vzdáleností jsou 
v současnosti minimální anebo řešitelná. Situace se však výrazně 
mění při misích delších než jeden rok a směřujících k některému 
z těles sluneční soustavy. Zde jsou největšími riziky dlouhodobé 
vystavení kosmickému záření, snížení výkonnosti, ledvinové 
kameny, trvalé zhoršení zraku, zlomeniny, nedostatečná výživa 
a problém s dlouhodobým skladováním léků. Plány kosmických 
agentur počítají s vyřešením většiny problémů do roku 2025, 
avšak stále budou přetrvávat rizika spojená s vlivem kosmického 
záření. I to je důvod, proč byly tři samostatné sekce na sympoziu 
věnované dozimetrii, modelování kosmického záření a jeho 
biologickým dopadům.

Česká republika byla nejvíce zastoupena v sekci věnované 
výsledkům psychologického výzkumu při simulované misi 
Mars500. Příspěvky našich vědců z Psychologického ústavu  
AV ČR, Jihočeské univerzity a společnosti QED Group se 
týkaly vlivu dlouhodobé izolace na práci a výkonnost uzavřené 
skupiny lidí a vztahy mezi jednotlivými členy posádky a řídícím 
střediskem. Vědecká pracovnice Ústavu jaderné fyziky AV ČR 
představila studii o vlivu těžkých iontů, protonů a gama záření 
na poškození DNA. Z oblasti kosmického záření byl i příspěvek 
z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT. Ten se týkal 
měření a vizualizace kosmického záření na nízké oběžné 
dráze kolem Země. Poslední příspěvek byl v sekci o vzdělávání 
a popularizaci, kde byl představen projekt Expedice Mars, 
který spolupořádá CSO. V posterové sekci byly vystaveny čtyři 
příspěvky mladých českých vědců.

Sympozium bylo ukončeno v pátek před obědem při závěreč-
ném ceremoniálu. Byly shrnuty předběžné výsledky sympozia 
a představeny statistiky účasti. Tohoto slavnostního okamžiku 
bylo využito k ocenění tří studentů, kteří zvítězili v soutěži 
o nejlepší poster. Jako výhru si odnesli bezplatný vstup na příští 
sympozium HIS, které se uskuteční v roce 2017 v Pekingu. Na 
závěr byl vyjádřen dík organizátorům z CSO za bezproblémový 
průběh celého sympozia. Nemalý podíl na tomto úspěchu měla 
také dobrovolnická pomoc středoškolských a vysokoškolských 
studentů, kteří se zde měli možnost za odměnu setkat s přední-
mi odborníky a kosmonauty Dumitru Prunariem, Reinholdem 
Ewaldem a Leroyem Chiao.
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dosavadních, tak i vytváření nových vztahů mezi vědci z různých 
koutů světa. Praktické příklady z oblasti věd o životě představil 
bývalý kosmonaut DLR a ESA Reinhold Ewald, který přijal pozvání 
CSO a účastnil se celého zahajovacího dne sympozia. Na závěr 
tiskové konference prezentovala svůj výzkum Iva Šolcová 
z Psychologického ústavu AV ČR, která se orientuje na problema-
tiku psychofyziologie individuálních rozdílů ve vztahu k odolnosti 
člověka vůči stresu a na psychologii zdraví.

Sympozium HIS 2015 bylo oficiálně zahájeno vystoupeními Jana 
Koláře, který přivítal všechny účastníky a stručně je seznámil 
s organizačními záležitostmi a programem prvního dne i dalším 
průběhem sympozia. Za IAA a zároveň i jako významní předsta-
vitelé odborné komunity následně předstoupili před posluchače 
Rupert Gerzer a Peter Gräf z DLR. Úvodní blok završil Reinhold 
Ewald s přednáškou o svých zkušenostech jak z kosmického letu, 
tak i pozemní podpory kosmonautů a přípravy vědeckých  
experimentů. Jak je dobrým zvykem, patřil podvečer prvního 
dne uvítacímu koktejlu, který se uskutečnil za tropických teplot 
na střešní terase Hotelu Diplomat s výhledem na panorama 
Prahy. Navození příjemné atmosféry a sblížení jednotlivých 
účastníků se povedlo na výbornou a tento přátelský duch 
panoval po celou dobu sympozia jak v průběhu odborného 
programu, tak i na doprovodných společenských akcích.

Od druhého dne se na plné obrátky rozběhl vědecký program 
sympozia HIS 2015. Není možné v rozumném rozsahu napsat 
o každém příspěvku a každé diskuzi, přesto stojí za to vyzdvihnout 
některé nejnovější poznatky a přiblížit si také účast našich vědců.

Drtivá většina výzkumu prováděného na člověku v kosmickém 
prostoru nyní probíhá na Mezinárodní kosmické stanici ISS, která 
je v provozu od roku 1998 a trvale je obydlena od roku 2000. 
Záběr experimentů sahá od zkoumání lidského genomu až po 
celé lidské tělo. Mezi priority nyní patří zjištění vlivu kosmického 
záření a gravitace, resp. její absence, na člověka, zdokonalení 
diagnostických i léčebných metod a rozvoj telemedicíny. 
Samostatnou kapitolou je pak umožnění dlouhodobých 
pilotovaných misí mimo Zemi, které z pohledu člověka vyžadují 
zdokonalený systém zajištění životních podmínek, výborného 
zdravotního stavu a výkonnosti kosmonautů. Některé z těchto 
poznatků se dříve či později přenesou i do klinické praxe a jsou 
tak přímo prospěšné běžným pacientům. Příkladem z nedávné 
doby jsou neinvazivní vyšetřovací metody, termosenzory pro 
operace srdce či pokročilé sledování plicní ventilace u novoro-
zenců a malých dětí.

Některé z aspektů kosmického letu je možné nasimulovat 
na Zemi s využitím takzvaných pozemních analogů. Ty slouží 
k navození některého ze specifických prostředí typických pro 
kosmický let. Může jít například o krátkodobý stav snížené 
gravitace, uměle navozené změny metabolismu či dlouhodobou 

Autor: Michal Václavík
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1 Ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář zahajuje sympozium HIS 2015. 2 Zahájení sympozia HIS 2015. 3 Dobrá nálada účastníkům sympozia nescházela. 4 Fengyuan Zhuang a Yulin Deng 
s organizátorem Michalem Václavíkem před oficiálním ukončením sympozia. 5 Závěrečné poděkování účastníkům a organizátorům HIS 2015. Zdroj: CSO
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