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LIGHT
YEARS

POTŘEBUJEME VLASTNÍ
MALÉ DRUŽICE
Vážený čtenáři, větší část obsahu tohoto čísla je věnována časovému ohlédnutí souvisejícím
s připomenutím deseti let práce České kosmické kanceláře. I když za těch deset let urazila česká
kosmonautika velký kus vpřed, je to jen malá část její celé historie. Ta je přitom bohatá a také
se jí jako národ pyšníme. Ke chlubení ale už není to, že po zdrcujícím rozpadu kosmických
projektů v první polovině devadesátých let jsme se na dřívější úroveň ještě nedostali.
Výmluvným příkladem je vývoj a stavba vlastních malých družic. První družice postavená
kolektivem vedeným Dr. Pavlem Třískou v tehdejším Geofyzikálním ústavu Československé
akademie věd byla vypuštěná na oběžnou dráhu před 35 lety – v říjnu 1978. Byla to jedna z vůbec prvních malých družic na světě, dávný předchůdce těch, které v různých zemích, včetně
rozvojových, staví dnes profesionálové i studenti na univerzitách. Malé družice s kilogramovou
hmotností, nazývané Cubesaty, se z okrajové záležitosti staly jedním z hlavních proudů současné kosmonautiky.

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
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

Telekomunikace, sledování zemského povrchu, experimenty v magnetosféře, zkoušení nových
systémů a také meziplanetární mise – to jsou možné oblasti uplatnění malých družic. Přitom
to neznamená, že by nutně muselo jít o produkt nižší kvality, než jsou klasické velké družice.
Malé družice hrají důležitou roli při udržení dostatečně vysoké úrovně technické základny a ve
výchově budoucí generace kvalifikovaných pracovníků.
Technický pokrok nabízí možnosti, které stavbu malé družice nesrovnatelně usnadnily. Dnešní
úroveň mikro- a nanoelektroniky, mikromechanických systémů, slunečních baterií, GPS a internetu umožňuje už malé skupině navrhnout a postavit družice, které jsou výkonnější než velké
družice před čtvrt stoletím. A tento trend bude v budoucnu pokračovat, kdy se pro využití
malých družic otevřou dnes ještě netušené možnosti.
Během uplynulých deseti let se u nás objevily pokusy o další malou družici, zatím bez výsledku. Nedaří se dosáhnout iniciativy, zájmu a také organizační i technické vytrvalosti, které je
zapotřebí k překonání všech souvisejících problémů. Je ale také pravdou, že pro takový projekt
nejsou vytvořeny vedením českých kosmických programů žádné podmínky. Přitom příležitost
byla v podobě šestiletého pobídkového programu ESA určeného výhradně pro české organizace. Ten v příštím roce končí, ale na projekt malé družice se v něm nedostalo. Přednost dostala
strategie financování projektů s co nejrychlejší návratností vložených finančních prostředků.
A to přesto, že všude ve světě jsou investice do kosmického výzkumu považovány za investice
do vzdálenější budoucnosti. Přitom v případě projektu univerzitní družice by šlo o ty nejefektivnější investice – do mladé generace.
I přes relativní pokroky česká kosmonautika dnes stále v řadě oblastí zaostává za předchozí
úrovní. Je úkolem pro příslušný rezort, aby zavedl do stávajícího programu potřebnou dynamiku, která by zvýšila úroveň našeho kosmického výzkumu a tím i získávání jeho přínosů tak, jak
se děje ve stále rostoucím počtu ostatních zemí.

kosmickém programu. Poskytuje poradenství při hledání projektových příležitostí, navazování kontaktů se zahraničními partnery a s přípravou
a administrací projektových návrhů.
Každým rokem umožňuje českým pra-

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

covištím propagaci na Mezinárodním
astronautickém kongresu. Provádí vzdělávací a osvětové akce pro školy, univerzity i širokou veřejnost a podporuje studentské projekty.
www.czechspace.cz
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AKTUALITY

KLOUZAVÝ
OBLOUKOVÝ VÝBOJ
PODRUHÉ

váním, ale i s interpretací výsledků,“ říká Vít
Kudrle, odborný garant projektu v Brně.
Experiment studentů z Masarykovy
univerzity v ESA zaujal a tým dostal pozvánku přednést příspěvek na Technické
univerzitě v Eindhovenu.

IAC 2013 SE VYDAŘILO

příležitost k řadě setkání se zástupci čínských organizací, společností i univerzit,
které se podílejí na čínském kosmickém
programu. Získané kontakty otevírají
CSO a českým pracovištím možnost
spolupráce na projektech studentských
družic, vědeckých přístrojů pro družice
Země i planetárních a měsíčních sond.

PÁTÉ VÝROČÍ VSTUPU
ČESKÉ REPUBLIKY
DO ESA

Trojice
studentů
postgraduálního
studia na Ústavu fyzikální elektroniky
Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně podruhé uspěla v rámci
soutěže Evropské kosmické agentury
„Spin Your Thesis!“. Tým tak opět získal
příležitost uskutečnit experiment
v podmínkách zvýšené gravitace, tzv.
hypergravitace, na velké centrifuze ve
středisku ESTEC v Nizozemí. Studenti
se zabývají zkoumáním klouzavého obloukového výboje, jenž se vytváří, když
vysokonapěťový oblouk hoří na dvou
divergentních elektrodách. Při loňském
experimentu GRAVARC se zaměřili na
neprobádanou závislost vlastností klouzavého obloukového výboje na gravitaci.
Získané výsledky ukázaly, že s rostoucí
gravitací se zvyšuje frekvence klouzání
obloukového výboje. Při letošním experimentu GRAVARC TNG brněnský tým
měřil detailní vlastnosti výboje ve čtyřech
inertních plynech - heliu, neonu, argonu
a kryptonu. Atomová hmotnost vybraných plynů se záměrně výrazně liší a lze
tak očekávat odlišný vliv gravitace. Za tři
dny experimentu nashromáždil tým více
než 100 GB dat. „Experimentální výzkum
nekončí naměřením dat. Čeká nás nyní
velké množství práce nejenom se zpraco-

Česká kosmická kancelář se i letos účastnila Mezinárodního astronautického
kongresu IAC, který se konal na konci září
v Pekingu. Dle statistik Čína získala ve
srovnání s předchozími kongresy prvenství v počtu registrovaných návštěvníků,
který překročil hranici 3 700 a překonala
tak pražský kongres z roku 2010. Čtvrtina
přítomných odborníků pocházela z Číny,
dále přijelo velké množství delegátů
z USA a Německa. Na doprovodné výstavě se sešlo celkem 86 vystavovatelů,
mezi nimiž nechyběla ani CSO s expozicí
výsledků českého kosmického výzkumu
a vývoje a propagačními tiskovinami
o činnosti a projektech našich pracovišť.
Návštěvníci stánku České kosmické kanceláře se zajímali zejména o české vědecké přístroje a studentské projekty. CSO
na stánku uspořádala i českou hodinku,
kde s ochotnou výpomocí Velvyslanectví
České republiky v Pekingu a tamní České
hospody pro návštěvníky přichystala
tradiční české pohoštění. Pozvání na akci
přijalo přes 100 zahraničních hostů včetně astronautů. Kongres poskytl unikátní
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Sbližování České republiky a Evropské
kosmické agentury započalo již v polovině devadesátých let minulého
století, kdy byla uzavřena Rámcová
dohoda o spolupráci. Následujících
více než deset let probíhaly důležité
kroky k cestě do ESA, které se týkaly jak
zvyšování politické motivace, tak zejména informovanosti a kvality českých
pracovišť. Lví podíl v tomto procesu mělo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Českou kosmickou
kanceláří. Výsledkem jejich snažení bylo,
že se Česká republika 12. listopadu 2008
stala 18. členským státem ESA a prvním
státem z bývalého východního bloku,
který se zapojil do aktivit tohoto prestižního kosmického společenství. Pro rozvoj
kosmonautiky a jejích aplikací v České
republice má spolupráce s Evropskou
kosmickou agenturou zásadní význam.
Vstupem do ESA stoupá atraktivita České

republiky v oblasti vědecko-výzkumných
i průmyslových aktivit. Českým pracovištím se tak otevřela možnost širokého
uplatnění a zapojení v mezinárodních
kosmických programech. Pět let členství České republiky v ESA provázely
a dodnes provázejí neshody na domácí
půdě způsobené nelogickým přesunem
odpovědnosti za koordinaci kosmických
aktivit z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na Ministerstvo dopravy.
Ale podívejme se raději na pozitivní
dopad členství v ESA. Česká pracoviště se
od zahájení spolupráce podílela na téměř
150, vesměs mezinárodních, projektech
v celkové hodnotě přesahující 40 milionů
euro. Několik desítek dalších projektů je
v různé fázi jednání a příprav. Dá se tedy
říct, že se českým pracovištím zapojování
do aktivit ESA úspěšně daří.

PODVODNÍ
LABORATOŘ
HYDRONAUT SE
STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ

třeby kosmonautiky. Vnější prostředí pod
vodní hladinou napodobuje prostředí
volného kosmického prostoru a využívá
se pro nácvik práce kosmonautů mimo
kosmickou loď. Projekt byl doposud
z velké části financován z úspor týmu
a z darů firem. V listopadu se však povedl
unikátní kousek, když tým Hydronautu
vybral v rámci crowdfundingové akce
více než 360 tisíc korun na pokračování
výstavby, která by měla v roce 2014
vyvrcholit prvním zkušebním ponorem
a simulovaným letem k asteroidu. Česká
kosmická kancelář, která prezentovala
projekt Hydronaut DeepLab na mezinárodní konferenci v Číně, již eviduje zájem
ze strany Německé kosmické agentury
(DLR) a Čínské agentury pilotovaných
kosmických letů (CMSA).

AKCELEROMETRY NA
DRUŽICÍCH SWARM
PRACUJÍ SPRÁVNĚ

Mise tří družic ESA Swarm je zaměřena
na studium magnetosféry Země a procesů, které se v ní odehrávají. Několikrát
odkládané vypuštění družic se konečně

Skupina odborníků a nadšenců již
několik let doslova na koleně buduje
unikátní podvodní laboratoř pojmenovanou Hydronaut DeepLab. Stanice
umožní dlouhodobý pobyt člověka
v kontrolovaných podmínkách hyperbarického prostředí pod vodní hladinou.
Mimo výcvik profesionálních potápěčů
z řad záchranářů, vojáků či pracovních
potápěčů a testování potápěčské techniky může Hydronaut sloužit jako vědecká
základna. Uzavřené extrémní prostředí
s nemožností snadného úniku velmi věrohodně simuluje podmínky kosmického
letu a jeho využití se předpokládá pro
biologický, fyziologický, lékařský, psychologický a technologický výzkum pro po-

22. listopadu podařilo a bylo dosaženo
požadované oběžné dráhy. Ihned po
startu jsme se setkali, z úst některých
úředníků s ódami na úspěch české kosmonautiky, ale byla to radost předčasná.
Lámání chleba nastalo až o týden později
28. listopadu, na který bylo naplánováno
zapnutí a oživení mikroakcelerometrů,
které jsou součástí každé z družic
a umožní měřit velmi malá zrychlení
působící na družici. Mikroakcelerometry
byly vyvinuty a postaveny konsorciem českých pracovišť pod vedením
Výzkumného a zkušebního leteckého
ústavu (VZLÚ), jehož pracovníci byli také
v řídícím středisku ESA/ESOC v německém Darmstadtu zodpovědní za oživení
přístrojů. I přes drobné potíže při odaretování mikroakcelerometru na první
družici, které byly způsobeny vlastními
systémy družice, se nakonec podařilo
úspěšně spustit všechny tři přístroje. Dne
2. prosince v 11:24 SEČ dorazila do České
republiky první kompletní data a jejich
analýza potvrdila správnou technickou
funkčnost mikroakcelerometrů. „Získaná
data se nacházejí v očekávaném měřicím
rozsahu a parametry výstupního signálu
jsou v souladu s výsledky testů provedených na Zemi. Vyhodnocení vědeckého
signálu bude probíhat do konce zkušebního provozu družic, tedy do poloviny února
2014,“ říká Radek Peřestý, manažer projektu. Mikroakcelerometry pro družice
Swarm je dosud největší realizovaný český kosmický projekt s ESA, jehož náplní
byla výroba letových přístrojů. Celkové
vynaložené náklady jsou přibližně
2 milióny euro. Česká kosmická kancelář
se na projektu podílela organizací
doplňkových vzdělávacích aktivit a pro
český průmysl uspořádala řadu školení
o projektovém managementu, zajištění
kvality a technických standardech dodávek pro ESA.
Autor: Michal Václavík

NENECHTE SI UJÍT >>
9. ledna 2014
únor 2014
březen 2014
1. dubna 2014
20. - 25. května 2014
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Konference o robotickém a pilotovaném
průzkumu sluneční soustavy ve Washingtonu.
Výběr třetí středně velké vědecké mise ESA.
Veřejné představení prvních dat z družic Swarm.
Zahájení soutěže European Satellite Navigation
Competition 2014.
Aerosalón ILA v Berlíně.
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Krájení dortu u příležitosti tiskové konference k desetiletému výročí CSO v kavárně Černá labuť. Zdroj: CSO

DESET LET PRÁCE
ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE

Česká kosmická kancelář, o.p.s. (CSO) byla založena 19. listopadu 2003, jako soukromá nezisková
organizace zajišťující pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) agendu
kosmického výzkumu a vývoje, zejména spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). CSO
se zasloužila o znovuvzkříšení českého kosmického výzkumu budováním infrastruktury a vazeb,
jež napomohly úspěšnému vstupu a členství České republiky v ESA. Během své činnosti připravila
více než sto odborných seminářů a školení, které pomáhaly českým pracovištím k úspěšnému
začlenění do kosmických projektů v prostředí mezinárodní konkurence. Do budoucna CSO plánuje
zapojit se do celosvětového trendu příprav na komerční cesty do vesmíru a zprostředkovat
vznikající příležitosti takzvané nové kosmonautiky české odborné veřejnosti.
Počátky spolupráce s ESA

s jedním pracovníkem jako zárodek budoucí kanceláře, finančně
podporovaný grantem MŠMT.

První navazování kontaktů s ESA probíhalo již v první polovině
devadesátých let 20. století. Zkušenosti z těchto jednání a pozdějších vztahů byly přeneseny a využity po vzniku CSO v její činnosti
osobou jejího ředitele, který se na procesu sbližování s ESA od
začátku aktivně podílel. Prvního oficiálního kroku bylo dosaženo v roce 1996, kdy MŠMT jménem vlády ČR uzavřelo s ESA
Rámcovou dohodu o spolupráci. Na jejím základě bylo řešeno
prvních 9 projektů. Pro zajištění naplnění této i budoucích smluv
s ESA ustavilo MŠMT v následujícím roce Radu pro spolupráci
s ESA. Do tohoto odborného poradního orgánu bylo jmenováno
osm expertů s praktickou zkušeností z kosmických projektů.
V březnu 1998 zřídil Jan Kolář pro potřeby Rady sekretariát

Dalšího stupně spolupráce s ESA bylo dosaženo v roce 2000,
kdy byla podepsána Dohoda o přístupu k programu PRODEX.
Ta umožnila provést dalších 6 projektů na využívání dat z družic
ESA a na vývoj přístrojů pro kosmické experimenty. Významným
rokem pro další vývoj české kosmonautiky se stal rok 2003. Po
více než ročním jednání došlo k podpisu Dohody o Evropském
spolupracujícím státě. Ministerstvo školství jménem vlády České
republiky se zavázalo plnit podmínky členství v přípravném
programu PECS (Plan for European Cooperating States), který ESA
ustavila v roce 2001 pro usnadnění rozvoje spolupráce, především
se zeměmi bývalého východního bloku. S tím byla spojena potře-
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Stánek ČR na konferenci UNISPACE III v roce 1999 ve Vídni. Zdroj: Jan Kolář

Myšlenka na vznik takové instituce se dotvářela několik let tak,
jak se začala rozšiřovat spolupráce s ESA. Již při naplňování této
první dohody s ESA, kterou Ministerstvo školství uzavřelo v roce
1996, se ukázala potřeba odborného zázemí, které bude zvládat
specifika náplně a řízení kosmických projektů. Z počátku byly
vhodné kroky a náplň jednání s ESA konzultovány v rámci dobrovolné skupiny expertů, kteří měli určitou zkušenost s kosmickými projekty v minulosti. Administrativní a organizační úkony
potřebné k vypracování podkladů pro rozhodování ministerstva
stály na osobní iniciativě jednotlivce. Ale před vstupem do programu ESA pro evropské spolupracující státy v roce 2003 bylo
jasné, že rozsah spolupráce vyžaduje systematickou a trvalou
podporu samostatně pracujícího kvalifikovaného týmu.

Po delším zvažování různých variant mezi zúčastněnými osobami a Ministerstvem školství byla vybrána varianta soukromé
neziskové organizace, jejíž zřízení i provoz bylo administrativně
nejméně náročné. Základní investice potřebné pro zahájení
práce byly pokryty ze soukromých zdrojů, činnost kanceláře
v dalších letech pokryly granty z programů účelové podpory
Ministerstva školství. Ustavení České kosmické kanceláře bylo
významným počinem, který do českého prostředí přidal ústřední prvek budoucí znalostní a informační infrastruktury potřebné
pro rozvoj národních kosmických kapacit a konkrétně pro
úspěšné naplnění příslušných dohod mezi Českou republikou
a ESA. Pod svým anglickým názvem Czech Space Office (CSO)
kancelář navázala na existující pracovní kontakty s ESA a dále
je rozvíjela. Stejně intenzivně i začala plnit úlohu informačního
zdroje o kosmických programech pro domácí odbornou veřejnost.

PECS, podepsaná rovněž oficiálně Ministrem školství v listopadu
2004. Byly v ní vyjmenovány první projekty s českými pracovišti
zodpovědnými za jejich řešení. Novým rysem v programu PECS
bylo to, že projekty byly schvalovány podle jejich tematického
zaměření v odborných pracovních orgánech ESA. Tím se zajistila
obsahová provázanost řešených témat s programovou náplní
programů ESA a současně poskytla příležitost českým řešitelům
k seznamování s pravidly fungování agentury. Dohoda PECS napomohla zásadním způsobem vytvořit v České republice solidní
základnu odborných pracovišť z řad průmyslu, akademie a vysokých škol s odbornou i manažerskou úrovní ještě předtím, než se
Česká republika stane členem ESA. To byla nutná podmínka pro
dosažení budoucího cíle – získání členství České republiky v ESA.
Postupně se rozvíjející aktivity a navazování mezinárodních vazeb
zvyšovaly i úroveň práce České kosmické kanceláře. Mezi prvními
výsledky bylo sestavení první verze databáze českých subjektů,
které projevily zájem o účast v kosmických projektech a přitom
mají k tomu přiměřené odborné kapacity. Databáze je od té doby
průběžně aktualizovaná a obsahuje dnes kolem stovky jak průmyslových, tak vědeckých a výzkumných organizací.
V pozici národní informační a propagační agentury o kosmonautice se CSO stala členem evropské asociace EURISY a také
Mezinárodní astronautické federace (IAF), kde převzala roli
kontaktní české organizace po Akademii věd. Kancelář se záhy
zařadila mezi aktivní členy této celosvětové instituce sdružující na
dobrovolné bázi všechny organizace, které mají přímý nebo zprostředkovaný profesní zájem o kosmonautiku. Je zapojena do práce
některých jejich odborných výborů a skupin. Od roku 2004 se CSO
také každoročně účastní hlavní akce IAF, kterou je Mezinárodní
astronautický kongres (IAC). Kancelář na něm ve svých vystoupeních a také účastí na doprovodné výstavě prezentuje a propaguje
české kosmické aktivity a příslušná odborná pracoviště.
Se zahájením prvních projektů PECS v roce 2005 se dále podstatně
rozšířila činnost CSO, která se stala výkonnou organizací tohoto
programu a zástupcem ČR v Programovém výboru ESA ustaveném
v roce 2007. Rozšiřování českých projektů PECS bylo i hlavním
úkolem pro rekonstruovaný poradní orgán Ministerstva školství,
který pod názvem Česká rada pro kosmické aktivity (ČRKA) začal
pracovat v květnu 2005. CSO shromažďovala a předkládala Radě
k projednání nové návrhy projektů PECS od českých pracovišť.
Všechny běžící projekty procházely každoročním kontrolním
hodnocením společně s experty ESA.
Z iniciativy CSO získala Česká republika jako první nečlenská země
statut pozorovatele v Programové radě ESA pro pozorování Země.
To poskytlo účinnou formu praktického seznamování a osvojování
Ministrině školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková při podpisu
Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou
a Evropskou kosmickou agenturou v listopadu 2003. Zdroj: CSO

ba zvládnutí nové administrativní práce, která urychlila založení
České kosmické kanceláře, jakožto podpůrného nástroje MŠMT
pro komunikaci s pracovníky ESA a administraci související
s řešením kosmických projektů v České republice.

ČR jako spolupracující stát ESA
Dohoda PECS umožnila českým pracovištím zapojení do
programu ESA téměř v celé jeho šíři, přičemž závazek státu na
jeho financování činil minimálně 5 milionů euro v průběhu pěti
let. Dohodu naplnila konkrétním obsahem tzv. Listina projektů
czechspace
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Účast v programu PECS byla ukončena s přijetím České republiky
za člena ESA. Poslední smlouvy na projekty PECS byly podepsány
v prvním pololetí 2008. Celkem bylo v České republice na čtrnácti
pracovištích postupně řešeno dvacet osm projektů v celkové
hodnotě přes 10 milionů euro. Projekty PECS byly z nejrůznějších
oborů fyziky, astronomie, pozorování Země, družicové navigace,
ale i technologické povahy. Mezi jejich řešitele patřily jak výzkumné instituce a vysoké školy, tak i soukromé firmy. Poslední české
projekty PECS skončily v roce 2011. Úspěšné a pozitivně hodnocené zapojení českých týmů do tohoto programu bylo jedním
z argumentů pro přijetí ČR za členskou zemi ESA.

Vstup do ESA

Návštěva zástupců ESA ve firmě Frentech Aerospace během auditu českého průmyslu na
podzim roku 2007. Zleva Pavel Sobotka, ředitel společnosti Frentech, Jorgen Sandberg z ESA
Telecom a Pedro Baptista zodpovědný v ESA za integraci nových členských zemí. Zdroj: CSO

Začátkem roku 2007 odeslala ministryně školství oficiální žádost
o zahájení rozhovorů o vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury. Na podzim téhož roku připravila CSO spolu s ESA
audit českých průmyslových pracovišť, který měl zjistit schopnosti
a kapacity vyrovnat se s požadavky na kvalitu kosmických projektů.
Organizaci celého auditu zajišťovalo Ministerstvo školství za
podpory a účasti České kosmické kanceláře. Výsledkem auditu
byla shrnující zpráva s hodnocením aktuálního stavu, posouzením
s ohledem na členství v ESA a doporučeními pro budoucí směřování českého kosmického průmyslu. Na základě závěrů této zprávy
vyslovily členské státy ESA v červnu 2008 souhlas s přijetím České
republiky jako 18. členské země, k čemuž oficiálně došlo 12. listopadu uložením ratifikované přístupové smlouvy na Ministerstvu
zahraničí Francie v Paříži. Ministerské rady ESA v listopadu 2008
jsme se tak již účastnili v pozici řádného člena.
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CSO se rovněž účastnila přípravných jednání na sestavení skupiny
Task Force, která během prvních šesti let po vstupu do ESA rozhoduje o přidělení projektů českým pracovištím v tzv. Pobídkovém
programu pro český průmysl (CIIS). Kancelář se podílela i na
zahájení činnosti tohoto orgánu a na výběru projektů z návrhů
podaných do první výzvy v roce 2009.
Se vstupem do ESA začala pro CSO nová etapa práce, neboť její
pracovníci začali zastávat pozice delegátů do programových
rad ESA dle své oborové příslušnosti. Vypořádat se s úkolem

První zasedání ESA-Czech Task Force v únoru 2009. Zdroj: CSO

pravidel práce rozhodovacích orgánů ESA a také rozšiřování kontaktů
pro výměnu informací. Pro šíření informací o ESA a navazování přímých kontaktů byly pro česká odborná pracoviště obzvlášť přínosné
informační semináře s pracovníky exekutivy ESA. V průběhu času
rovněž narůstalo množství informací o fungování ESA publikované
pracovníky CSO na webových stránkách kanceláře a také byly vydány
první tištěné publikace o českých kosmických aktivitách. V prosinci
roku 2005 byla Česká republika přizvána jako pozorovatel na zasedání
Ministerské rady Evropské kosmické agentury. Stalo se tak poprvé, kdy
česká delegace byla přítomna jednání vrcholného orgánu ESA. CSO
připravila podklady pro vystoupení zástupce Ministerstva školství
a účastnila se zasedání.

účinně přispět k integraci českých odborných kapacit do programů ESA znamenalo také další nároky na znalosti a kvalitu
práce CSO. Původní počet dvou pracovníků v roce 2005 na
administraci programu PECS nestačil a postupně se navyšoval
na 7 pracovníků v době vstupu do ESA. V roce 2011 pracovalo
na zajišťování české účasti v programech ESA a aktivit mimo
ESA celkem jedenáct pracovníků. Pro získání kvalifikace v této
oblasti neexistuje žádná škola, což znamenalo vysvětlovat
a předávat základní i pokročilejší znalosti každému novému
pracovníkovi. Po určité době si všichni dokázali osvojit nezbytné znalosti o ESA, českých pracovištích i programech ESA.
Posloužila tomu i vnitřní struktura CSO, vedoucí ke specializaci
na jednotlivé obory kosmonautiky.

Zapojení do programů ESA
Pro účast ve vědeckém programu byla důležitá aktivita v programu PRODEX. Koncem roku 2009 začala kancelář zastávat
funkci sekretariátu v nově ustaveném Českém výboru PRODEX.
Výborem nahradilo Ministerstvo školství dosavadní Českou
radu pro kosmické aktivity, jejíž činnost byla ukončena se vstupem do ESA. Úkolem nového výboru PRODEX je doporučovat
pro financování z rozpočtu MŠMT projekty vývoje vědeckých
přístrojů na družicích a sondách ESA pro výzkum vesmíru
a sluneční soustavy. V této roli působila CSO dva roky, během
nichž byl podpořen český podíl na vývoji vědeckých přístrojů
pro sondu Solar Orbiter, družici Proba-3 a studie na vědecké
vybavení sondy JUICE k průzkumu Jupiteru.
V programu pozorování Země přinesla činnost CSO výsledky v oblasti vývoje nových aplikací a vzdělávacích kurzů ESA dálkového
czechspace
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V programu pilotovaných letů CSO podporovala v ESA několik
českých návrhů. Z nich uspěla kandidatura českého lékaře Aleše
Rybky na roční výzkumný pobyt na polární stanici Concordia
v Antarktidě v roce 2010. Úspěšný byl také tandem českých
pracovišť, který v roce 2010 získal kontrakt na vývoj a postavení přístroje pro synchronizaci časového signálu mezi družicí
a Zemí laserovým paprskem. Přístroj bude součástí velkého
experimentu s atomovými hodinami nové generace na palubě
Mezinárodní kosmické stanice ISS, který začne v roce 2016. Další
připravené experimenty s českou účastí by měly na kosmické
stanici pracovat v nadcházejících letech.

o dalších programech i o speciálních tématech jako například zajištění kvality v kosmických projektech. Celkově CSO v letech 2006
až 2011 připravila přes sto seminářů a školení, z nichž polovina
byla se zahraniční účastí, zpravidla na straně lektorů.
CSO zorganizovala s ESA a evropským průmyslem v Praze několik
seminářů na témata konkrétních a ve své době připravovaných
velkých kosmických projektů. Cílem bylo seznámit české firmy
s velkými evropskými společnostmi, zejména prostřednictvím
dvoustranných diskusí. V tomto směru byl pro další vývoj

Návštěva zástupců českého průmyslu v Thales Alenia Space v Cannes, kterou CSO uspořádala
v roce 2009. Zdroj: CSO

Rok 2010 přinesl úspěch úsilí pracovníků CSO zapojit česká
pracoviště do zcela nové oblasti, kterou je vývoj nosných raket.

ESA GSTP Day pořádaný v roce 2010 v Praze na
Ministerstvu školství. Zdroj: CSO

průzkumu Země. Hlavním projektem byl vývoj mikroakcelerometrů pro družice Swarm. CSO se zúčastnila přípravných jednání
zástupců společnosti EADS Astrium s Astronomickým ústavem
AV ČR v roce 2005 a na návrhu projektu na financování závěrečné
etapy vývoje v programu PECS. Vývoj a stavba tří letových kusů
probíhala ve VZLÚ a.s. od roku 2006 do roku 2011, družice odstartovaly 22. listopadu 2013 z ruského kosmodromu Pleseck a od
2. prosince dodávají mikroakcelerometry naměřená data.

Firma Synpo podepsala v listopadu první kontrakt s ESA na vývoj
nového materiálu pro kryogenní nádrže. Další projekty se podařilo přidat v následujícím období. Následná jednání CSO ukázala
možnosti uplatnění českých pracovišť v oblasti raketových pohonů a prvků bezpečnostních a dalších systémů rakety Ariane 5.
Efektivním způsobem seznamování české odborné komunity
s pravidly a možnostmi účasti v jednotlivých programech ESA,
byly různé typy informačních seminářů, na nichž programy
představovali pracovníci ESA. CSO je organizovala od zahájení
programu PECS. Akce sklidily značný zájem a účastníků bylo obvykle několik desítek. Jen v roce 2009 připravila CSO dva semináře o vědeckém programu, seminář o programu využití stanice
ISS, tři semináře o programu pozorování Země, kurs psaní dobrého projektového návrhu pro ESA a pět seminářů o evropských
kosmických standardech. V jiných letech se pořádaly semináře
czechspace

kosmických aktivit v České republice nejvýznamnější výjezd
třinácti českých firem do Thales Alenia Space v Cannes, který
CSO zorganizovala v listopadu 2009. Návštěva výrobních prostor
jednoho z hlavních evropských producentů kosmické techniky zahrnovala osobní rozhovory s vedoucími představiteli společnosti
TAS a umožnila českým firmám projednat konkrétní možnosti pro
následnou spolupráci.
V podobě CSO se podařilo v České republice vybudovat fungující infrastrukturu pro podporu kosmického výzkumu a vývoje.
Její funkčnost i význam byl oceněn na základě praktické zkušenosti i ze strany ESA a stala se i jedním z pozitivních faktorů
pro úspěšně zvládnutý vstup ČR mezi členské státy ESA. Od
roku 2001, kdy ve výběru pro spolupráci s ESA uspělo 7 českých projektů, se s přispěním CSO jejich počet zvýšil na více
než 50 projektů. Na počátku prvního desetiletí spolupracovala
PROSINEC 2013
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s ESA čtyři pracoviště, v roce 2012 to bylo již kolem padesáti
komerčních i státních institucí.

zúčastní několik set studentů základních a středních škol, z nichž
12 finalistů podstoupí simulovaný kosmický let ve středisku pro
mládež Euro Space Center v Belgii.

Na mezinárodní konferenci o informačních technologiích konané
v rámci českého předsednictví EU v roce 2009 v Praze zorganizovala CSO spolu s Technologickým centrem AV ČR sekci věnovanou
problematice GMES, kterou navštívilo přes sto účastníků z 15 zemí
včetně ředitele programu ESA a vedení programu v Evropské
komisi. Pro Českou republiku tato konference znamenala v oblasti
GMES největší akci tohoto druhu a byla inspirací pro vytváření
budoucích služeb v rámci programu GMES. V oblasti družicové
navigace bylo významným počinem CSO uspořádání mezinárodní
konference o programu Galileo v dubnu 2006 v Praze. Záštitu nad
konferencí, která byla akcí evropské vzdělávací společnosti EURISY,
převzal ministr dopravy. Před Evropskou unií stálo zásadní rozhodování o budování systému a tak mezi třemi stovkami účastníků
z 20 zemí byli přední zástupci EU, ESA i průmyslových dodavatelů.
Na základě smlouvy s Ministerstvem dopravy začala CSO v roce
2005 vykonávat činnost Národního kontaktního bodu pro evropský program družicové navigace Galileo. Obdobně jako pro
program GMES byl i pro program Galileo vytvořen vlastní webový
portál podávající zprávy o novinkách a programových akcích.
Mezi ně patřila i mezinárodní soutěž Galileo Masters o nejlepší
aplikaci využívající služeb družicové navigace. Kancelář organizovala soutěžní účast českých firem, jejichž návrhy získaly několikrát
po sobě ocenění mezinárodní poroty. CSO aktivně podporovala
kandidaturu ČR na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad
globálními navigačními systémy (GSA). Česká kosmická kancelář
připravila podkladové materiály pro zdůvodnění kandidatury
a také podklady pro propagační publikaci vydanou k této příležitosti Ministerstvem dopravy. Po skončení pětileté smlouvy se
Ministerstvo dopravy rozhodlo vykonávat další funkci kontaktního
bodu samostatně.

Podpora mladé generace a propagace
v médiích
Česká kosmická kancelář je od roku 2003, spolu s Dětskou tiskovou agenturou a Vladimírem Remkem, organizátorem každoroční
vzdělávací soutěže pro mládež Expedice Mars. Každoročně se jí
10
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Od roku 2006 se Česká kosmická kancelář systematicky věnuje
podpoře konkrétních studentských projektů a aktivním získáváním mladé generace pro kosmický výzkum a aplikace. Vzniklo
Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře, které
spolupracuje se vzdělávacím střediskem ESA. Vedle webových
stránek vydává elektronický informační bulletin s informacemi
o možnostech a projektech pro studenty. CSO je prostřednictvím
svého centra v každém roce zapojena do organizování desítky
programů pro vzdělávání mládeže a zorganizuje desítky seminářů a setkání se studenty ve školách po celé republice. Během
roku tak osloví přes tisíc mladých lidí s cílem získat je prostřednictvím kosmonautiky pro aktivní studium a profesní kariéru ve
vědních a technických oborech.
Ve spolupráci s Karlovou univerzitou a ČVUT v Praze zorganizovala CSO v letech 2008 a 2009 dva týdenní mezinárodní workshopy
ESA v oborech zpracování družicových dat z dálkového průzkumu Země s celkovou účastí téměř stovky mladých výzkumníků
z dvacítky evropských zemí. S podporou CSO byly v roce 2009
shromážděny údaje pro studentské práce o ekonomických dopadech kosmonautiky. Do roku 2011 pomohl finanční příspěvek
CSO jedenácti studentům k účasti na mezinárodních vzdělávacích či výzkumných aktivitách.
Česká kosmická kancelář se snaží propagovat kosmonautiku
v médiích a informuje jak o vlastních aktivitách, tak o aktivitách

Stanislav Fořt při letu Zero-G. Zdroj: CSO

Vedle hlavního úkolu zajištění spolupráce s ESA se CSO zapojila
do procesu vzniku a zahájení činnosti dalších orgánů cílených na
rozvoj aplikačních oblastí kosmonautiky. V oblasti využívání pozorování Země se CSO stala národním kontaktním bodem pro evropský program GMES, nyní pojmenovaném Copernicus. Kancelář
zastupovala Českou republiku na jednání při přípravě vzniku
programu v Evropské komisi a následně i v jeho programovém
výboru. O několik roků později se Česká republika reprezentovaná
Ministerstvem životního prostředí připojila k celosvětové aktivitě
států na vytvoření společného Globálního systému ze systémů pro
pozorování Země (GEOSS) a stala se členem Skupiny pro pozorování Země (Group on Earth Observations – GEO). Česká kosmická
kancelář se připojila k aktivitě Českého hydrometeorologického
ústavu vedoucí k ustavení koordinační rady ministra životního
prostředí pro oba programy GMES a GEOSS a vstup ČR do skupiny
GEO. Po rozhodnutí vlády o koordinaci účasti v programu GMES
ministerstvy školství a životního prostředí, se CSO stala národním
koordinátorem pro GMES. V roce 2010 se CSO podílela na formování Národního sekretariátu GEOSS/GMES a prvních letech jeho
práce.

Americký astronaut Andrew Feustel vzal v roce 2011 při své misi STS134 na raketoplánu Endeavour do vesmíru loutku českého Krtečka. Při
své návštěvě České republiky v srpnu téhož roku se setkal i s dětmi,
které zvítězily ve výtvarné soutěži věnované letu Krtka do vesmíru.
Zdroj: CSO

Rozvíjení aplikací kosmonautiky

PROSINEC 2013

CSO svými připomínkami a doporučeními přispěla velkým
dílem k přípravě textu Národního kosmického plánu připravovaném Ministerstvem dopravy a Ministerstvem školství. Spolu
s Technologickým centrem AV ČR uspořádala CSO řadu seminářů
na propagaci výzev v 7. Rámcovém programu EU pro výzkum
a technologický rozvoj v oblasti kosmonautiky a účastnila se na
práci jeho Programového výboru.
Odbornou podporu CSO poskytovala také Podvýboru pro letectví
a kosmonautiku Parlamentu ČR při přípravě a účasti poslanců na
každoroční Meziparlamentní konferenci o kosmonautice. Parlament
ČR se členem této konference stal v roce 2004 a v roce 2006 byl i jejím
hostitelem v Praze. Na základě dohody s Ministerstvem zahraničních
věcí se CSO podílela na odborné podpoře delegace České republiky

Účastníci ESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing roku 2009 v Praze.
Zdroj: CSO

českých pracovišť zapojených do kosmických projektů a o světové kosmonautice obecně. Od března 2006 začala CSO elektronicky rozesílat měsíční zpravodaj, který přináší informace zejména
o příležitostech pro česká pracoviště nebo jednotlivce. Po vstupu
ČR do ESA kancelář zorganizovala exkurze českých novinářů do
středisek ESA EAC a ESOC. Byl navázán kontakt s komunikačním
oddělením ESA a otevřely se české stránky na webovém portálu
ESA. V tištěné podobě vydává CSO od roku 2009 každých 6
měsíců informační bulletin o vzdělávacích projektech. K tomu se
v roce 2010 přidalo publikování vlastního časopisu Czechspace
s frekvencí dvou čísel za rok. Kancelář vydává o důležitých událostech tiskové zprávy a zhruba jednou ročně pořádá tiskovou
konferenci o významných událostech v české kosmonautice
a o vlastní činnosti.

na Výboru pro mírové využívání kosmického prostoru OSN (COPUOS)
a jeho podvýborech, včetně přípravy národních zpráv a na rozvíjení
dvoustranné spolupráce ČR v kosmických aktivitách s jinými státy.

Současně se zajišťováním úkolů souvisejících s účastí v programech ESA, byla CSO aktivní i v dalších oblastech obsahujících kosmonautiku nebo na kosmonautiku navazujících.

CSO se zúčastnila přípravy a organizování historicky první
Konference EU-ESA o pilotovaném průzkumu sluneční soustavy,
která proběhla v Praze. V rámci českého předsednictví v EU ji
v roce 2009 organizovalo Ministerstvo školství ve spolupráci
s Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou. Kancelář
rovněž zastupovala Českou republiku na jednáních o Evropské
kosmické politice a Evropském kosmickém programu a podílela
se na přípravě podkladů pro jednání Rady pro kosmonautiku EU.

Ředitel CSO Jan Kolář a tehdejší prezident IAF Hans Zimmermann při podpisu
smlouvy o pořádání kongresu IAC 2010 v Praze. K podpisu došlo na kongresu
IAC v Glasgow v roce 2008. Na fotografii dále astronom, pamětník české
kosmonautiky a bývalý prezident IAF Luboš Perek a profesorka kosmického
práva Mahulena Hofmann. Zdroj: CSO

Pořádání mezinárodních konferencí
a další činnosti

czechspace

V listopadu 2010 uspořádala Mezinárodní akademie astronautiky
u příležitosti 50. výročí svého vzniku setkání představitelů kosmonautiky z řady zemí ve Washingtonu, na které byla pozvána také
Česká kosmická kancelář. Na setkání přijeli odborníci ze 30 států
a na pět set dalších expertů, kteří přijali obecnou deklaraci k podpoře mezinárodní spolupráce rozvoje kosmonautiky při průzkumu
sluneční soustavy, pomoci při katastrofách a výzkumu zemského
klimatu. Na tuto akci naváže druhá konference v roce 2014.
Po několikaletém úsilí se České kosmické kanceláři podařilo
v roce 2007 uspět u členů IAF se svoji kandidaturou na uspořádání Mezinárodního astronautického kongresu v České republice.
V šedesátileté historii konání kongresů IAC se tak stala Praha
v roce 2010 po 33 letech podruhé na jeden týden místem světové
PROSINEC 2013
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Představitelé dvou generací kosmických inženýrů, zleva Pavel Tříska,
otec první české družice Magion a Radek Peřestý, manažer projektu
ESA Swarm na stánku CSO na IAC 2010 v Praze. Zdroj: CSO

Ing. Mgr. Vladimír Váňa, CSc.
SPŠE Ječná
„Českou kosmickou kancelář znám od roku 2010,
kdy Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Ječné ulici v Praze, ve které učím, oslovila
s informací o evropské studentské soutěži ve
stavbě studentské minidružice CanSat. Velice si cením následné pomoci
CSO týmu našich studentů s CanSatem v evropském finále na základně
Andøya Rocket Range v Norsku, ale i přednášek pro naše studenty.
Těším se na naši další spolupráci, třeba s pomocí našemu týmu PragSAT
hlásícímu se do soutěže CanSat 2014.“

Mgr. Jana Kviderová, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
„Českou kosmickou kancelář hodnotím
jednoznačně kladně, vždyť díky ní je dnes
Česká republika členem ESA! Z pohledu vědce
je Česká kosmická kancelář prvním místem, kde lze konzultovat
možné zapojení svých výzkumů do kosmických projektů a kde jsou
kdykoliv připraveni pomoci s žádostí o granty ESA. Ale neměli bychom
zapomenout i na vzdělávací programy zaměřené na nejmladší generaci, ze které budou jednoho dne studenti vysokých škol a mladí vědci
pracující v oblasti kosmického výzkumu.“

Ing. Luboš Kučera

Na doprovodné výstavě představilo své aktivity a výsledky na
300 organizací. Součástí kongresu byla dvoudenní konference
poslanců národních parlamentů ze dvou desítek zemí i se zastoupením Parlamentu ČR. Na IAC byl navázán workshop OSN
pro rozvojové země o přínosech družicové navigace, stejně jako
samostatná konference pro mladou generaci. Za uspořádání
všech těchto akcí získala Česká kosmická kancelář a od primátora
Hlavního města Prahy ocenění pro organizátora Kongresu roku.

CSO v současnosti

Gisat s.r.o.
„Česká kosmická kancelář významně přispěla
k tomu, že se nám podařilo již v období před
vstupem naší republiky do ESA navázat pracovní
kontakty a zapojit se do několika významných
projektů v oblasti praktického využití technologie dálkového průzkumu
Země. Podpora a služby, které nám CSO poskytla, byly vždy na vysoké
odborné úrovni a byly založeny na detailní znalosti pravidel fungování
ESA.“

Ing. Libor Lenža
Hvězdárna Valašské Meziříčí
„S ohledem na pracovní vytížení sice nesleduji
všechny aktivity České kosmické kanceláře, ale
v mnoha oblastech naší činnosti se s touto organizací a jejich pracovníky setkávám a velmi dobře spolupracujeme.
Velmi si vážím a oceňuji jejich práci v oblasti zapojení českého průmyslu i vývojových pracovišť do oblasti kosmických technologií, stejně
jako rozsáhlé, zajímavé a kvalitní vzdělávací a popularizační činnosti,
s níž se setkávám nejčastěji. Mým přáním do dalších let by bylo rozšíření těchto činností a posílení role a možností této organizace.“
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kosmonautiky. Plné pracovní nasazení pracovníků CSO při přípravě kongresu a během jeho konání se promítlo do celkového
úspěchu této akce, která podstatně přispěla ke zviditelnění českých kosmických kapacit na mezinárodní scéně a zpřístupnění
špiček světové kosmonautiky a jejich výsledků české odborné
i laické veřejnosti. Do Prahy se sjelo přes tři a půl tisíce účastníků kongresu ze 79 zemí světa, včetně představitelů hlavních
kosmických agentur, výzkumných institutů, průmyslových firem
i kosmonautů, kteří přednesli na půldruhého tisíce odborných
referátů.

czechspace

Usnesením č. 282 ze dne 20. dubna 2011 rozhodla vláda České
republiky o změně způsobu koordinace kosmických aktivit v tom
smyslu, že za veškeré kosmické aktivity v České republice včetně
spolupráce s ESA bude namísto Ministerstva školství odpovědný
ministr dopravy a jeho resort. Této změně předcházelo čtyřleté
úsilí úředníků Ministerstva dopravy připravit podmínky pro toto
politické rozhodnutí.
Ministerstvo dopravy ustavilo meziresortní orgán s názvem
„Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády
ČR“. Tato rada je tvořena zástupci ministerstev dopravy, školství,
průmyslu a obchodu, životního prostředí, zahraničních věcí, obrany, Úřadu vlády a vládním zmocněncem pro spolupráci s GSA.
Na zasedání 7. října 2011 členové rady jednomyslně rozhodli
o nahrazení pracovníků CSO v orgánech ESA ministerskými úředníky s okamžitou platností. Toto rozhodnutí bylo posléze do CSO
sděleno ministerstvem dopravy bez udání důvodu a bez jakékoliv
zmínky o případném jiném uplatnění kanceláře v práci nového
koordinačního orgánu. Vyslovení zájmu a připravenosti CSO
ke spolupráci zůstalo bez odezvy. Příslušný odbor Ministerstva
dopravy ve svých materiálech minulou i současnou existenci CSO
zcela ignoruje.
Svými praktickými znalostmi problematiky tvorby a administrace
kosmických programů a mezinárodního prostředí v kosmonautice je Česká kosmická kancelář jedinou organizací svého druhu
v České republice. Stala se mezinárodně známou a uznávanou
PROSINEC 2013

Ředitel CSO Jan Kolář přestřihává pásku při otevírání kongresové
výstavy na IAC 2010 v Praze. Zdroj: CSO

Doc. Ing. Carlos Granja, Ph.D.
Ústav technické a experimentální fyziky
ČVUT v Praze
„Česká kosmická kancelář po celou dobu své
existence v České republice aktivně a systematicky poskytuje informace z oblasti kosmu
a souvisejících technologií, projektů a programů. Jako její hlavní
přínosy vnímám zprostředkování kontaktů se zahraničními institucemi, jakými jsou ESA a NASA, a zveřejňování výzev na zapojení do
nejrůznějších projektů těchto organizací. Stejně důležitá je i propagace
českých vědeckých týmů, firem a jejich výsledů v kosmickém výzkumu.“

profesní poradenskou organizací a respektovaným partnerem.
CSO přispívá do činnosti mezinárodních organizací a jejich programů a je zvána k účasti na jejich akcích. Česká kosmická kancelář
tak dále rozvíjí své desetileté zkušenosti o další iniciativy a jejich
otevírání pro českou společnost. Důkazem toho je nedávno podepsaná smlouva s americkou společností XCOR Aerospace o využívání jejich raketového letadla Lynx k výzkumům při suborbitálních
letech, o níž se dočtete ve zvláštním článku tohoto časopisu.
CSO nadále poskytuje své konzultační služby státním i soukromým zájemcům, akademickým institucím i soukromým podnikům. Zahrnují vyhledávání příležitostí v kosmických programech,
vytipování a zprostředkování kontaktů se zahraničními partnery,
s ESA, pomoc při přípravě projektů a v neposlední řadě i podporu
a rozvoj studentských aktivit. CSO je nezisková organizace a proto
rozsah a intenzita využívání jejích kapacit závisí na dostupných
finančních zdrojích. Poděkování patří všem institucím a jednotlivcům, jež považují činnost České kosmické kanceláře za užitečnou
a podporují ji přímou spoluprací nebo oceňujícím vyjádřením.
Česká kosmická kancelář v celé své dosavadní činnosti vychází
z vlastní koncepce postavené na několika principech práce.
Těmi jsou otevřenost a důvěra založená na osobních vztazích
vůči každému českému pracovišti, partnerům v Evropě i jinde
ve světě, doplněná kvalitní profesní úrovní pracovních výsledků.
Dlouhodobá spolupráce nevystačí jen s byrokratickými předpisy
a příkazy, k tomu je třeba vypěstovat vlastní kulturní identitu.
Výsledky dosavadního desetiletého období ukazují, že Česká
kosmická kancelář si takovou identitu u domácích i mezinárodních partnerů dokázala vytvořit.
Autor: Jan Kolář

Ing. Miroslav Konvalina
Americké centrum Praha
„S CSO spolupracujeme v posledních několika
letech velmi intenzivně. Jejich experty rádi zveme
do nejrůznějších diskusí o kosmonautice a jednou či dvakrát ročně uspořádáme přednášku, ve
které si připomínáme milníky americké a světové astronautiky. Největším
společným projektem byl program Do kosmu s Krtkem, během něhož
jsme navštívili řadu městských knihoven v České republice, kam přišlo
několik set žáků základních škol. Tento program byl a je knihovnami,
školami i představiteli měst velmi oceňován a po jeho skončení je značná
poptávka v něčem podobném pokračovat.“

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK
„Česká kosmická kancelář vykonala za
deset let své existence neuvěřitelné množství
práce. Kosmické aktivity v Československu a
později v České republice trpěly značnou roztříštěností, zcela chyběla
vzájemná informovanost jednotlivých týmů a skupin do těchto aktivit
zapojených. To se změnilo po vzniku CSO. Díky webovým stránkám,
pořádání informačních akcí a vytváření zázemí pro práci poradních
orgánů MŠMT si CSO vydobyla pevné místo ve struktuře kosmického
výzkumu v České republice.“

Ing. Iva Ambrožová, Ph.D.

Ing. Roman Hlaváč

Ústav jaderné fyziky AV ČR

SERENUM, a.s.

„Činnost České kosmické kanceláře mohu za
dobu čtyř let, co ji znám, hodnotit pouze pozitivně. Její pracovníci byli vždy ochotni poradit
a pomoci s případnými možnostmi zapojení do různých kosmických
programů. Česká kosmická kancelář organizovala také několik zajímavých seminářů, z nichž některých jsem měla možnost se zúčastnit.
Tímto bych chtěla CSO a všem jejím pracovníkům popřát další desítky
let úspěšné činnosti.“

czechspace

„Oceňuji úsilí České kosmické kanceláře přiblížit oblast
kosmonautiky mladým lidem na školách, kde vzniká
nová generace vědců a inženýrů, bez kterých by úspěšné zapojení České republiky do kosmických aktivit nebylo možné. Důležitá je
také podpora CSO českým pracovištím a z ní odvíjející se snaha je zapojit do
vědeckých kosmických programů. Děkuji za pořádání seminářů, které mnoha
institucím a společnostem pomohly se vypořádat s administrativními nástrahami kosmických projektů a umožnily jim tak úspěšný vstup do této nesmírně
náročné, ale také velice zajímavé oblasti.“
PROSINEC 2013
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Animace průběhu letové
mise Lynx Mark II.

Test hlavního raketového motoru letounu Lynx. Zdroj: XCOR Aerospace

ZAMLUVTE SI SUBORBITÁLNÍ LET
S XCOR AEROSPACE

V polovině listopadu 2013 podepsala Česká kosmická kancelář exkluzivní dohodu s americkou
společností XCOR Aerospace a stala se tak autorizovaným partnerem zajištění přípravy
experimentů pro suborbitální raketový letoun Lynx. XCOR bude prostřednictvím tohoto
dvoumístného letadla poskytovat nejenom soukromé lety osob, ale také vědeckých experimentů,
jež mají být uskutečněny v prostředí mikrogravitace. Na příští rok jsou naplánovány první
testovací lety a do konce roku 2015 by měl být zahájen běžný provoz.
XCOR Aerospace není jedinou společností snažící se prosadit
v oblasti soukromých suborbitálních, potažmo kosmických
letů. Asi nejznámější je Virgin Galactic s raketovým letounem
SpaceShipOne, resp. vyvíjeným SpaceShipTwo nebo firma
SpaceX, která již provozuje soukromou komerční dopravu nákladu na oběžnou dráhu včetně dopravy na Mezinárodní kosmickou
stanici. XCOR oproti zmíněným společnostem při vývoji letounu
Lynx využívá velké množství běžných materiálů a postupů z letectví, což usnadňuje se soustředit na kritické části nutné pro
uskutečnění suborbitálního letu.

a vystavení prostředí na hranici kosmického prostoru, čehož se dá
využít k nepřebernému množství vědeckých i technologických
experimentů. Poslední chystaná varianta letounu Lynx, označovaná jako Mark III, vynese do výšky kolem 100 kilometrů raketový
stupeň, jenž následně dopraví na nízkou oběžnou dráhu kolem
Země náklad o hmotnosti do 15 kilogramů.

V současné době je v Mojave, kde společnost XCOR Aerospace
sídlí, dokončován prototyp raketového letounu Lynx Mark I, jehož
úkolem je ověřit letové vlastnosti při parabolickém letu do výšky
68 kilometrů. Pokud půjde vše podle plánu, měl by být následně
do 12-18 měsíců postaven druhý letoun Lynx Mark II, který již
bude schopen parabolického letu do výšky nad 100 kilometrů.
Lynx bude startovat z letiště jako běžné dopravní letadlo a také se
na něj vracet podobně jako americký raketoplán. Při parabolickém
letu bude na dobu až tří minut dosaženo stavu mikrogravitace

Česká kosmická kancelář (CSO) se podepsáním dohody s XCOR
Aerospace připojila k celosvětové síti autorizovaných partnerů
pro přípravu experimentů pro suborbitální lety raketového letounu Lynx. Zájemcům o provedení experimentu poskytne kompletní služby zahrnující jak technickou, tak i administrativní podporu.
Ta bude zahrnovat zamluvení letu, projektový management,
hodnocení technického návrhu a bezpečnosti, pojištění letu
a potřebnou exportní a importní administrativu. Dále bude CSO
nabízet technické služby v podobě návrhu, výroby a kvalifikace
experimentů, přenosu dat a telemetrie či vyškolení letových inženýrů. Hotové experimenty dodá CSO technikům XCOR Aerospace
k uložení do jednoho ze čtyř nákladových míst v letounu a následně proběhne let po předem dohodnuté suborbitální dráze.
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Vědecké experimenty prováděné na palubě Lynx by měly být
zaměřeny zejména na využití podmínek mikrogravitace a to jak
v oblasti fyzikálních věd, tak i věd biologických. Stranou však nezůstává ani výzkum atmosféry a kosmického prostoru, dálkový
průzkum Země či vzdělávací experimenty přibližující kosmonautiku mladé generaci a veřejnosti. "Naši přímou účast ve využívání
letounu Lynx vnímáme jako jedinečnou a dosažitelnou příležitost
k rozvoji kritických národních kapacit ve vědě a vzdělávání a také
jako inspiraci k novým způsobům myšlení a realizace kosmického
výzkumu. Věříme, že nám to dá dobrou šanci připravit efektivní
kosmické projekty s našimi partnery doma i v zahraničí," říká Jan
Kolář, ředitel CSO.

Pro mnoho vědců představují suborbitální lety první krok při jejich
praktické zkušenosti s kosmickými experimenty a ověření jejich
činnosti před umístěním na palubu družice či kosmické stanice.
Schopnosti letounu Lynx usnadní testování v reálných podmínkách, poskytne výzkumníkům prostor ke kontrole a přizpůsobení
experimentů na zemi a k jeho opětovnému letu za méně než dvě
hodiny, což je velkou výhodou na trhu.
Autor: Michal Václavík

Letový profil raketového letounu Lynx Mark II. Zdroj: XCOR Aerospace

Česká kosmická kancelář usnadní a zajistí příležitosti na letounu
Lynx tím, že koncovému uživateli poskytne informace o specifických požadavcích na experiment, jako jsou například podmínky
prostředí, bezpečnosti, letového profilu a technická rozhraní s letounem. To platí jak pro automatické experimenty nevyžadující
obsluhu v průběhu letu, tak i experimenty, u nichž je přítomnost
vědce za letu nezbytná.

Experimentální zařízení je možné v letounu Lynx umístnit do
několika předem připravených pozic. Největší užitečný náklad
až do hmotnosti 120 kilogramů lze umístit vedle pilota místo
sedadla pro pasažéra. Celý let je také podřízen potřebám tohoto
experimentu. Další vybavení lze umístit za křeslo pilota. Dva
kontejnery se také mohou namontovat na vnější stranu letounu
a experimenty tak vystavit okolnímu prostředí. Tato hmotnostní,
prostorová, ale i cenová variabilita umožňuje snadné a efektivní
provedení velkého množství různých typů experimentů.

Poskytovaný letoun

LYNX MARK I

LYNX MARK II

LYNX MARK III

Dráha užitečného zatížení

suborbitální

suborbitální

suborbitální nebo orbitální

2014

2015

bude upřesněno

Zahájení provozu
Nominální výška
Doba stavu nízké gravitace
Oběžná dráha

61 km

100 km

100 km

63 sekund
se zrychlením pod 0,01 g

28 sekund
se zrychlením pod 1 µg

28 sekund
se zrychlením pod 1 µg

neposkytuje

neposkytuje

kruhová ve výšce 400 km se sklonem 28° a 15 kg užitečného zatížení
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Tým mladých českých vědců na švédské raketové základně ESRANGE po splnění všech termálních i strukturních
testů letového boxu svého experimentu CRIndIons pro měření ionizace atmosféry kosmickým zářením.
Experiment probíhal s využitím detektorů TimePix na balonovém stratosférickém letu BEXUS v říjnu 2009. Po
předletových testech dle požadavků ESA se tým rozhodl svůj box otestovat i strukturním testem empirickým.
Zleva Robert Švarc, Ján Scheirich, Jaroslav Urbář a Karel Doubner. Zdroj: Jaroslav Urbář

MLADÍ EXPERTI V KOSMICKÉM
VÝZKUMU – DÍL 2

Česká kosmická kancelář podporuje studenty všech věkových kategorií se zájmem
o kosmonautiku. Motivací k vysokoškolskému studiu příbuzných oborů je i široká nabídka letních
škol, kurzů a stáží, které nabízí Evropská kosmická agentura, Mezinárodní kosmická univerzita
a další organizace aktivní ve vzdělávání studentů a čerstvých vysokoškolských absolventů.
Cílem těchto mezinárodních programů i činnosti Centra studentských aktivit CSO je vychovat
a motivovat mladé lidi k budoucí volbě zaměstnání v některém z mnoha oborů kosmonautiky
nebo kosmického výzkumu. Ve druhém díle seriálu vám představíme pět mladých vědců
a techniků, kteří touto cestou již prošli.
Jaroslav Urbář
vystudoval bakaláře obecné
fyziky na Matematickofyzikální fakultě Univerzity
Karlovy se zaměřením na
částicovou fyziku. Během
bakalářského studia i roční
stáže na University of New
Mexico v USA se zabýval
simulací
kosmického
záření v atmosféře. Během
magisterského
programu
Spacemaster si dále osvojil
16
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znalosti kosmických věd a technologií. Navrhl a s pomocí českých
pracovišť realizoval tři balonové experimenty, které zkoumaly
složení stratosférického prachu a výškovou závislost komponent
ionizujícího záření s použitím částicových detektorů, zejména detektorů Medipix. Nyní působí jako doktorský student ve skupině
kosmické fyziky na MFF UK v Praze, kde se zabývá šířením poruch
slunečním větrem a jeho interakcí se zemskou magnetosférou.
V rámci CSO podporuje rozvoj studenských aktivit a také usiluje
o zapojení odborných pracovišť v programu ESA Space Situational
Awareness. Ten se zabývá předpovídáním efektů slunečních
erupcí, hledáním a upřesňováním drah blízkozemních planetek
a zamezováním srážek umělých družic na oběžné dráze. Přednáší
o technikách detekce ionizujícího záření a plazmatu od zemské
atmosféry až do meziplanetárního prostoru.
PROSINEC 2013

Ján Scheirich

Jan Svoboda

studoval na Českém vysokém učení technickém
v Praze a ve spolupráci
s
Matematicko-fyzikální
fakultou Univerzity Karlovy
v Praze vyvíjel elektronické
systémy pro detektory nabitých částic DEPFET a zabýval
se také jejich charakterizací.
Svými příspěvky pomohl
k vyřešení řady problémů,
se kterými se potýkal mezinárodní tým. Pro Centrum
evropského částicového
výzkumu CERN řešil i řadu
dalších projektů. Například vyvíjel rychlé vysokonapěťové spínače pro radiofrekvenční kvadrupólové chlazení iontů na ISOLDA
nebo nábojové zesilovače pro křemíkové stripové detektory. Ke
kosmickému výzkumu se dostal díky studentským balónovým
projektům na měření ionizujícího záření ve stratosféře s pixelovými detektory Medipix a Timepix. Pro projekt navrhl systémové
řešení a vyvinul vlastní napěťové zdroje a komunikační mikrokontrolér. Na základě výsledků projektu byl přijat na stáž v technologickém centru ESTEC Evropské kosmické agentury. Zde se
zabýval distribucí napájení družic v Large Space Simulator. Nyní
pracuje ve firmě Honeywell Aerospace na projektech výzkumu
a vývoje pro ESA.

vystudoval bakaláře na
FEL ČVUT v Praze, během
kterého se zúčastnil též
stáže na Milwaukee School
of Engineering v USA. Jako
magisterský student se na
Dánské technické univerzitě
v Kodani účastnil družicového projektu DTU-Sat 2.
Získal titul Master of Science
v elektrotechnice s diplomovou prací na téma detekce
rádiového rušení v radiometrických systémech pro
kosmické aplikace. Nyní
působí jako systémový inženýr na DTU v oddělení kosmického
výzkumu. Pracuje na projektu Modulárního rentgenového
a gama senzoru (MXGS) pro monitorování interakcí kosmických
procesů s atmosférou na přístroji ASIM na Mezinárodní kosmické
stanici. Má široké znalosti v oblasti senzorů, shromažďování údajů
a vestavěných systémů. Při vývoji vědeckých přístrojů přispívá
ke konstrukčním řešením, pozemnímu segmentu a požadavkům
řídícího rozhraní včetně elektrického AIT. Vybírá komponenty
a materiály při zadávání veřejných zakázek, k čemuž využívá
dobrou znalost standardů ESA ECSS.

Tamara Bandíková
Mikuláš Jandák
absolvoval bakalářské studium FEL ČVUT v Praze v oboru
Kybernetika a měření a dále
stáž na Milwaukee School of
Engineering, kam byl vybrán
na 1. místě z celého ČVUT.
Má již mnoho praktických
zkušeností z řady návrhů
různorodých elektronických
systémů a informatiky. Své
schopnosti v kosmických
aplikacích si rozvinul během
studia Erasmus Mundus
Spacemaster, kde se též
zapojil do studentského
projektu na stratosferickém balonu BEXUS - mikrogravitační
platformu reel.SMRT, pro kterou vytvořil elektronické desky a mechanické části. Součástí jeho diplomové práce byl návrh pokročilého Kalmanova filtru pro misi DICE k dodatečnému vyhodnocení
přesné orientace. Má řadu zkušeností s navigačními signály GPS
a jejich filtrací, působil na Utah State University, Space Dynamics
Laboratory, Cranfield University a Satellite Services Ltd. Nyní
pracuje ve firmě Honeywell ve výzkumu a vývoji na projektech
pro ESA. Mikuláš, v rámci průmyslové spolupráce mezi TU Wien
a Honeywell, zároveň pracuje na dizertační práci, která úzce
souvisí s jeho prací ve firmě.

vystudovala na ČVUT v Praze
geodézii a kartografii. Po
jejím absolvování v roce
2009 se rozhodla pro kariéru
v oblasti vědy, k doktorské
práci na Gottfried Wilhelm
Leibniz University Hannover
v Německu pod vedením
prof. Jakoba Flury. V rámci
centra excelence QUEST
(Centre
for
Quantum
Engineering and SpaceTime Research) na Katedře
vyšší geodézie, pracuje
s daty družice GRACE
(Gravity Recovery And Climate Experiment), společné misi
NASA a DLR, která již od roku 2002 měří gravitační pole
Země a jeho prostorové a časové změny. Hlavním zaměřením
výzkumu Tamary je analýza dat z palubních senzorů k určení
co nejpřesnější orientace družice. Výsledky této práce byly
v roce 2012 publikovány ve vědeckém periodiku Advances in
Space Research. V posledních měsících pracovala s měřeními
sledovače hvězd, ve spolupráci s NASA/JPL a University of
Luxembourg. Jejich společné výsledky významně přispěly
k lepší interpretaci orientace družice z dat tohoto palubního
systému a jsou využitelné i ke zpřesnění modelu zemského
gravitačního pole GRACE.
Autor: Jaroslav Urbář
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Tým ROTA z Gymnázia Olomouc-Hejčín s cenou za 2. místo v soutěži. Zdroj: Tým ROTA

DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI
VOLARE SPACE ROBOTICS

Říjnová cesta studentů z Gymnázia v Olomouci-Hejčíně do nizozemského centra ESA ESTEC
byla úspěšná. Robot, kterého studenti sami navrhli a postavili, vyhrál druhé místo v evropské
robotické soutěži VOLARE, uspořádané u příležitosti mise evropského astronauta Luca Parmitana
na Mezinárodní kosmickou stanici. Robot s názvem ROTA, který byl jako jediný ze soutěžících
strojů postaven z originálních dílů nestavebnicového základu a naprogramován přímo samotnými
studenty, svými schopnostmi překonal osmnáct ostatních robotů, které se do soutěže přihlásily.
Soutěž Volare Space Robotics byla vyhlášena letošního roku na
jaře a organizována Evropskou a Italskou kosmickou agenturou.
Před studenty stála velká výzva. Vymyslet a zkonstruovat robota,
kterého budou ovládat na dálku bez přímého vizuálního kontaktu, jen pomocí obrazu na obrazovce. Celkem se do soutěže
přihlásilo 20 studentských týmů s roboty nejrůznějších konstrukcí. Kromě vlastního robota studenti museli připravit podrobnou
dokumentaci své práce a předat ji odborné porotě z ESA. Ta
následně vybrala sedm týmů, které byly pozvány k předvedení
svých robotů ve dvoudenním finále soutěže.

symbolického nákladu v podobě krabic ze zásobovací lodě ATV
do modulu Columbus. Osmičlenný tým ROTA (Robotics Olomouc
Team Alfa) z Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, si s úkolem poradil
velmi dobře a v konečném hodnocení skončil na druhém místě.
Soutěž vyhrál španělský tým TecnoRoisTres.

50 studentů z pěti evropských zemí se sjelo v polovině října v nizozemském technologickém centru ESA ESTEC, kde byly připraveny schematické kulisy stanice ISS. Úkolem robotů bylo během
tří pětiminutových jízd přestěhovat bez nehody co nejvíce kusů

„Olomoucký robot, původně projektovaný z Merkuru a Lega, byl
v průběhu vývoje kompletně předělán a při jeho stavbě byly použity
i materiály ne zrovna v kosmickém průmyslu běžné,“ uvádí Martin
Opatrný, člen týmu ROTA a dodává: „Součástky jsme si vyráběli
sami v dílně. Použili jsme hliníkové profily, polykarbonátovou desku,
jako jediní i dřevo a recyklované součástky, například motor s převodovkou ze staré tiskárny a kolečka z kancelářské židle.“ Robot ROTA
byl opravdu unikátní a v ESA všechny zaujal především tím, že
byl jako jediný postaven bez použití jakékoliv stavebnice a měl
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Studentský tým ve složení Miroslav Čepl, Ondřej Čepl, František
Fiala, Dominik Kastner, Petra Koluchová, Ondřej Kvapil,
Martin Opatrný a Jiří Pavela pracoval na vývoji robota již od
jara a přes letní prázdniny pod vedením svého učitele fyziky
Mgr. Jiřího Kvapila. Dále studenti spolupracovali s odborníky
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého pod vedením Mgr.
Michala Dudky. Informační a administrativní podporu včetně
sponzoringu studentům zajistila Česká kosmická kancelář. Kromě
stavby a programování robota se studenti museli také naučit pracovat v týmu, rozdělit si mezi sebou role a zpracovat k projektu
technickou dokumentaci.

Společná fotografie všech soutěžních týmů - ROTA vzadu v bílých tričkách. Zdroj: ESA

„Jako jediní jsme se ve finále rozhodli převážet krabice všech tří
velikostí. Nejmenší vážila přibližně 0,25 kg, střední 0,5 kg a největší

Soustředění před finálovou jízdou. Zdroj: Tým ROTA

Malý a velký: model evropského robotického vozítka Eurobot pro pohyb na
Marsu a před ním robot ROTA z Olomouce. Zdroj: Tým ROTA

elektroniku kompletně navrženou a naprogramovanou samotnými studenty.

1 kg. Naše strategie spočívala v tom, že převezeme celý sloupec
krabic najednou: dvě malé, jednu střední a jednu velkou, celkem tedy
2 kg nákladu. Ve dvou jízdách jsme dovezli celý plánovaný náklad
do cíle, ale problém jsme měli s vykládáním, kdy nám ta největší přepadla přes mantinel a tak trochu cimrmanovsky jsme dosáhli zřejmě
prvního nechtěného autu v dějinách ISS, a to hned dvakrát“, dodává
s úsměvem vedoucí týmu Jiří Kvapil.
Během finále soutěže si účastníci také mohli prohlédnout i vlastní
centrum ESTEC, vyslechnout si přednášku německého astronauta
Gerharda Thieleho a zúčastnit se videokonference s italským
astronautem Lucou Parmitanem, jehož závěrečná slova přímo
z paluby Mezinárodní kosmické stanice si jistě všichni přítomní
dobře zapamatují: „Students represent our future and you should be
proud of what you accomplished.”
Autor: Milan Halousek

EXPEDICE MARS
POZNEJ VESMÍR
Již podesáté letos na podzim odjel z Prahy
autobus, ve kterém sedělo dvanáct českých
a slovenských děvčat a chlapců, kteří zamířili
se svými jen o málo staršími veliteli
a důstojníky do Evropského centra
mladých kosmonautů v Belgii, aby si
tam během několikadenního tréninku
vyzkoušeli výcvik podobný tomu,
jaký absolvují skuteční kosmonauti
připravující se na let do vesmíru.
Tato událost je každoročně
vrcholem soutěže Expedice Mars
– poznej vesmír, ve které Česká
kosmická kancelář hledá mladé
zájemce o kosmonautiku,
astronomii a další obory
moderní vědy a techniky.
Expedice Mars je celoroční vědomostní
soutěž, určená dětem ve věku 10 až 17 let,
které chtějí poznat, co to obnáší být kosmonautem. Mladé nadšence, kteří třeba
za pár roků poletí opravdu do vesmíru, hledáme již desátým rokem. Děti tak dostávají
příležitost vyzkoušet si trenažéry, na kterých
trénují skuteční kosmonauti, možnost hlouběji proniknout do oborů jako astronomie,
kosmické lékařství a biologie nebo se stát
planetárním architektem. Ve finále soutěže už
pak nejde o to, kdo bude silnější nebo hbitější,
ale o vznik společné česko-slovenské posádky,
která letí k Marsu a kde spolu všichni spolupracují, pomáhají si a navzájem se podporují.
Projekt děti vede k uvědomění, že pouze ve společné
síle posádky je možné doletět až do cíle a ve zdraví se
vrátit domů. Soutěž připravuje Česká kosmická kancelář
(CSO) společně s Dětskou tiskovou agenturou Domino
a Centrem voľného času - Regionálným centrem mládeže
v Košiciach. Patrony projektu jsou první československý kosmonaut Vladimír Remek a jeho slovenský protějšek Ivan Bella.
Po úvodní části soutěže, kde studenti projdou třemi testy, při kterých se ověří i znalost angličtiny, je těm nejlepším zadán projektový
úkol z oboru, který si zvolili při přihlášení. Na výběr jsou tyto odborné
profese: palubní inženýr, palubní lékař-biolog, kosmonaut-dokumentarista,
astronom a planetární architekt. V této fázi soutěže již účastníci těsně spolupracují se svými veliteli a důstojníky jednotlivých odborností, kterými jsou ve
všech případech úspěšní absolventi Expedice Mars z předcházejících let. Z nejlepších
projektů vyberou velitelé po pěti z každé odbornosti. Takto vzniklá pětadvacítka mladých
kosmonautů-čekatelů, která je pozvána na semifinálové víkendové setkání, kde musí obhájit
svůj projekt, předvést svou znalost anglického jazyka a také schopnost pracovat v týmu. Velitelé pak
20
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společně rozhodnou o dvanácti finalistech, kteří jako ocenění obdrží modré kombinézy.
Většina finálového výcviku probíhá v angličtině. Výběr finalistů je podpořen i výsledky malé sondy do nitra každého ze semifinalistů, kteří musí před vyhlášením
výsledků na kousek papíru napsat, koho by ze své odbornosti do finálového
výcviku poslali, kdo si podle nich postup zaslouží. Je zajímavé, jak často se
rozhodnutí velitelů s úsudky semifinalistů dobře shodují.
Do belgického městečka Transinne odjeli finalisté soutěže na konci podzimu. Zde si v Evropském centru mladých kosmonautů
vyslechnou řadu přednášek o kosmonautice, astronomii či
fyzice, a vyzkouší si na speciálních trenažérech simulovaný
stav beztíže nebo pohyb v šestinové gravitaci Měsíce
a prověří své schopnosti na rotačním křesle nebo na
obávaném tříosém kolotoči. Dále dostanou příležitost
prožít si několikahodinový simulovaný let do vesmíru
v modelu amerického raketoplánu ve skutečné
velikosti nebo v menším, ale hodně dynamicky se
projevujícím modulu miniraketoplánu. Součástí
programu je i setkání s českým europoslancem
a prvním československým kosmonautem
Vladimírem Remkem na půdě Evropského
parlamentu v Bruselu.
Po návratu mladí kosmonauti neodcházejí,
ale většinou pokračují v další spolupráci
s organizátory Expedice Mars, buď jako důstojníci jednotlivých odborností a později
jejich velitelé anebo členové pracovních
týmů připravujících další ročníky soutěže.
Absolventi Expedice Mars pak také obvykle udržují kontakt s CSO i mimo rámec
této soutěže a účastní se jiných programů
a aktivit, které naše kancelář připravuje.
Expedice Mars funguje jako skvělý prostředek k probuzení nadšení a hlubšího zájmu
o kosmonautiku a vesmír a její absolventi
pak o ní vypráví svým spolužákům, píší o ní
studentské práce, představují jí na odborných konferencích, workshopech a letních
školách. Prostě, žijí vesmírem i dále.
Soutěž Expedice Mars je jediný projekt v České
republice, který je držitelem prestižní medaile
sovětského kosmonauta Alexeje Leonova, udělované za mimořádné zásluhy při vzdělávání v kosmonautice. Expedice Mars našla za deset roků své
existence již více než stovku českých a slovenských
dětí, kterým dala šanci prožít si svůj kosmický sen.
Soutěží za deset let prošlo mnoho pozdějších vítězů národních i mezinárodních soutěží a festivalů, jako například
Space2, Zero-G, NASA International Space Camp, European
Space Camp, Intel International Science and Engineering Fair,
International Space Development Conference, International
Astronomy Olympiad, European Union Science Olympiad,
Talent roku, Česká hlavička a dalších výměnných programů nebo
studentských stáží. Expedice Mars přispěla k rozvoji mnoha mladých
zájemců o vědu a techniku, které budeme v budoucnu ve společnosti
moc potřebovat a o to nám jde v první řadě.
http://www.expedicemars.eu

Autor: Milan Halousek
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Práce v čistých prostorech na mechanismech pro rozevírání slunečních panelů. Zdroj: Frentech Aerospacevýrobky.
Zdroj: Frentech Aerospace

FRENTECH
AEROSPACE

Je pátek šestého prosince půl desáté dopoledne a přijíždím do Brna navštívit pana Pavla Sobotku, ředitele výrobní společnosti Frentech
Aerospace, která loni uzavřela dosud největší zakázku v oblasti kosmického průmyslu v České republice. Podnik se nachází v ulici Jarní,
na výšině s působivým výhledem na celé Brno a majestátní vlakové nádraží v Maloměřicích. Na pana ředitele čekám v zánovní zasedačce
a prohlížím si výstavní vitrínu s ukázkami naleštěných výrobků ze slitin hliníku, titanu a nerezové oceli pro družice, letadla a speciální
stroje. Pan ředitel mě vítá přátelským stiskem ruky a jdeme k němu. Prý jsem mu toho na dnešek naplánoval tolik, že neví, jak to všechno
stihneme. Vedení high-tech podniku o 90 zaměstnancích se svěřenou odpovědností k velkým zahraničním klientům není jen tak. Jeho
pracovním nástrojem jsou tři notebooky, telefon a nadstandardní dávka trpělivosti. V jeho pracovně sedám ke skleněnému stolečku, na
kterém k mému potěšení leží poslední číslo časopisu Czechspace a další dvě publikace České kosmické kanceláře.

Tesla Brno a začátky podnikání
Pan Sobotka je typickou ukázkou toho, že titul a vysoká škola
není všechno a že k úspěchu je důležitější zapálení pro věc,
trpělivost a schopnost osobního rozvoje v praxi každodenního
života. Vyučený jako soustružník, pan Sobotka nastoupil v roce
1967 do státního podniku Tesla v Brně, kde jak říká, pracoval pouhých 27 let a získal zde bohaté zkušenosti s přesnou mechanikou,
vakuovou technologií a CNC stroji, na kterých se vyráběly díly pro
elektronové mikroskopy a spektrometry NMR. Po revoluci založil
s německým partnerem svou první firmu na výrobu parkovacích
systémů, kterou ale následně prodal a v roce 1994 spolu s novým
partnerem z Holandska položil základy dnešní společnosti
Frentech Aerospace.

fáze prototypu po sériovou výrobu, přičemž je zaměřena na malé
výrobní dávky od 1 do 500 kusů. Díky dlouholeté tradici a zkušenostem nabitým v Tesle Brno není divu, že mezi první produkty
patřily díly do přístrojové techniky. Frencken dodával součástky
pro měřící a medicínské přístroje, vakuovou techniku, a další.

První zakázky v oblasti aerospace

Tehdejší podnik s názvem Frencken Brno měl 51% český podíl
a zbývajících 49% část patřila partnerovi z Nizozemí. Firma se již
od začátku profilovala na výrobu přesných mechanických dílů od

Zlom nastal v roce 1996, kdy Frencken navštívili zástupci společnosti Airbus s poptávkou po zakázce na výrobu dílů pro výrobu
letadel, kterou pan Sobotka tehdy po zvážení odmítl s tím, že
Frencken nemá dostatečné zkušenosti a ani odpovídající vybavení. Airbus ovšem na svém zájmu trval a po odpovědi znějící: „kdo
jiný by to měl pro nás dělat?“ Frencken zpracoval pro Airbus svou
první nabídku. Ta odstartovala partnersko–dodavatelský vztah
trvající dodnes, kdy firma dodává ročně více než 80 000 dílů pro
všechny typy letadel Airbus na trhu. Společnost poté investovala
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Druhý mezník pro firmu nastal o necelých deset let později, kdy
obdržela poptávku na výrobu mechanických dílů od firmy BOSCH
Telecom a od roku 2006 podnik dodává pro telekomunikační
družice 3000 – 6000 dílů ročně, zejména pro Tesat Spacecom
(EADS Astrium). V té době bylo rovněž zřejmé, že stávající struktura vlastnictví firmy je neudržitelná a Pan Sobotka spolu se dvěma partnery na české straně odkoupili holandský podíl a založili
100% český průmyslový holding Czech Aerospace Systems, s.r.o.,
který se skládá ze společností Fretech Aerospace, s.r.o. a Frentech
Investmens, s.r.o.
Jak vyplývá již z názvu druhé z nově založených společností, podnik má jasně nastavenou strategii rozvoje, která mu pomáhá udržet se na trhu konkurenceschopným. Vlastnící skupiny se nebojí
investovat do nových technologií, strojů a prostor včetně zázemí,
které nemusí nutně sloužit k vlastní výrobě. V letech 2008 - 2009
firma zvětšila 1,4 krát své prostory a přibylo místo jak pro nové
stroje a technické vybavení, tak pro administrativní zázemí a místa pro jednání se zákazníky včetně posezení v klidném zákoutí
rostlinstva s kamenným jezírkem a sklenkou dobrého vína. „Jsme
přece na Moravě!“ říká pan Sobotka. Stávající plocha podniku tak
činí 2400 m2 pro výrobu a 400 m2 pro montáže včetně čistých
prostor.

Typy výrobků a struktura odbytu

Pohled na robotizované pracoviště Fehlmann, v levé části fotografie tři kovové bloky připravené
k obrábění a vpravo již obrobené výrobky. Zdroj: Frentech Aerospace

Záměrem firmy je držet se mezi 75 – 80 % obratu v oblasti dodávek pro letectví a kosmonautiku, což se zatím očividně daří.
Podíl ryze kosmických projektů na obratu se neustále mění dle
aktuálních zakázek. Letos je to kolem 10 %, příští rok lze očekávat
nárůst na více než dvojnásobek. V roce 2012 měla firma po odečtení hodnoty nákupu materiálu pro Airbus obrat 146 milionů
korun. Kolem této výše se podnik pohybuje již od roku 2010, kdy
se obrat firmy během jednoho roku, navíc paradoxně v období
hospodářské krize, téměř zdvojnásobil. Tehdy to ale nebylo díky
dodávkám pro letectví nebo družice. Firma získala velkou zakázku pro výrobu mechanických dílů do strojů na výrobu solárních

Výrobky prochází ručním odjehlováním pro konečnou úpravu hran.
Zdroj: Frentech Aerospace

do nových technologií a rychle zvyšovala své know-how v oboru
letectví. Hlavním odběratelem produkce Frentechu v této oblasti
je nyní společnost Premium Aerotec.

panelů, kterými tehdy Čína zaplavila svět. Frentech dodával součástky pro 50 strojů týdně, což bylo, jak říká pan Sobotka, téměř
na hranici jeho výrobní kapacity.
Ačkoli výroba přesných mechanických dílů tvoří většinu aktivit,
Frentech se zabývá i montážemi menších funkčních celků včetně
elektroniky. Specialitou je například výroba modulů a dílů pro
analyzátory plynů firmy Emerson Process Management. Dále
podnik dodává smontované celky pro automobilový průmysl
a přístrojovou techniku firem FEI, Oxford Instruments nebo Thales.
Kromě toho má firma své designové oddělení, které se zabývá
úpravou a ověřováním návrhů pro snadnější zpracování dílů při
výrobě a je též schopno konzultovat návrhy dílů pro zákazníky
včetně těch z oblasti kosmonautiky.

Kvalita je pro firmu zásadní
Na otázku, zda má pan Sobotka některý z jeho výrobků vyloženě
oblíbený, jsem dostal zápornou odpověď, protože všechny jsou
něčím zajímavé. Některé produkty jsou náročné na výrobu, některé jsou vyrobené hned, ale obtížná je například povrchová úprava
či nedestruktivní testování a zátěžové zkoušky. Požadavky na
kvalitu výrobků rostou velmi strmě s odpovědností, která je s nimi
spojena. „Náklady na výrobu jednoho dílu pro použití v běžném
průmyslu mohou být 200 korun, tentýž díl pro letectví nás stojí 2 tisíce
a na družici to může být až 200 tisíc. Práce pro kosmonautiku je velice
koncentrovaná. Nejde ani tak o samotnou výrobu, jako o následné
testy, náročné požadavky na zhotovení potřebné dokumentace,
zajištění a zdokumentování kvality odvedené práce. Stane se vám
pak, že na jednu paletu naskládáte zboží za 2 miliony euro. Jenomže
ta největší hodnota není v materiálu, ale v lidské práci,“ vysvětluje
pan Sobotka.
V souvislosti s požadavky zákazníků si firma zajistila certifikaci
ISO 9001 a ISO 14001, mezinárodní certifikát managementu kvality AS 9100-C a jemu obdobný dokument QSF-A, který vydává
Asociace německého leteckého průmyslu. Kromě toho podnik
získal kvalifikaci na specifické procesy od jednoho ze svých
předních zákazníků z oblasti kosmonautiky - Thales Alenia Space
(TAS). Po úspěchu s dodávkami dílů pro telekomunikační družice
po roce 2006 byl dalším jasným impulzem pro rozvoj firmy vstup
České republiky do Evropské kosmické agentury (ESA), k němuž
došlo v listopadu 2008. Třetím stimulem pak bylo založení České
vesmírné aliance, která podniku pomáhá zejména s propagací
v zahraničí a udržuje vzájemnou informovanost členských firem
mezi sebou o aktuálním dění.
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Montáž vakuového systému do termální komory. Zdroj: Frentech Aerospace

Významné projekty v kosmonautice
Jedním z cílů společnosti Frentech je pojetí kosmonautiky jako
aktivit průmyslových. Firma získala v rámci pobídkového programu ESA zakázku na výrobu a otestování mechanizmů na rozevírání solárních panelů pro TAS, jejímž obsahem nebylo pouze díly
vyrobit, ale také si osvojit všechny procesy potřebné pro řízení
projektů a požadavků kosmického průmyslu. Společnost musela
vytvořit zcela nové interní postupy, definovat nové procesy jak
v oblasti řízení projektu, procesů a specifického managementu
pro Product Assurance. Kromě toho bylo nutné zvládnout kvalifikaci specifických procesů dle požadavků TAS, které jsou pro
výrobu mechanizmů potřebné. Mimo aktivity ESA firma navíc
v roce 2009 získala ve výběrovém řízení zakázku na výrobu 70 zrcadel pro radioteleskop ALMA na Evropské jižní observatoři (ESO)
v Chile, která se stala odrazovým můstkem pro další kosmické
aktivity a pro podnik znamenala velký úspěch.
Nejznámější zakázkou Frentech z poslední doby je ale kontrakt
z dubna 2012 na dodávku 500 kusů mechanismů pro rozevírání
slunečních panelů pro 81 telekomunikačních družic IRIDIUM
Next v hodnotě 1,9 milionu euro. Také i díky tomu dostal pan
Sobotka ocenění Podnikatel roku 2012 od sítě mezinárodních
poradenských společností Ernst & Young. Význam obdobného
projektu v ESA, který komerční zakázce předcházel, je nasnadě.
Projekt s ESA umožnil ve firmě zavést a kvalifikovat potřebné
procesy a postupy a její dobrý výsledek pak výrazně napomohl
k získání důvěry na straně TAS, která je dle slov pana Sobotky pro
získání kontraktu vždy klíčová. K získání zakázky také samozřejmě
přispívá každé jednání a návštěva potenciálního zákazníka ve
firmě či naopak výjezd firmy k zákazníkovi do zahraničí, jakou
například v Thales Alenia Space v Cannes uspořádala v listopadu
2009 pro 13 českých podniků Česká kosmická kancelář.
Novinkou letošního roku v oblasti spolupráce s ESA je v červnu uzavřený kontrakt na výrobu mechanické kostry kryostatu pro družice
Meteosat třetí generace (MTG) v hodnotě 1,9 milionu euro. Firma
zakázku získala ve standardním výběrovém řízení ESA zareagováním na vyhlášený tendr a v tomto ohledu jde po finanční stránce
o dosud největší zakázku na výrobu kosmického hardware, jakou
česká firma v rámci programu ESA uzavřela. Kromě dodávek pro
družice firma také čistě komerční cestou vyrábí díly pro evropskou
raketu Ariane 5, kterých bylo v době mé návštěvy ve výrobě zhruba 200 kusů. Na otázku, o jaké díly jde a kam patří, jsem od pana
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Sobotky dostal odpověď pokrčením ramen. Ne, že by mi to nechtěl
říct, ale jeho zákazník mu to jednoduše nesděluje. Firma dostane
zadání s výkresem, požadavky na materiál, úpravu a testování
a procesy. Účel zakázky zůstává často důvěrnou informací.

Investice do technického zázemí
V souvislosti s realizací kosmických projektů Frentech investoval
do zcela specifického vybavení a technického zázemí, které není
pro běžnou výrobu ani pro letectví třeba. V roce 2013 firma zřídila
dva čisté prostory – 100m2 třídy ISO7 a vestavěných 12m2 třídy
ISO5 pro práce choulostivé na čistotu, jakými bude například
montáž konstrukce kryostatu pro MTG. Dále firma pořídila termální komoru o objemu 1m3, kterou používá pro testování mechanismů a provedení kvalifikačních procesů. Komora umožňuje
teplotní cyklování od -180°C do +200°C. Dovnitř komory pak lze
umístit ještě menší box s vakuovým systémem, který umožňuje
dosáhnout vysokého vakua o tlaku 10-6Pa. Obě komory firma
také nabízí k pronájmu jiným pracovištím, která potřebují ověřit
odolnost svých výrobků v konfrontaci s náročnými podmínkami
prostředí anebo provést specifický experiment.

Je třeba počítat se všemi riziky
Kosmonautika je patrně nejzajímavější, ale zároveň i nejrizikovější
oblast lidského konání a pro podnikání to platí obzvlášť. Pojí se s ní
nejen potřeba nadstandardní dávky důkladnosti provedené práce,
ale také dostatečného finančního zázemí, trpělivosti a připravenosti snášet všechny možné důsledky, které s prací na kosmických
projektech přirozeně přichází. Během mé návštěvy jsem měl
možnost být svědkem otevření právě dorazivšího dopisu od kontraktačního oddělení v ESTECu, které panu Sobotkovi oznamovalo,
že jeho nabídka na ITT ESA nebyla přijata. Jednalo se o studii na
komplexní součást budoucího systému odstraňování vysloužilých
družic z oběžné dráhy a její otestování při letu Zero-G. Spolu s dopisem tak pan Sobotka hodil do koše měsíc a půl práce tří lidí, kteří
se na přípravě nabídky podíleli, zejména pak své vlastní osoby. ESA
uvádí, že průměrná úspěšnost v získávání zakázek, se kterou musí
všechny firmy počítat, je 1:10 a pan Sobotka dopis okomentoval
slovy: „Hlavně že odpověděli, takový je život.“
http://www.frentech.eu
PROSINEC 2013

Máte nějakou vizi, jaký typ
produktu byste chtěl v kosmonautice nejraději dělat?
Mám, ale ta představa ještě není
úplně konkrétní. Chtěli bychom
ve spolupráci s partnery vyrobit
nějaký větší modul, který by měl
jednak část mechanickou, ale
byl by i kompletně vybavený
elektronikou včetně software.
Mám na mysli něco většího, do
velikosti jednoho metru, na čemž
by byl podíl českého designu
alespoň 50 %.
Jakých kosmických misí byste se v příštích deseti letech chtěli
jako firma účastnit?
Kromě MTG, kde jsme již uspěli, se chystáme předložit nabídky
na MetOp-SG a JUICE a mým přáním je, abychom se podíleli i na
budoucí sondě ESA k Marsu.
Jak se díváte na spolupráci průmyslu a akademické sféry a jaké
s ní máte osobní zkušenosti?
Osobní zkušenosti jsou dobré a myslím si, že model, jaký máme
nastavený my, je opravdu funkční. Poptávka vychází vždycky
od nás. Dostaneme zakázku, se kterou potřebujeme pomoci.
Například potřebujeme něco nasimulovat nebo změřit, vyvinout
novou metodu, tak se spojíme s odpovídajícím pracovištěm
v akademii nebo na univerzitě. Takhle spolupracujeme s VUT
Brno, Západočeskou univerzitou v Plzni, Ústavem jaderného
výzkumu v Řeži a Akademií věd v Brně. Podle mě je to lepší a řekněme zdravější model, než leckdy vynucené zakládání klastrů.
Co byste poradil firmám, které o zapojení do kosmických projektů teprve uvažují? Na co by měly dbát, čeho se vyvarovat
a co je pro úspěch v kosmonautice důležité?
Nejdůležitější je podle mě důvěra. Získat důvěru zákazníka
a k tomu je potřeba už mít za sebou nějakou historii. Moci
prokázat, že zvládáte komunikaci a spolupráci s významnými
partnery a musíte s nimi mít už prokazatelné zkušenosti v nějakém podobném oboru. Firma by měla být pro zákazníky čitelná
a průhledná. Musí být na první pohled zřetelně jasné, co a jak
děláte. Dále potřebujete nadstandardní dávku odpovědnosti ke
všem zákazníkům, ke kvalitě svých produktů, k zaměstnancům
a ke státním institucím. Je to odpovědnost na čtvrtou. Už od
začátku je potřeba mít silný tah na branku, protože jenom to
zkoušet, se těžce nevyplácí. Musíte si uvědomit, že na space se
moc nevydělá. ESA vám umožní zisk 8 %. To je ale ideální stav,
můžete taky skončit na nule anebo -12 %. To znamená, že na to
musíte být připravený i finančně. V projektech ve space chodí
peníze typicky se zpožděním, na konci je zádržné, při zpoždění
vám hrozí pokuty z prodlení a tak dále. Nedávno jsme opět zápasili s novým finančním systémem ESA-p, se kterým jsou pořád
nějaké problémy. ESA vám řekne, že se omlouvá, ale vy nemůžete
vystavit fakturu! Dál je potřeba být na ty projekty technologicky
připravený, to znamená investovat do vybavení a mít k tomu
vůbec odvahu. Pokud vyrábíte, pohybujete se hned v řádech
statisíců až milionů.

czechspace

Ve firmě pracuje i Váš syn, čím se zabývá?
Syn pracuje v oddělení kvality jako Product Assurance manager
pro komponenty pro space. Ale tento rodinný model tu není výjimečný, ve výrobě společně pracují synové i dcera dalších kolegů.
Co Vás na práci nejvíce baví?
No přece, když se to daří! Když je dobrý tým, dobří zákazníci
a dobrý produkt.
Existuje něco, co Vás na práci nebaví, co Vám chybí nebo co
byste si přál změnit?
Ohledně práce nemohu říct, že by mě něco nebavilo. Čeho mám
skutečně málo, je čas, ale to je rys každého člověka, který tvrdě
pracuje. Já pracuju 14 hodin denně, i když o víkendech méně.
Vadí mi otravování při práci a to, že mezi lidmi včetně pracovního
styku ubývá osobní komunikace. Každý den mi chodí 200 emailů
a některé se vůbec nedají číst! Doba se tak zrychluje, že si dnes
lidi odvykli psát normálně ve větách. Píšou ve zkratkách, jeden
cituje druhého a nemyslí na to, jestli jeho odpověď vůbec stojí za
to odesílat. K čemu to je?
Další věc, která se mi nelíbí, že se neodborníci dostávají na pozice
středního a vyššího managementu. Školství klade malé nároky na
studenty. Máme málo kvalitních středních technických škol a učilišť a spolu s malým zájmem o technické obory i málo odborníků,
kteří by mohli kvalifikovaně postoupit na vysokou školu a s dostatečnou praxí pak i pracovat jako odpovědní manažeři. Naopak na
tyto pozice se dostávají lidé bez praxe a základní znalosti daného
oboru. Nejextrémnějším případem pak jsou samozřejmě politici
a ministři, kteří dostanou za úkol řídit odvětví, kterému vůbec
nerozumí. Mějme radši méně vysokoškoláků teoretiků, kteří jsou
v praxi nepoužitelní a více odborně vyučených a absolventů
s maturitou, kteří svému oboru rozumí.
Návštěva premiéra České republiky Jiřího Rusnoka ve firmě 17.9.2013.
Zdroj: Frentech Aerospace

ROZHOVOR S PAVLEM SOBOTKOU,
ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI

Jak vnímáte současnou politickou situaci ohledně kosmonautiky v České republice? Vyhovuje Vám stávající stav, nebo byste
na něm chtěl něco změnit?
Osobně nemám problém komunikovat a spolupracovat s nikým.
Domnívám se, že Ministerstvo školství by si mělo v ESA vzít na starost zejména spolupráci s akademickým prostředím a vysokými
školami a že v průmyslových aktivitách by se mělo více angažovat
Ministerstvo průmyslu. V Alianci jsme se o to v minulosti několikrát snažili. Někdy mám pocit, že pojem kosmický průmysl je
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Máte názor na to, zda je v České republice třeba vytvořit samostatnou kosmickou agenturu a jak by měla vypadat?

technické a projektové stránce, ale z lidí, kteří se umí orientovat
v procesech ESA, ale i v domácím prostředí v oblasti politiky,
komunikace se státními institucemi a znají jejich specifické
procesy a potřeby. Věřím, že takoví lidé existují jak na ministerstvech, tak v České kosmické kanceláři, v Technologické agentuře, průmyslu, Akademii věd i v dalších organizacích. Myslím
si, že česká kosmická agentura by se měla snažit alespoň trošku
v něčem inspirovat CNES nebo DLR. Pokud by to tak být nemělo
a pokud by agentura měla fungovat špatně, pak jsem pro to,
raději žádnou agenturu nezakládat.
Autor: Josef Šobra

Pavel Sobotka představuje premiéru ČR Jiřímu Rusnokovi v čistých prostorech mechanismy pro rozevírání slunečních panelů.
Zdroj: Frentech Aerospace

Osobně mám obavy, jak by to v českém prostředí dopadlo, ale
principiálně jsem pro agenturu. Ovšem pouze tehdy, pokud
by českému průmyslu přinášela opravdu hodnotné služby
a informace, a kdyby si na sebe byla schopna přímo či nepřímo
do jisté míry vydělat. Agentura by měla být dle mého názoru
odborně multifunkční. Jednak by měla mít funkci komunikační,
zejména tedy zajišťovat komunikaci s ESA, ale také by se měla
více cíleně starat o to, aby se české firmy k zakázkám opravdu
dostaly. Měla by mít svůj rozpočet a jasně stanovené pravomoci.
Měla by ve spolupráci se státní správou, samotnými podniky
a vědeckou obcí definovat koncepci a směr, jakým by se měla
Česká republika v kosmonautice ubírat. Podle toho by měla
stanovit cíle jednak pro zemi i sama pro sebe, pro vlastní práci
a podle nich mít stanovené úkoly s jasně měřitelnými výstupy.
Kosmická agentura by měla mít jako instituce respekt, vyplývající ze schopnosti průmyslu doopravdy pomáhat. Měla by sama
iniciovat a zpracovávat například studie, co všechno je potřeba
v českém průmyslu udělat, abychom se mohli zapojit do toho či
onoho projektu a aktivně o to usilovat. Měla by být složená ze
směsi zejména technicky kvalifikovaných odborníků, kteří jsou
znalí a mají se specifiky kosmických aktivit zkušenosti. Nejen po

Výrobní hala s horizontálními frézovacími centry MAZAK.
Zdroj: Frentech Aerospace

v Čechách skoro sprosté slovo. Všichni znají těžký průmysl, zbrojní
průmysl, automobilový průmysl, ale kosmický průmysl jakoby neexistoval. Nakonec bylo odpovědností za kosmické aktivity pověřeno vládním usnesením Ministerstvo dopravy. S Ministerstvem
dopravy máme dobrou spolupráci. Je do očí bijící, že když dostalo
od vlády pověření k financování programů ESA, mělo by k tomu
mít zajištěnou i potřebnou zvláštní kapitolu v rozpočtu. To je ale
ilustrace toho, jak to chodí v české politice.
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NABÍZÍME
DLOUHODOBÉ PARTNERSTVÍ
Není vázáno na žádnou konkrétní aktivitu a jehož cílem je posílení
pozice pracoviště na národní i mezinárodní úrovni, budování
kapacit a vnitřního know-how.
• hledání zahraničních i domácích partnerů a komunikace s nimi
• zastoupení a prezentace na tuzemských i zahraničních akcích
• průběžné sledování projektových příležitostí
• výhledové analýzy příležitostí a potřeb v zájmových oblastech
• vzdělávání pracovníků
• propagace pracoviště v médiích

SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU
Má za cíl usnadnit pracovišti zapojení do konkrétní aktivity a snížit
administrativní zátěž během přípravy i řešení projektu.
• analýza konkrétní příležitosti a spolupráce na tvorbě přípravných studií
• nalezení domácích či zahraničních partnerů
• komunikace s poskytovateli financí a národními delegáty
• pomoc s přípravou projektového návrhu
• projektový management
• prezentace a propagace výsledků

KONTAKT
info@czechspace.cz
+420 224 918 288

Obrázek na titulní straně: Raketový letoun Lynx Mark III, který má na zádech nákladový prostor se stupněm pro vynesení malých družic na nízkou oběžnou dráhu.
Zdroj: XCOR Aerospace
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