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Česká kosmická kancelář nabízí českým
organizacím možnost prezentace na svém
stánku v rámci kongresové výstavy.
K dispozici jsou tyto způsoby:
• elektronické propagační materiály distribuované prostřednictvím USB fash disků
• tištěné propagační materiály umístěné ve stojanu
• exponáty umístěné ve vitríně
• v případě osobní účasti na kongresu také prezentace projektů na stánku CSO
• zprostředkování kontaktů a zajištění dalších služeb

Všechny žádosti a dotazy směřujte na adresu kunes@czechspace.cz.
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VÝDAJE NA KOSMONAUTIKU
JSOU MALÉ
Přestože kosmické lety naši společnost zajímají a málokterý politik zpochybní užitečnost a prospěšnost kosmonautiky, ochota podpořit tuto činnost finančně tomu zdaleka neodpovídá.
Česká republika nemá svůj národní kosmický program a tak jsou její výdaje na kosmonautiku
reprezentovány členským příspěvkem do Evropské kosmické agentury. Ten v roce 2013 činil
13,7 milionů euro. Podle oficiálních dokumentů OECD dosáhly v témže roce veškeré veřejné
výdaje v našem státě částky 63 308,2 milionů euro. Na činnost České republiky v ESA tedy
připadlo 0,021 % toho, co naše společnost během roku z veřejných zdrojů vydala. S tímto
podílem se řadíme do poslední čtvrtiny ze členské základny dvaceti evropských zemí. I když
se nebudeme chtít vyrovnat Belgii, která ze svých veřejných zdrojů dává do ESA čtyřikrát větší
podíl, ani Lucembursku s 3,5násobkem nebo Francii a Německu s trojnásobkem, měli bychom
se snažit dávat na kosmonautiku minimálně třetinu promile veřejných výdajů jako většina
evropských států. To znamená asi 21 milionů euro ročně. Co tomu brání?

Česká kosmická kancelář, o.p.s.
je neziskovou společností, která působí
od roku 2003 jako poradenské centrum
v oblasti kosmických projektů. Usiluje
o co nejširší a nejefektivnější zapojení
českých výzkumných a vývojových
pracovišť především do evropských
kosmických programů. Dlouhodobě
působila jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit
v České republice a byla kontaktní
organizací pro spolupráci s Evropskou
kosmickou agenturou a jinými
mezinárodními kosmickými organizacemi. Kancelář zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU, ESA
a v Mezinárodní astronautické federaci.
Kancelář nabízí odborné informační
a konzultační služby pro orgány státní
správy a veřejná i soukromá výzkumná
a průmyslová pracoviště, školení o pravidlech fungování Evropské kosmické
agentury, příležitostech v evropském
kosmickém programu. Poskytuje
poradenství při hledání projektových
příležitostí, navazování kontaktů
se zahraničními partnery a s přípravou

Nemálo politiků i ostatních lidí argumentuje názorem, že kosmonautice bychom se měli věnovat, až vyřešíme problémy zde na Zemi jako například národní bezpečnost, boj s nemocemi,
výstavbu silniční sítě, sociální programy, boj s chudobou, hladem nebo pomoc bezdomovcům
a další a další… Kritici kosmonautiky a kosmického výzkumu přitom obvykle tvrdí, že tyto
problémy společnosti, například ty sociální, by vyřešilo to, kdyby se na ně vynaložilo víc peněz
a že právě kosmonautika je vhodná oblast, odkud by se prostředky měly vzít.
Podle údajů Eurostatu činí roční sociální a zdravotní výdaje veřejných financí ČR zhruba
40 miliard euro. Takže pouhým jedním procentem sociálních výdajů by se dalo české zapojení
v ESA navýšit třicetkrát! Tím bychom předstihli Itálii, zemi se třetím největším rozpočtem na
kosmonautiku v Evropě. To je jistě nereálné, ale stejně tak nelze vážně věřit tomu, že by navýšení sociálních výdajů ze 40 miliard euro na 40,02 miliardy euro bylo pro řešení sociálních
problémů rozhodující.
Obdobně vychází srovnání rozpočtu pro kosmonautiku s dalšími rezortními vládními výdaji.
Například každý ze silových rezortů pracuje s rozpočtem řádově stonásobně větším, než je
uvažovaný výdaj na kosmický program. Ještě o něco větší násobek odpovídá sumě, kterou
stát zaplatí v tomto roce jen na úrocích svého dluhu. Lze donekonečna diskutovat o přednosti
sociálních programů, jak vysoký by měl být vojenský rozpočet nebo do jaké míry by měla vláda
spoléhat na půjčené peníze. Jisté je však to, že na kosmický výzkum připadá jen nicotná část
veřejných výdajů, jejichž použití by na jiné stávající společenské problémy mělo jen malý efekt,
pokud vůbec nějaký.
Pro každého, kdo se orientuje v možnostech kosmonautiky, je známé, že právě s její pomocí lze
získat odpovědi na mnohé naše pozemské problémy. To je základním důvodem pro její finanční podporu. Jenže to samo o sobě nestačí. Stejně jako u každého výdaje státu i u kosmonautiky
platí, že více peněz samo o sobě dosažení očekávaných přínosů či výsledků, nezaručí. K tomu
je třeba mít koncepční dlouhodobou strategii s odpovídajícím plánem užití prostředků postavenou na odborných analýzách a jejich doporučení. To dosud v české kosmonautice chybí pro
to, aby bylo možné vést s politiky i veřejností úspěšně debatu o tom, jak výdaje na kosmický
výzkum a technologie navýšit co nejvíce.

a administrací projektových návrhů.
Každým rokem umožňuje českým pracovištím propagaci na Mezinárodním
astronautickém kongresu. Provádí vzdělávací a osvětové akce pro školy, univer-

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

zity i širokou veřejnost a podporuje
studentské projekty.
www.czechspace.cz
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AKTUALITY

CSO FORMUJE
SVĚTOVOU
KOSMONAUTIKU

že mezi státy panuje vcelku shoda
o způsobu technického řešení budoucích
misí, ale větší překážku představují
otázky politické a finanční. Konference
přinesla řadu námětů pro další priority
ze strany kosmických agentur a ze strany
akademické obce návrhy na jejich řešení.
Česká kosmická kancelář se bude aktivně
podílet na dalším rozpracování předložených doporučení v rámci Mezinárodní
astronautické akademie (IAA). Jak
summit, tak i konferenci, pořádala IAA
sdružující přední světové odborníky na
kosmonautiku.

ních škol, středoškolské i vysokoškolské
studenty.

POTŘEBUJEME MALÉ
DRUŽICE?

VELETRH
AMPER 2014

V první polovině ledna se ve Washingtonu
konal Summit vedoucích představitelů
národních kosmických agentur. Česká
kosmická kancelář byla v osobě ředitele
Koláře na summit přizvána, aby přispěla
do diskuze o klíčových organizačních,
technických i společenských otázkách
výzkumu kosmu. Ředitel CSO byl vyzván
k účasti na rozhovorech v panelu o přínosech průzkumu vesmíru pro lidstvo.
Spolu se sedmi dalšími účastníky tak
CSO dostala příležitost vyjádřit názor na
užitečnost kosmonautiky v širším smyslu.
To je důležité zejména pro malé země,
jakou je i Česká republika, které usilují
o zapojení do velkých a ambiciózních
projektů, často řešených velkými zeměmi.
Obvyklou překážkou v realizaci kosmických projektů je poukazování na finanční
náročnost. Ta je bez dalších zdůvodnění
přejímána médii a vytváří tak celkově nepříznivou atmosféru pro udělování nutné
finanční podpory z veřejných financí.
CSO proto vyjádřilo přímý nesouhlas
s názorem, že kosmonautika a kosmický
výzkum je pro společnost nákladný.
Jestliže platí, že kosmonautika dneška je
už neodvolatelně součástí našeho života
v mnoha oblastech, nemůže být pravdou,
že se jedná o činnost nákladnou. Ze
stejného důvodu není možné považovat
výdaje na průzkum sluneční soustavy za
neužitečné. Kosmická komunita by měla
proti rozšířenému názoru o nákladnosti
kosmických aktivit důrazně bojovat.
Ředitel CSO na Konferenci o průzkumu
kosmického prostoru, následující ihned
po summitu, vystoupil s přednáškou
o multikulturních základech pilotovaných letů do vesmíru, dosavadních
zkušenostech a výhledech do budoucna.
Z přednesených poznatků vyplynulo,

V březnu se na brněnském výstavišti
konal 22. ročník mezinárodního veletrhu
elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2014. Česká
kosmická kancelář připravila společně
se společností CzechInvest a Czech ICT
Alliance odborný seminář zaměřený na
podporu a příležitosti pro česká pracoviště v oblasti ICT. Jindřich Krása z CSO vystoupil s prezentací nazvanou Příležitosti
v programech evropské kosmonautiky
pro ICT sektor v České Republice.
Vyzdvihl zejména možnosti v programech družicové telekomunikace (ARTES)
a navigace (EGEP), ale i v dalších technologických programech ESA. Opomenuty
nebyly ani příležitosti v podprogramech
Komosnautika a ICT programu Horizont
2020. Kromě příležitostí v kosmonautice
se návštěvníci semináře mohli dozvědět,
jaké formy podpory jim nabízí společnost
CzechInvest nebo jak Czech ICT Alliance
pomáhá v růstu českým firmám. Česká
kosmická kancelář byla na veletrhu
AMPER zastoupena rovněž i v rámci
expozice projektu Materiály pro nové tisíciletí, kde představila aktivity zaměřené
na materiálový výzkum, jadernou fúzi
a výzkum kosmu určené pro děti základ-
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Česká kosmická kancelář a Katedra měření FEL ČVUT v Praze uspořádaly 4. března
seminář o malých družicích, který byl
věnovaný diskuzi o stavu a dalším směřování této oblasti v České republice. Akce
byla motivována četnými reakcemi na
úvodní slovo z minulého čísla časopisu
Czechspace, v němž byla popsána neutěšená situace u nás. Seminář tak byl první
akcí svého druhu, která byla i konkrétní
snahou o zlepšení stavu, jež je v naší
zemi dlouhodobě zanedbaný. Přesto
jsou u nás univerzitní a výzkumná pracoviště, která se snaží znalosti a dovednosti
spojené se stavbou malých družic získat
a navázat na významné postavení, které
v tomto oboru Česká republika v minulosti měla. Smyslem semináře, kterého
se účastnilo 33 zájemců o problematiku,
bylo poskytnout příležitost všem současným aktérům vzájemně se informovat
o svých dosavadních výsledcích, vyměnit
si poznatky o hlavních překážkách v jejich práci a vytvořit společnou platformu
pro vytváření vhodných podmínek
k rozvoji malých družic v českém prostředí. Pozvání na seminář přijaly všechny
týmy, které v ČR pracují na přípravě malé
družice – skupina nadšenců czCube,
PilsenCube ze Západočeské univerzity
v Plzni, CzechTechSat z ČVUT v Praze
a VZLUSAT-1 z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze. Vystoupily

také tři výzkumné týmy s náměty na
možné využití malých družic. Technické
příspěvky byly ukončeny ukázkovým příkladem úspěchu Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze, který ve
spolupráci s firmou CSRC v Brně sestrojil
kompaktní detektor radiace SATRAM.
Ten od května 2013 ve vysokém rozlišení
monitoruje široké spektrum kosmického
záření na družici ESA Proba-V. V naší zemi
tedy existují nejen malé družice v pokročilém stádiu vývoje, ale též řada dalších
týmů, které by potenciálu malých družic
rády využily k umístění svých přístrojů.
V návaznosti na detailně probraný současný stav vývoje jednotlivých CubeSatů
byly v diskuzi s CSO navrženy možnosti
spolupráce v rámci ČR, jak pro jejich
vypuštění, tak pro integraci přístrojů. CSO
představila současné možnosti vypuštění
v rámci ESA, ale také suborbitální letouny
XCOR Lynx a vypuštění čínskou raketou.
„V ČR je třeba dosavadních zkušeností
z připravovaných CubeSatů využít a snažit
se získat levný a operativní přístup do
kosmu, jak pro univerzitní výzkumné projekty, tak pro průkopnické technologické
experimenty. V tom je jednotlivým týmům
nápomocna Česká kosmická kancelář,
která uvedeným pracovištím napomáhá
v průzkumu letových možností a usiluje
o zlepšení podmínek pro vývoj malých
družic v ČR,“ shrnuje hlavní organizátor
semináře Jaroslav Urbář z České kosmické kanceláře.

výzkumu a vývoje, nových příležitostech
a technologických možnostech realizace
projektů v podmínkách mikrogravitace
a hypergravitace. V první řadě šlo o informování o možnostech výzkumu na
palubě Mezinárodní kosmické stanice
(ISS) a využití pozemního vybavení simulujícího vybrané podmínky panující při
kosmickém letu. Na závěr proběhlo představení dosavadních zkušeností s kosmickým výzkumem jednotlivých účastníků.
Při diskuzích a následných konzultacích
byly hlavním tématem možnosti financování a nalezení vhodných partnerů doma
i v zahraničí pro sestavení výzkumného
týmu. Z hodnotících dotazníků kvality
semináře vyplývá spokojenost účastníků,
což dokazuje i komentář Tomáše Petráska
z Fyziologického ústavu AV ČR: „z mého
pohledu byl seminář zajímavý, a to jak
z hlediska prezentovaných informací,
tak i jako příležitost k navázání kontaktů
a načerpání inspirace pro případný další
výzkum. Panovala příjemná neformální
atmosféra a organizace byla dobrá, takže
ani po této stránce není co vytknout.“

PRŮMYSLOVÉ DNY
ESA NEZKLAMALY

dnů bylo asi pět tisíc bilaterálních
jednání, které organizátor naplánoval
na základě věcně vyjádřené poptávky
od všech zaregistrovaných účastníků.
Zájemcům o schůzku byla předem dána
příležitost specifikovat své technologické schopnosti, potřeby a preference
pro partnery na jednání. Součástí
programu byla také výstavní sekce,
prezentace malých a středních podniků
a příležitostí v programu integrovaných
aplikací ARTES 20 IAP. Účasti na průmyslových dnech využilo jedenáct českých
firem, jmenovitě CSRC, EGGO Space, ESC
Aerospace, Honeywell International,
Iguassu Software Systems, KB micro,
L.K. Engineering, LENAM, Maxmechanik,
SERENUM a Synpo. Oproti jiným průmyslovým dnům ESA, konaným v historii, je
toto číslo poměrně vysoké, ale vzhledem
k velkému rozsahu a potenciálu této akce
by mohlo být i mnohem vyšší. Česká
kosmická kancelář se akce účastnila po
dobu celých dvou dnů a během více než
třicítky jednání navázala řadu perspektivních kontaktů, které plánuje využít
ve své další práci. „Průmyslové dny ESA
hodnotím jako velmi dobře připravené.
Zvolená forma dvacetiminutových setkání
u jednoho stolu se ukázala pro navázání

PŘÍLEŽITOSTI
V MIKRO/
HYPERGRAVITACI

Česká kosmická kancelář uspořádala
5. května odborný seminář k problematice výzkumu v unikátních podmínkách
mikrogravitace a hypergravitace. Hlavní
náplní bylo seznámit česká pracoviště
s aktuálními možnostmi výzkumu, zejména pak s ohledem na členství České
republiky v Evropské kosmické agentuře.
Semináře se účastnilo na 20 zájemců,
většinou z řad akademické obce. Těm
byly předány základní informace o mezinárodních a bilaterálních programech

Ve dnech 3. a 4. června pořádala
Evropská kosmická agentura ve svém
technologickém centru ESTEC v nizozemském Noordwijku velké průmyslové
dny, na které se sjela tisícovka zástupců
evropského kosmického průmyslu,
zejména z malých a středních firem.
První průmyslové dny tohoto druhu se
konaly již v roce 1999 a ty letošní byly
páté v pořadí. ESA na ně však nechala
zájemce čekat překvapivě dlouhých osm
let. Hlavním obsahem dvou intenzivních
czechspace
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prvních či oživení existujících pracovních
kontaktů jako nebývale efektivní. Pokud
bude ESA tuto akci v příštích letech opakovat, doporučuji absolvovat dvoudenní
maraton pracovního speed-datingu všem
českým firmám a pracovištím, které mají
o zakázky ESA zájem,“ uzavírá Josef Šobra
zástupce České kosmické kanceláře na
průmyslových dnech.
Autor: Michal Václavík
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Účastníci kurzu mezinárodního projektového managementu IPM-11 v únoru 2014. Zdroj: David Latif

ČEŠI NA KURZU PROJEKTOVÉHO
MANAGEMENTU V NASA

Česká kosmická kancelář nominovala dva české zástupce na pětidenní kurz mezinárodního
projektového managementu, který se uskutečnil začátkem tohoto roku v Kennedyho kosmickém
středisku ve Spojených státech amerických. Oba dva se ze slunné Floridy vrátili s nově nabytými
znalostmi a během kurzu získali také nové kontakty a zkušenosti. To vše plánují využít při své práci na
kosmických projektech.
Mezinárodní astronautická federace (IAF) naplňuje své cíle
prostřednictvím více než 40 administrativních a technických
výborů, které organizují a podporují odbornou spolupráci jejích
členů. Jedním z nich je i Výbor pro řízení mezinárodních projektů a programů (IPMC), který byl založen v roce 2010 během
Mezinárodního astronautického kongresu (IAC) v Praze. Česká
kosmická kancelář (CSO) tehdy stála u zrodu tohoto výboru a je
jednou ze zakládajících organizací.
Členy tohoto výboru jsou také zástupci významných kosmických
agentur a velkých mezinárodních společností z celého světa
podnikajících v kosmonautice. CSO má díky tomu jedinečnou příležitost diskutovat problematiku řízení mezinárodních projektů
a programů na té nejvyšší mezinárodní úrovni, získávat odborné
znalosti a čerpat ze zkušeností svých zahraničních partnerů. To
vše CSO umožňuje udržovat si přehled o aktuálním dění v této
oblasti, šířit získané informace a přispívat tak ke zlepšení současného stavu řízení kosmických projektů v České republice.

odborné studie a navrhuje opatření, která mají za cíl zlepšit
řízení kosmických projektů a usnadnit mezinárodní spolupráci.
Organizuje také specializovaná školení a kurzy.
Jedním z těchto kurzů je i týdenní kurz IPM (International
Project Management Course), který pořádá NASA v rámci svého
programu APPEL (Accademy of Program/Project & Engineering
Leadership) společně se svými zahraničními partnery z výboru
IPMC. Kurz IPM se koná dvakrát do roka v Kennedyho kosmickém
středisku na Floridě, vždy v únoru a červenci.
Kurz byl nejprve organizován za účelem interního vzdělávání
pracovníků NASA. Agentura NASA si však uvědomuje důležitost
mezinárodní spolupráce v kosmonautice, a proto tento kurz otevřela se vznikem IPMC i pro účastníky z dalších zemí. Jednotlivé
členské organizace výboru IPMC mají díky tomu možnost na kurz
dvakrát do roka nominovat účastníky.

Mezi hlavní cíle výboru IPMC patří vzájemné sdílení informací
a podpora aktivit jednotlivých členských organizací. Za tímto
účelem výbor organizuje pravidelná setkání a semináře, na
kterých mohou členové, ale i další organizace nebo jednotlivci,
diskutovat aktuální témata a problémy. Výbor vypracovává

Poslední kurz s pořadovým číslem 11 (IPM-11) se konal letos od
23. do 28. února a zúčastnili se jej i dva čeští zástupci. Jedním
byl Martin Kaška ze společnosti Synpo, a.s. z Pardubic a druhým
David Latif ze společnosti EGGO Space, s.r.o. z Lanškrouna.
O tom, jak hodnotí svou účast a co se na kurzu dozvěděli,
si můžete přečíst na následujících dvou stranách.

6
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Na konci února tohoto roku se v rámci NASA APPEL na Floridě
v USA konal kurz projektového managementu IPM-11. Rád bych
se s vámi podělil o zkušenosti a zážitky z této události.
Před odjezdem bylo nutné vyplnit několik interaktivních formulářů, které sloužily jednak pro účely NASA, ale také pro vyhodnocení osobnostních předpokladů jednotlivých účastníků. Získané
výsledky byly též užívány během kurzu.
Ubytování bylo rezervováno v malebném prostředí floridského
hotelu Radisson, který se nachází nedaleko světoznámé pláže
Cocoa Beach. Kromě ubytování a wellness zázemí, disponovalo
toto centrum i konferenční místností, kde se první večer odehrálo zahájení kurzu. Seznámili jsme se zde nejen s programem, ale
prostřednictvím „speed datingu“ i s více než 40 dalšími účastníky.
Druhý den nám byly vystaveny identifikační karty pro vstup na
území Cape Canaveral.
Školící centrum se nacházelo jen několik kroků od známé budovy
VAB (Vehicle Assembly Building), kde byly připravovány raketoplány pro lety do vesmíru. Přímo z terasy byly navíc na dohled
i vzletové rampy. Celý kurz se odehrával v americky prostorné
místnosti s kulatými stoly a třemi velkoformátovými projekčními
obrazovkami.
Náplní kurzu byly přednášky týkající se projektového managementu, mezinárodního vyjednávání, mezinárodní spolupráce
a jejích etických aspektů, ale také interaktivní cvičení, která
vyžadovala individuální zapojení všech účastníků. Kromě NASA
zde prezentovaly své aktivity a přístupy k projektovému managementu i jiné kosmické agentury.
Z organizačního pohledu byl kurz naprosto profesionálně
zvládnutý. Bylo to nepochybně zásluhou charizmatického
Dalea Crossmana a expertních znalostí Jima Zimmermana. Jim
během neformálních rozhovorů zmínil dlouhodobý zájem NASA
o spolupráci s důvěryhodným partnerem v České republice,
který bude nezávislý na volebních cyklech a podpoří spolupráci
v potenciálních společných projektech NASA.

Jedna z přednášek v rámci kurzu IPM-11. Zdroj: David Latif

MARTIN KAŠKA
SYNPO

volný vstup. Na tomto místě je možné vidět počátky americké kosmonautiky od prvních raket, které létaly do vesmíru, přes lunární
misi Apollo, až k poslednímu provozně využívanému raketoplánu
Atlantis. Atlantis zde má vybudován pavilon, kde je vystaven
v celé své kráse, coby doklad technického umu všech, kteří se na
jeho výrobě a užívání podíleli.
Naše firma Synpo, a.s. má v kosmonautice několikaleté zkušenosti
s projekty ESA. V minulosti jsme pracovali na aplikaci nanočástic
v polymerní matrici s cílem dosáhnout co nejmenší propustnosti
plynů za velmi nízkých teplot. V současnosti máme rozpracovaný
další projekt, který se zabývá vývojem epoxidové pěny vyztužené uhlíkovým vláknem. Cílem projektu je získání optimálních
fyzikálně mechanických vlastností tohoto materiálu při nejnižší
možné váze. Konstruktéři nosných raket i jednotlivých družic jsou
si vědomi, že jakákoliv úspora hmotnosti přináší nezanedbatelné
úspory nákladů. V tomto roce zahajujeme další projekt ESA, který
bude věnován výzkumu uhlíkových nanočástic v epoxidových
matricích.
Závěrem bych chtěl poděkovat České kosmické kanceláři, která
nám s kolegou Latifem zprostředkovala účast na výše zmiňovaném kurzu. Pan Zimmerman rovněž vyjádřil potěšení z účasti
českých zástupců. Já za svou osobu mohu účast dalším českým
zájemcům vřele doporučit.

Rocket Garden v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě na fotografii českých účastníků.
Zdroj: David Latif

Atmosféra mezi účastníky byla naprosto přátelská a náplň byla
podle mého názoru obohacující pro všechny mezinárodní
účastníky. Z interních diskusních příspěvků NASA bych chtěl
zmínit prezentaci Davida Flynna, která se týkala momentální
situace v oblasti exportu informací a zboží, jež patří pod dohled
federálních úřadů USA (ITAR). Tato problematika se netýká
pouze NASA, ale všech organizací v USA, které přicházejí do
kontaktu s informacemi, technologickými postupy a produkty klíčovými pro národní zájmy. Americká administrativa
si začíná být vědoma, jaké komplikace to přináší mezinárodnímu
obchodu, a proto jsou prováděny aktualizace, které mají přinést
pozitivní zlepšení. Za velmi zdařilou a profesionálně provedenou
přednášku, s následným zapojením všech účastníku, považuji také
prezentaci Alana Richtera, který přicestoval z Jihoafrické republiky
a hovořil o etických problémech v obchodování.
Po pětidenním kurzu všichni účastníci obdrželi certifikát o jeho
absolvování spolu s almanachem účastníků, který si všichni navzájem s radostí podepsali. Finanční prostředky k pokrytí kurzu nejsou
sice zanedbatelné, ale v tomto případě vhodně vynaložené.
Příjemným zakončením kurzu byla prohlídka návštěvnického
centra Kennedyho kosmického střediska. NASA pro nás zajistila
czechspace
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DAVID LATIF
EGGO SPACE

velmi vhodný i pro mezinárodní účast. Dále se kurzu zúčastnili
kolegové z Japonska, Brazílie, Francie, Itálie nebo Kanady. Každý
z účastníků obdržel také certifikát z NASA o absolvování kurzu
a almanach, který byl na památku podepsán ostatními absolventy.

Dovolte, abych se s vámi podělil o pár postřehů z mé účasti na
kurzu IPM-11, který se uskutečnil v rámci programu NASA APPEL.

Prohlídka návštěvnického centra Kennedyho kosmického
střediska, kde je v novém pavilónu umístěn raketoplán Atlantis.
Zdroj: David Latif

Kurzu předcházelo vyplnění mnoha dotazníků a formulářů,
některé z nich byly obecné a sloužily jako podklad pro pořadatele kurzu, další představovaly již konkrétní cvičení zaměřená na
přednášky jednotlivých lektorů. Obecně lze říci, že to byla velmi
dobrá příprava na kurz.

Atmosféra zde byla velmi příjemná. Po stránce organizační byl
kurz velmi dobře zvládnutý, zejména díky Jimu Zimmermanovi
a Daleu Crossmanovi. Pan Zimmermann byl velice vstřícný a při
jednom rozhovoru také zmínil, že si váží dlouhodobé spolupráce
s Českou kosmickou kanceláří na organizaci kurzu NASA APPEL.
Náročnost kurzu byla snad jen ve velmi intenzivním časovém
plánu, kde bych možná uvítal menší časovou vytíženost jednotlivých dní, ale jinak mohu říci, že bych tento kurz vřele doporučil
každému, kdo se zajímá o projekty v kosmonautice. Volný čas
jsme společně s dalšími účastníky trávili v hotelovém bazénu
nebo na blízké pláži Cocoa Beach. Součástí kurzu byly i příjemné
společenské večery v místních restauracích.
Celkovou finanční náročnost kurzu bych hodnotil jako velmi
příznivou vzhledem k tomu, že náklady účastníků spočívali v letence do USA a zpět, ubytování a částečném stravování. Snídaně
se odehrávala v hotelu, oběd byl hrazený NASA a večeře byla na
individuálním rozhodnutí účastníků.
Jako shrnutí lze říci, že poznatky z tohoto kurzu jsou aplikovatelné téměř ve všech odvětvích průmyslu, a proto ho lze hodnotit
jako opravdu přínosný pro zlepšení komunikačních dovedností
v projektovém řízení. Svou účast považuji, vzhledem k přínosům
tohoto kurzu, za velice hodnotnou.

Čeští účastníci kurzu IPM-11 před budovou Vehicle Assembly
Building, která sloužila k montáži měsíčních raket Saturn V
i raketoplánů. Zleva: Martin Kaška ze společnosti Synpo, a.s.
a David Latif ze společnosti EGGO Space, s.r.o. Zdroj: David Latif

Po našem příjezdu do Cape Canaveral na Floridě jsme se ubytovali v hotelu Radisson, který se nachází jen pár metrů od známé
pláže Cocoa Beach. Kurz probíhal každý den od 8. do 17. hodiny.
Z hotelu jsme byli dopravováni autobusem až do Kennedyho
kosmického střediska, kde kurz probíhal. Cesta, která zabrala asi
45 minut, byla dobře organizována a pro účastníky kurzu zcela
zdarma.
Kurz byl od začátku zaměřen na práci ve skupinách. První den
jsme byli rozděleni do jednotlivých skupin a potom každý den
v rámci interaktivních cvičení různě promícháváni, díky čemuž
jsme měli možnost lépe poznat další účastníky.
Přednášky a cvičení byly zaměřeny především na mezinárodní komunikaci v rámci projektového řízení. Cílem bylo zlepšit zejména
tzv. soft skills, měkké dovednosti v komunikaci mezi lidmi různých
národností, které jsou často v mezinárodních projektech opomíjeny, což může mít za následek nemalé problémy. Lektoři ve svých
přednáškách navazovali na knihu Cultures and Organizations:
Software of the Mind, kterou napsal Geert Hofstede. Tuto knihu
jsme také na kurzu obdrželi.
Zajímavou přednášku měl dle mého názoru profesor Michael
Tucker, který nás seznámil s odlišnostmi jednotlivých kultur a termíny polychromní a monochromní kultura. Německo patří do
monochromní a Brazílie do polychromní, odlišnost je ve vnímání
času. Avšak ani tyto odlišnosti nemusí být překážkou pro mezinárodní spolupráci, protože jednotlivé kultury, jak jsme se dozvěděli,
stojí na společných základech, které se pouze v průběhu staletí
různě vyvíjely a v mnoha případech se pouze přizpůsobovaly
okolním podmínkám. Další zajímavou přednášku s interaktivním
cvičením měla Susan Coleman, která se zaměřovala na mezinárodní vyjednávání.
Kurzu se zúčastnilo asi 40 posluchačů z různých zemí. Velká část
z nich pracovala v NASA, některé z prezentací proto byly zaměřeny
spíše na pracovníky NASA, ale nebylo jich mnoho, proto byl kurz
8
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Naše firma v dubnu tohoto roku úspěšně dokončila projekt pro
ESA, jehož cílem bylo ohodnotit tři typy superkondenzátorů, které
jsou v současné době na trhu, a na základě definovaných testů
z nich vybrat vhodný superkondenzátor pro následnou výrobu
dvou kusů zásobníku energie BOSC (Bank of Supercapacitors).
Superkondenzátory i zmíněné zásobníky energie BOSC byly
podrobeny v průběhu projektu celé řadě testů, např. životnostnímu testu, mechanickým testům jako jsou vibrace, mechanické rázy
a podobně.
Česká kosmická kancelář nám s kolegou Kaškou velmi pomohla se
zprostředkováním naší přihlášky k účasti na kurzu, na který jsme
byli s naším velkým potěšením nakonec ze strany NASA vybráni.
Pan Zimmerman, jak jsem již zmínil, vyjádřil svoji spokojenost
s CSO a její pomocí českým zájemcům.
Autor: Michal Kuneš
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ANALÝZA POBÍDKOVÉHO
PROGRAMU PRO ČESKÝ PRŮMYSL

S rokem 2014 končí také přechodné šestileté období od vstupu České republiky do Evropské
kosmické agentury (ESA) a s ním i Pobídkový program pro český průmysl. Tento program je
vyhrazen pouze pro česká pracoviště a jeho cílem je usnadnit jim zapojení do projektů ESA
a připravit je na konkurenci z ostatních členských států v rámci otevřených projektových soutěží.
Česká kosmická kancelář (CSO) se ohlédla za tímto končícím programem a zpracovala interní
analýzu, ve které se zaměřila na shrnutí a zhodnocení tohoto programu.
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Srovnání českých pracovišť podle počtu projektů v programu CIIS, ve kterých byly hlavním řešitelem. Graf zahrnuje i projekty uzavřené mimo výzvy. Zdroj: CSO

Pobídkový program pro český průmysl
Potřeba ustavení zvláštního přechodného období pro nové
členské státy ESA se ukázala záhy poté, co se začalo zrychlovat
rozšiřování ESA o nové členy. Tento trend s sebou přinesl situaci,
kdy se ukázalo, že pro nově přijaté státy nebude možné beze
zbytku aplikovat ustanovení o přiměřené geografické návratnosti, které je zakotveno v Úmluvě ESA. S přijetím Portugalska proto
ESA rozhodla o zřízení zvláštního ochranného režimu, během
něhož dostanou pracoviště nováčkovské země čas a příležitost
pochopit a naučit se vyhovět projektovým požadavkům ESA.
Toto přechodné období je pro Českou republiku šestileté a má
podobu zvláštního programu, na který je vyčleněno 45 % z ročního povinného příspěvku České republiky.
czechspace

Podmínky využívání prostředků tohoto programu jsou uvedeny
v přístupové dohodě, která vstoupila v platnost 12. listopadu
2008. Pobídkový program pro český průmysl (CIIS – Czech Industry
Incentive Scheme) je primárně určen pouze pro česká pracoviště.
S vyloučením zahraniční konkurence si tak mohou osvojit potřebné znalosti o procedurách a také zvýšit svou úroveň, aby mohla
v dalších letech v ESA uspět.
O využití finančních prostředků tohoto programu rozhoduje
speciální pracovní skupina Czech-ESA Task Force tvořená zástupci
ESA i České republiky. Zodpovídá za výběr projektů, jejichž řešení
přispěje ke zvýšení profesní úrovně našich pracovišť, naučí je zvládat administrativu projektů ESA a podpoří navázání partnerských
vztahů včetně spolupráce mezi soukromou a veřejnou sférou. Tím
ČERVEN 2014
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bude naplněn motivační cíl programu CIIS, kterým je předejít problémům s návratností českého příspěvku, až přechodné období
skončí.

Režie ESA
3,5 M€

Zbývá
2,7 M€

První výzva byla vyhlášena v březnu 2009. Celkem bylo hodnoceno 54 přijatých projektových návrhů, 14 z nich bylo vybráno
k realizaci. Celkový rozpočet těchto projektů je 2,4 milionů euro.
Do druhé výzvy z prosince 2010 bylo podáno 63 návrhů. Z nich
bylo vybráno 18 s celkovým rozpočtem 4,5 milionů euro. Třetí
výzva byla otevřena v lednu 2013 a počet hodnocených projektů byl 38. Z nich bylo k financování vybráno 13 v celkové výši
2,9 milionů euro.

Výzvy
9,8 M€

Mimo výzvy
1,4 M€

Celkový rozpočet programu CIIS je 17,4 milionů euro, z toho
9,8 milionů euro připadá na projekty získané na základě jednotlivých výzev. Z CIIS jsou hrazeny i projekty mimo výzvy. V rozpočtu
je na ně připraveno 1,4 milionů euro, 3,5 milionů euro je režie ESA
a 2,7 milionů euro nebylo dosud využito.

Využití financí programu CIIS v milionech euro. Zdroj: CSO

Program CIIS má podpořit uplatnění v ostatních programech
ESA, do kterých Česká republika přispívá, a upřednostnit projekty
s cílem vyvinout metodu nebo produkt, který v Evropě dosud není
nebo je žádoucí podpořit jeho konkurenční produkci. Technickou
kvalitu každého projektového návrhu hodnotili v rámci všech výzev experti ESA podle čtyř kritérií. Nejdůležitějším kritériem byly
jasně určené technické cíle projektu, odpovídající postup a podmínky k jejich dosažení, rozbor problematických oblastí a profil
dané organizace. Mezi další kritéria patřilo uplatnění výstupu projektu v programech ESA, přiměřenost nákladů a harmonogramu
projektu a soulad se zadávací dokumentací. Splnění kriterií bylo
bodováno, nejvíce bylo možné získat 100 bodů. Podmínkou pro
přijetí návrhu pak bylo získání alespoň 50 bodů.

Výzvy
Pobídkový program byl postaven na veřejných výzvách k podání
projektových návrhů. Celkem byly vyhlášeny tři výzvy, jejichž

Zhodnocení programu
Celkem bylo dosud uděleno 47 projektů, které předložilo
21 českých pracovišť. Tři čtvrtiny pracovišť jsou soukromé společnosti, čtvrtina výzkumná pracoviště, která zahrnují akademická
pracoviště a výzkumné ústavy. Obdobný poměr je i v rozdělení
počtu řešených projektů (78 % průmysl, 22 % výzkum). Rozdělení
finančních zdrojů bylo ještě výraznější ve prospěch soukromých
společností, které z nich získaly 90 %. Průměrná hodnota projektu řešeného výzkumným pracovištěm je 97 tisíc euro, zatímco
u soukromé společnosti je to 253 tisíc euro.
Podíl jak počtu projektů, tak rozdělených financí vykazuje od
1. do 3. výzvy postupné navyšování ve prospěch firem (z 64 %
na 92 % v počtu projektů a z 78 % na 97 % u rozdělených financí). Tento trend je dán změnou zadávací dokumentace mezi
jednotlivými výzvami, v některých případech tato dokumentace vymezovala jako možné hlavní řešitele pouze soukromé
společnosti.
Ze všech projektů se jednalo pouze ve dvou případech o spolupráci mezi výzkumným pracovištěm a soukromou společností.
Nepodařilo se tedy dosáhnout jednoho z cílů programu a podpořit intenzivnější spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Nejvíce projektů řešila společnost Iguassu Software Systems
s 5 projekty. 4 projekty mají CSRC, Siemens Convergence Creators
a Ústav technické a experimentální fyziky na ČVUT.
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Výzva 1
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Celkem

Podíl projektů výzkumných pracovišť na celkovém počtu projektů
Podíl rozpočtu projektů vedených výzkumnými pracovišti na celkovém počtu

Znázornění podílu počtu projektů vedených výzkumnými pracovišti na celkovém počtu
projektů a podílu rozpočtu projektů vedených těmito pracovišti na celkovém rozpočtu.
Celkové údaje zahrnují pouze projekty, které byly zahájeny na základě jedné z výzev.
Zdroj: CSO
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tematické zaměření obsahovalo tři odlišné oblasti. První oblast
byla zacílena na letový hardware. Druhá oblast byla určena na
výzkumné a vývojové aktivity vedoucí k produktům a službám.
Poslední oblastí byly přípravné činnosti, které zahrnovaly studie
a průzkumy pro podporu české konkurenceschopnosti. Do první
oblasti mohly být podávány projektové návrhy s rozpočtem
maximálně 1 milion euro, do druhé oblasti návrhy do 200 tisíc
euro a do poslední s rozpočtem do 100 tisíc euro. Zahraniční
spoluřešitelé mohli být financováni z Pobídkového programu
jen tehdy, když to bylo pro zdárné splnění projektových cílů
nezbytně nutné.

czechspace

V rámci zpracovávané analýzy byly jednotlivé projekty rozděleny
do několika tematických oblastí. Asi z poloviny byl program využit na projekty zaměřené na obecné technologie a aktivity, které
zahrnují základní vývoj, studie a certifikace. Druhým nejčastějším
tématem byl výzkum vesmíru, následovalo pozorování Země,
navigace, pozemní segment, nosné rakety a telekomunikace.
Tematické rozložení projektů neodpovídá tematickému rozložení
příspěvků České republiky do programů ESA. Zvlášť je to patrné
u 3. výzvy, která je téměř výhradně zaměřena na obecné technologie a aktivity.
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Rozdělení projektů do tematických oblastí a porovnání jednotlivých výzev a celkových údajů na základě počtu projektů a rozpočtu těchto tematických oblastí.
Celkové údaje zahrnují pouze projekty, které byly zahájeny na základě jedné z výzev. Zdroj: CSO

Závěr
I když ještě není rozhodnuto o využití 14 % celkového rozpočtu, lze konstatovat, že Pobídkový program pro český průmysl
napomohl k posílení českého kosmického průmyslu. Polovina
z pracovišť, která se do tohoto programu zapojila, neměla před
tím žádné zkušenosti s prací na projektech v kosmonautice.
Program tak pomohl zapojení nových pracovišť, která získala
praktické zkušenosti.
Pobídkový program umožnil navázání spolupráce s velkými evropskými společnostmi jako je Astrium nebo Thales Alenia Space.
Tyto kontakty a zkušenosti s prací na projektech v programu CIIS
vedly k získání nových komerčních projektů i projektů v jiných
programech ESA. Patří sem například komerční zakázka Frentech
Aerospace na přesně obráběné díly pro rozevírání fotovoltaických panelů na 81 družic Iridium NEXT nebo detektor SATRAM
pro měření kosmického záření na družici Proba-V, na jehož vývoji
spolupracovala společnost CSRC s Ústavem technické a experimentální fyziky na ČVUT. Díky programu CIIS je česká pobočka
americké společnosti společnost AVX jediným evropským dodavatelem hermeticky uzavřeného tantalového kondenzátoru pro
použití v kosmonautice, firma Synpo navíc může být v budoucnu
jedinou neamerickou společností, která bude mít know-how
potřebné pro výrobu specializovaného druhu epoxidové pěny
vystužené uhlíkovým vláknem.
czechspace

Na druhou stranu je však důležité položit si otázku, jestli se nedalo
dosáhnout lepších výsledků. V rámci programu CIIS byla dávána
přednost zejména projektům s rychlým návratem vložených
financí, jak doporučuje Národní kosmický plán. Snaha o rychlý
návrat vložených financí je ekonomicky pochopitelná, ale někdy
také strategicky krátkozraká. Kosmonautika je strategický sektor,
avšak ze zaměření projektů není patrné, že by existovala snaha
o dlouhodobou podporu a rozvoj určité oblasti. Akademická
pracoviště a výzkumné ústavy hrají v kosmických aktivitách
nenahraditelnou roli. Bez nich není možné efektivně čerpat český
příspěvek, proto by měly být v zapojování do projektů co nejvíce
podporovány.
Tento program představoval pro český kosmický průmysl jedinečnou příležitost, která se již nebude opakovat a jeho výsledky
ovlivní další vývoj kosmonautiky v České republice. I přes jeho
kladné působení program nepřinesl a ani nemohl zajistit odstranění všech překážek pro účinné zapojení České republiky
do kosmických programů. Je zapotřebí i nadále zvyšovat účast
ve volitelných programech ESA a zároveň posilovat návratnost
povinného příspěvku. Stále platí, že se česká kosmonautika musí
usilovně soustředit na další zvyšování své kapacity a konkurenceschopnosti v takovém špičkovém odvětví jako je kosmonautika.
autoři: Michal Kuneš, Jan Kolář
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Metrologická laboratoř s interferometrem umožňující přesné měření asférických povrchů a mikrodrsnosti
s rozlišením 0,1 nm. Zdroj: TOPTEC

TOPTEC

Město Turnov kromě bohaté historie a malebné polohy v podhůří Ještědsko-kozákovského hřbetu s horninovým podložím
obohaceným křišťálem a křemennými polodrahokamy stojí u základů regionální tradice šperkařského a sklářského průmyslu,
optiky a souvisejících oborů. Jedním z turnovských podniků je i TOPTEC, novodobý nástupce optického pracoviště Akademie věd
ČR, které jsem letos v dubnu navštívil. Důvodem mé již třetí návštěvy byl jeho rychlý rozvoj, který ve svém oborovém zaměření
nemá v České republice obdoby. Ing. Vít Lédl, ředitel centra TOPTEC, který jeho vznik inicioval a zároveň v turnovských optických
dílnách strávil většinu své profesní kariéry, mě činností centra zevrubně provedl.

Založení centra

vaných pracovníků, nejspíš kvůli malé nabídce technických oborů
souvisejících s optikou.

Pracoviště TOPTEC, turnovské Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů, vzniklo rozšířením Vývojových
optických dílen Akademie věd ČR při Ústavu fyziky plazmatu
AV ČR. TOPTEC tedy navazuje na více než čtyřicetiletou tradici
v turnovském akademickém pracovišti a v současnosti je
jediným výzkumným a vývojovým centrem se zaměřením na
ultrapřesnou a speciální optiku v Čechách. Zabývá se hlavně
asférickou a free-form optikou, přesným měřením a následným
přenosem výsledků do průmyslové praxe – do budoucna tedy
velmi perspektivní činnosti. „Naší vizí je zařadit se do roku 2018
mezi pět nejlepších center se zaměřením na ultrapřesnou a speciální
optiku v Evropě a účastnit se prestižních mezinárodních projektů,“
říká Vít Lédl, ředitel centra TOPTEC.
Personální obsazení se rozrostlo z původních 16 pracovníků
na více než 40. Noví zaměstnanci většinou přichází z Technické
univerzity v Liberci. Jde zejména o absolventy se zkušenostmi
s mechanikou a elektrotechnikou, dále odborníky na optické
systémy z Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství při ČVUT
a Univerzity Palackého v Olomouci a specialisty na pro povrchové leštící procesy z Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze. I přes intenzivní nábor nových pracovníků, nejsou zatím
všechny potřebné pozice uspokojivě naplněny. Podle pana Lédla
je v České republice obecně cítit nedostatek v optice kvalifiko12

czechspace

Založení TOPTEC na podzim roku 2010 bylo umožněno prostřednictvím dotace OP VaVpI. V průběhu dalších dvou let centrum
postupně rozšiřovalo paletu svého technického vybavení, zařizovalo laboratorní a dílenské prostory a celkově veškerou potřebnou
infrastrukturu. V roce 2013 pracoval TOPTEC v zaváděcím režimu
již s kompletní výbavou a od letošního roku funguje v plném
provozu. Kromě svého vlastního výzkumu a vývoje pracuje
na zakázkách smluvního výzkumu a na projektech s partnery
z průmyslu.

Hlavní činnost a technické vybavení
Centrum TOPTEC ve svém portfoliu nabízí služby od návrhu systému přes jeho konstrukci, provedení optických a optomechanických simulací a finální výrobu. Zaměřuje se na prototypovou výrobu či malé série optických prvků, velmi přesné měření a nanášení
tenkých vrstev. Ruku v ruce s přesnou optikou a měřícími systémy
jde i činnost v oblasti jemnomechanických konstrukcí, které jsou
nezbytné pro precizní spolehlivé uchycení a seřízení optických
členů. Pracoviště disponuje moderním strojním a dílenským vybavením pro prototypovou výrobu přesných dílů, sférických i asférických optických prvků, přesných forem a povrchů. K dispozici jsou
ČERVEN 2014

Generátor pro rovinné, asférické, válcové a free-form plochy.
Zdroj: TOPTEC

stroje pro pětiosé obrábění a řezání s přesností v řádu nanometrů,
leštění iontovým svazkem a generátory rovinných, asférických,
válcových a free-form ploch. K proměřování a testování svých
výrobků TOPTEC využívá pokročilé interferometry, dotykové
profiloměry, zařízení pro souřadnicové měření, difraktometr
a rentgenový goniometr, spektroskop a materiálový mikroskop
atomárních sil.

Pět okruhů speciální optiky
Odborné zaměření TOPTEC se dělí do pěti hlavních směrů. Výzkum
a vývoj krystalových a rentgenových optických dílů, který navazuje na činnost emeritního pracovníka Vývojové optické dílny, fyzika
Dr. Ivana Šolce, autora unikátních polarizačně-interferenčních
monochromatických filtrů. Výzkum je zaměřen na speciální filtry
a na nové typy rentgenové optiky s aplikacemi například v astrofyzice. Mezi další výstupy centra patří filtr pro studium Slunce ve
vápníkové čáře K a úzkopásmový filtr pro pozorování chromosféry.
Druhou oblastí je výzkum a vývoj v oblasti asférické optiky a její
využití v optických soustavách. Součástí je i metrologická činnost,
která zajišťuje kvalitu výsledných parametrů vyráběných dílů.
Třetí oblastí je návrh soustav tenkých vrstev, jejich vakuové
nanášení a měření výsledných vlastností. Čtvrtou oblastí zájmu
jsou optické systémy pro detektory částic s aplikacemi v základním výzkumu částicové fyziky. TOPTEC provádí simulace
funkcí optických komponent, které jsou součástí detektorů částic.
Zvláštní specializací jsou simulace Čerenkovova záření, návrhy
radiátorů, zrcadlových stěn detektorů a vývoj nových detektorů
Čerenkovova záření. S tím souvisí i návrhy nových optických
měřících a detekčních metod pro částicové experimenty.
Pátým a poměrně širokým okruhem činnosti je adaptivní optika,
difraktivní optické elementy, měřící metody a optoelektronické
systémy. Aktivity staví na průniku optiky a elektroniky a použití
koherentního laserového záření. TOPTEC pro tyto účely provozuje
tři samostatné laboratoře. Adaptivní optika je velmi perspektivní
technologie umožňující řízené ovlivňování tvaru vlnoplochy
v reálném čase. Nejznámější aplikací jsou deformovatelná zrcadla
pro pozemní astronomii, která umožňují kompenzovat rušivý vliv
pohybu atmosféry na ostrost pozorovaného obrazu. S adaptivní
optikou se také čím dál více počítá při návrhu kosmických teleskopů na družicích, neboť aktuátory laditelná vlnoplocha hlavního zrcadla slibuje relativně snadnou možnost korekcí případných chyb
a deformací vzniklých v ostatních optických členech dalekohledů.

Oddělení návrhu soustav tenkých vrstev a vývoje metod pro
jejich optimální depozici. Zdroj: TOPTEC

Věc má ale i stinnou stránku, neboť tu hrozí permanentní riziko
selhání některých z aktuátorů a tedy od začátku chybné a neostré
zobrazení. Existuje však řada dalších vědeckých a průmyslových
aplikací, například v oční medicíně při diagnostice a operacích

oka, v soustavách výkonných laserů, v systémech pro letecké
nebo družicové laserové skenování povrchu (LIDAR) či biologické
mikroskopii. Vývoj adaptivní optiky se ustálil ve třech hlavních
oblastech – senzory vlnoplochy, vlnoplochu deformující členy
a řídící metody. TOPTEC provádí v adaptivní optice výzkum, vývoj,
návrh a realizaci kompozitních struktur s piezoelektrickými nebo
elektrostrikčními materiály, řídící elektroniky a řídící algoritmy.
Pomocí mechatronických struktur jsou vyráběna deformovatelná
zrcadla a systémy s prostorově laditelnou optickou délkou.

Národní vývojové projekty a domácí partneři
TOPTEC se podílí na celé řadě výzkumně-vývojových projektů,
obvykle ve spolupráci s tuzemskými partnery. Spolupráce je
rozvinutá zejména v rámci domovského Ústavu fyziky plazmatu
AV ČR a v regionu též s Technickou univerzitou v Liberci. Z komerční sféry patří mezi obvyklé partnery přerovská společnost
Meopta–optika, Výzkumný a zkušební letecký ústav v Praze
Letňanech a firma POLPUR, turnovský výrobce nástrojů pro
sklářský a bižuterní průmysl.
Mezi hlavní témata zájmu patří vývoj měřidel pro asférické
a free-form optické plochy a pokročilé optické systémy, které
asférickou optiku využívají, vývoj nových nástrojů pro velmi jemné leštění povrchů s využitím abraziv na bázi nanočástic, výzkum
návrhových metod a základních vlastností plošných akustických
metamateriálů a metod pro aktivní řízení jejich akustické impedance v proměnných pracovních podmínkách. Tyto materiály
jsou použitelné například v designu systému protihlukových štítů a zvukově-absorpčních panelů.
Dále sem patří výzkum metod pro zobrazování feroelektrických
doménových stěn pomocí digitální holografické tomografie.
Cílem činnosti je vytvořit nástroje pro optimalizaci technologie
výroby feroelektrických materiálů, u nichž doménové struktury zásadně ovlivňují makroskopické materiálové vlastnosti.
Poslední okruh tvoří hyperspektrální zobrazovací systém pro
měření složení nebezpečných plynů, kde je uživatelem Hasičský
záchranný sbor ČR.

Zerodurová zrcadla pro Solar Orbiter
TOPTEC v současné době pracuje na výrobě tří zerodurových
zrcadel pro koronograf METIS (Multi Element Telescope for
Imaging and Spectroscopy) na sondu ESA Solar Orbiter, která
by měla v roce 2017 odstartovat ke Slunci. Solar Orbiter se k naší
mateřské hvězdě přiblíží nebývale blízko, na vzdálenost asi
czechspace
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Centrum TOPTEC je zodpovědné za realizaci dvou hlavních
zrcadel a stínícího členu, které dodává společnosti Compagnia
Generale per lo Spazio (OHB AG), hlavnímu koordinátorovi METIS.
Obě hlavní zrcadla jsou navržena ve tvaru mezikruží o rozměrech
cca 163 – 219 mm. Mají tvar, který se mírně odchyluje od kulové
plochy a pro jejich výrobu je nutné použít speciální sub-aperturní brousící a leštící techniku. Nejnáročnější na tomto projektu je
dosáhnout optických vlastností zrcadel, které spočívají v jejich
tvaru a velmi nízké mikrodrsnosti povrchu zeroduru do 0,3 nm,
navíc s požadavkem, aby celková hmotnost zrcadel nepřesahovala 1 kilogram. Pro tyto účely TOPTEC využil své interferometry
umožňující přesné měření asférických povrchů a mikrodrsnosti
s rozlišením 0,1 nm.

Objektiv pro družice Proba-3
Předmětem druhého projektu pro výzkum vesmíru, který právě
vstupuje do fáze výroby, je objektiv pro koronograf ASPIICS
(Association de Satellites Pour l'Imagerie et l'Interférométrie de
la Couronne Solaire) na misi ESA Proba-3. Jedná se o první projekt, ve kterém bude testován let soustavy dvou družic v přesné
formaci, což je zároveň hlavním technologickým cílem této mise.
Vědeckým přínosem Proba-3 bude pozorování sluneční koróny
pomocí koronografu umístěného na družici, která se bude
nacházet dále od Slunce. Druhá družice poletí v přesné formaci
o 140 metrů blíže Slunci a bude fungovat jako stínítko slunečního disku. ASPIICS bude pozorovat sluneční korónu ve viditelném
světle 540 – 570 nm a ve spektrální čáře Helium-I D3 o vlnové
délce 586,4 nm.

Vít Lédl, ředitel centra TOPTEC. Zdroj: TOPTEC

42 milionů kilometrů, přičemž dráha sondy se sklonem 25° ke
slunečnímu rovníku umožní zkoumat i málo známé oblasti slunečních pólů. Koronograf bude jedním z 10 hlavních přístrojů na
palubě. METIS bude pozorovat sluneční korónu ve 3 spektrálních
oblastech: spektrálních čárách Helium-II, Helium-I a v polarizovaném oranžovém světle.

ROZHOVOR S VÍTEM LÉDLEM,
ŘEDITELEM CENTRA TOPTEC
Jak jste se dostal k optice?
Od dětství jsem se zajímal o astronomii a dalekohledy a odtud
není k optice daleko. Na střední škole jsem docházel na hvězdárnu ve Vlašimi, kde jsem později také přednášel. Pak jsem šel
na Technickou univerzitu v Liberci a vystudoval přírodovědné
inženýrství na Fakultě mechatroniky. Nejvíce mě zajímala holografická interferometrie a již při studiu jsem v tomto oboru začal
pracovat v tehdejších Vývojových optických dílnách Akademie
věd v Turnově. Po škole jsem v tomto zaměstnání zůstal a později
inicioval vznik optického centra TOPTEC.
Jaké byly první zakázky TOPTEC pro kosmonautiku?

Velmi přesný soustruh pro obrábění technologií
Single Point Diamond Turning. Zdroj: TOPTEC

TOPTEC je zatím příliš mladý, ale jeho předchůdce, Vývojové
optické dílny AV ČR se podílely již na projektech programu
Interkosmos. Vyráběly se tu filtry pro projekt Vladimíra Remka
pro pozorování soumraku z oběžné dráhy a část počátečního
mechanického vývoje tu mají i české akcelerometry, které dnes
fungují na konstelaci tří družic ESA Swarm. Unikátním produktem
optické dílny jsou i polarizačně-interferenční monochromatické
filtry vyvinuté Dr. Ivanem Šolcem pro pozorování Slunce. V tuto
chvíli pracujeme na dvou, již zmíněných, projektech pro ESA –
zrcadla pro koronograf METIS sondy Solar Orbiter a objektiv pro
koronograf ASPIICS družicového tandemu Proba-3.
Jakých kosmických misí nebo projektů byste se v budoucnu
chtěli jako TOPTEC účastnit?
TOPTEC má na starosti optický návrh a výrobu celého optického
systému, který dodává belgickému Centre Spatial de Liège,
hlavnímu integrátorovi koronografu. Systém se skládá ze dvou
částí - hlavní objektiv a přenosová optická soustava. Obě části
byly navrženy a vypočítány s ohledem na maximální výkon při
zachování robustní konstrukce. Hlavní objektiv má náročné
požadavky na mikrodrsnost povrchu pouhých 0,2 nm pro
dosažení maximálního poměru signál - šum, což je pro výrobu
velmi náročné. Každá nepřesnost povrchu na hlavním objektivu
produkuje nadbytečné rozptýlené světlo, které snižuje hodnotu
žádané užitečné informace. Přenosová optická soustava využívá
asférických ploch ke snížení celkové hmotnosti systému. To
zjednodušuje optický návrh, ale klade vysoké nároky na přesnost
mechanického zapouzdření.
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Určitě bychom se chtěli podílet na české družici. Je ostuda že od
dob Magionů, respektive MIMOSy, Česká republika ještě vlastní
družici nemá. Malé družice se již mnoho let staví ve světě ve velké
míře a družice s parametry cubesatu se v posledních letech staly
téměř běžnými vysokoškolskými projekty. Tento rychle se rozvíjející trend bychom neměli rozhodně podcenit. Národní kosmický
program by tomu velmi pomohl. Neměli bychom se spoléhat jen
na ESA.
Co je pro Vás na kosmických zakázkách nejnáročnější?
Nejtěžší je splnit technické parametry. Jsme závislí na technickém
zadání ze zahraničí, a pokud v něm nastanou nečekané změny,
ČERVEN 2014

Příkladem může být situace, která vznikla v průběhu řešení
projektu METIS. V přípravné fázi, kde má dojít ke kompletnímu
návrhu optické a mechanické soustavy včetně řady materiálových
a provozních testů, byl jako materiál pro hlavní zrcadla navržen
křemíkem infiltrovaný karbid křemíku (SiSiC). Tento materiál má
unikátní vlastnosti z pohledu tuhosti a teplotní stability. Na druhou stranu použití SiSiC vyžadovalo intenzivní výzkum z pohledu
leštitelnosti a přesnosti výsledného tvaru.

Laboratoř pro testování optických vlastností, mnohdy velmi
atypických, prvků. Zdroj: TOPTEC

Se značným úsilím se nám podařilo připravit prototyp zrcadla ze
SiSiC, který splnil požadavky odběratele. Pro další fáze projektu
bylo rozhodnuto změnit materiál zrcadel na, dnes již klasickou,
optickou keramiku, Zerodur. Se změnou materiálu bylo ale nutné
kompletně změnit konstrukci jak vlastních zrcadel, tak i systému
pro jejich uchycení. Výsledkem je zpoždění projektu přibližně
o 10 měsíců.

Máte v plánu centrum TOPTEC v budoucnu ještě dále rozvíjet?
Výzvou pro nás určitě bude nákup technologie pro výrobu přesné
lisované optiky. Chtěli bychom se věnovat zejména výzkumu
a vývoji v oblasti hyperspektrálního zobrazování a vývoji měřících
metod pro přesné měření tvaru a kvality povrchu. V letošním roce
tvoří podíl kosmických projektů asi 15 % z celkového objemu
činnnosti pracoviště, ale naším cílem je dosáhnout v budoucnu
zvýšení na 40 %.
Jak se díváte na spolupráci s průmyslem?
Většina zakázek, na kterých pracujeme, je pro využití v průmyslu.
Jsme jimi v podstatě plně vytíženi a někdy je musíme i odmítat.
Portfolio našich zákazníků čítá kolem šesti desítek domácích i zahraničních firem. Míváme s nimi uzavřené dohody o mlčenlivosti, takže
o vlastních projektech bohužel nemohu říci více podrobností. Jen
ve zkratce, dodáváme například osvětlovací systémy pro Siemens,
optiku pro laserové průmyslové centrum HiLASE v Dolních
Břežanech, zákazníky máme i v Jižní Koreji, Číně, USA a Německu.
Hlavně však spolupracujeme s českými firmami v oborech optiky,
měřících systémů a strojírenství, mikroskopů, rentgenové optiky,
lékařských přístrojů, elektroniky a polovodičového průmyslu,
materiálového vývoje a sklářského průmyslu.
czechspace

Prototypová dílna jemné mechaniky s pětiosým obráběcím centrem.
Zdroj: TOPTEC

způsobuje to komplikace při výrobě, protože musíme měnit
technologie a zavést nové přípravky. Klasickým rysem kosmických
projektů jsou také prodlevy a nejistota v plánování. Většina projektů je řešena na mezinárodní úrovni se zapojením řady různých
společností. Každá drobná prodleva v plánu u některého z partnerů se tak nakonec může projevit několikaměsíčním zpožděním
činností u nás. S tím souvisí i značné prodlevy ve finančním plnění
ze strany odběratele.

Kromě průmyslu ale spolupracujete i s akademickou sférou
doma i v zahraničí. Můžete uvést některé příklady?
Spolupracujeme s několika desítkami institucí, počínaje českými
vysokými školami, přes zahraniční univerzity a výzkumné ústavy
v Německu, Velké Británii, Polsku, Spojených státech amerických
a například i na Tchaj-wanu. Pro Astronomický ústav AV ČR jsme
realizovali vývoj a výrobu optiky pro vysokodisperzní spektrograf
dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově. Pro Fyzikální ústav AV
ČR jsme dodávali optické prvky pro mezinárodní projekt laserového výzkumného centra ELI (Extreme Light Infrastructure).
Našly by se ale i další příklady z pro akademii a přirozeně také
z českých a zahraničních hvězdáren. Ze zahraničních center bych
vyjma ESA jmenoval také švýcarský CERN, Švýcarský federální
technologický ústav v Lausanne, Ústav mikrosensoriky a fotovoltaiky CiS v Německu a Národní ústav jaderné fyziky v Itálii.
Co byste poradil podnikům, které o zapojení do kosmických
projektů teprve uvažují?
Je třeba hodně trpělivosti, houževnatosti a pokud možno mít
po ruce nějakého rádce, který se v problematice ESA orientuje.
V našem případě nám v začátcích významně pomohl Prof. Petr
Heinzel z Astronomického ústavu AV ČR a pracovníci České kosmické kanceláře. V dnešní době nám velkou podporu zajišťuje
také Odbor kosmických aktivit a ITS na Ministerstvu dopravy, zejména Ing. Ondřej Šváb.
Co podle Vás českému prostředí pro větší rozvoj kosmických
projektů chybí?
Chybí tu dobrá koordinovanost, vyjasnění kompetencí a transparentní a silná kosmická agentura.
Jak se díváte na činnost České kosmické kanceláře, kam by se
měla ubírat?
Myslím, že CSO by měla jednoznačně dále rozšiřovat své poradenské aktivity.
Co Vás na práci v TOPTEC nejvíce baví a naopak, co Vás zatěžuje?
Vedení TOPTEC mě baví, protože v něm vidím velkou hodnotu.
Jsem přesvědčený, že zřízení tohoto centra mělo smysl a vidím
tu do budoucna velký potenciál růstu. Pokud mám čas, věnuji se
ještě občas vědecké činnosti, konkrétně měřícím metodám, ale
toho času stále ubývá. Potřeboval bych hlavně snížit administrativní zátěž, jak pro sebe, tak i pro zaměstnance. Hodně času
zabírá například vykazování projektových výsledků.
Autor: Josef Šobra
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Návrat družice CzechTechSat ze stratosféry (zleva: Roman Pohl, Jaroslav Laifr, Radovan Vlach,
Lukáš Forman). Zdroj: archiv Jaroslava Laifra

MLADÍ EXPERTI V KOSMICKÉM
VÝZKUMU – DÍL 3

Všichni mladí vědci uvedení v tomto díle seriálu zkoumají důležité aspekty kosmického prostředí
pomocí fyzikálních metod, ať už pozorováním elektromagnetických vln nebo dosud často
nepochopeného chování kosmického plazmatu. To je přitom klíčové, jelikož plazma, mnohdy
označované jako čtvrté skupenství hmoty, ve viditelném vesmíru naprosto převažuje.
Někteří z nich se také zabývají s tím souvisejícím ionizujícím zářením a jeho degradačními
vlivy na veškerou elektroniku. K dokreslení souvislostí je pro ně rovněž důležité pochopení
různorodého chování kosmického prachu, podmínek přetížení při startu rakety a odlišného
průběhu řady procesů ve stavu mikrogravitace. V tomto čísle vám přinášíme bližší informace
o čtveřici expertů, kteří jsou příkladem toho, co mladí Češi v poslední době v kosmickém
výzkumu dokázali.

Jiří Šperka
získal
bakalářský
titul
z obecné fyziky a magisterský titul z fyziky plazmatu
na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy
univerzity
v Brně, kde v současné době
pokračuje ve studiu fyziky
plazmatu v rámci doktorského studia na Ústavu fyzikální
elektroniky pod vedením
16
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doc. Lenky Zajíčkové. Ve své výzkumné práci se nejprve věnoval
přípravě diamantových vrstev pomocí mikrovlnného výboje.
V současné době pokračuje ve studiu plazmochemické syntézy
materiálů a diagnostice plazmatu, avšak nyní s důrazem na výboje
hořící za atmosférického tlaku. Konkrétně se jedná o dynamický
klouzavý obloukový výboj typu „glide arc“ nebo radiofrekvenční
trysku vykazující chaotické chování, se kterou pracoval během
stáže na institutu INP (Leibniz Institute for Plasma Science and
Technology) v německém Greifswaldu. Během doktorského
studia realizoval za neúnavné podpory doc. Kudrleho dva experimenty GRAVARC (GRAVity ARC) v rámci studentského programu
ESA Spin Your Thesis!, zaměřené na dynamický klouzavý oblouČERVEN 2014

kový výboj při až 20krát zvýšené gravitaci na velké centrifuze ve
středisku ESTEC v Nizozemí. Rovněž zde byla v rámci programu
otestována příprava uhlíkových nanokompozitů a zkoumán vliv
umělé gravitace (a tedy tepelné konvekce) na jejich formování.

David Píša
vystudoval fyziku plazmatu
a ionizovaných prostředí
na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Studia v tomto
oboru dokončil a doktorský
titul v oboru fyzika plazmatu získal v roce 2012
na Univerzité à Orléans
a
Karlově
Univerzitě
v Praze. V rámci své práce
se věnoval výzkumu vztahu
elektromagnetických
vln
měřených družicí DEMETER
a seismické aktivity. Od
roku 2008 působí na Ústavu
fyziky atmosféry AV ČR, kde
se dále věnuje analýze elektromagnetických vlnových emisí měřených družicemi DEMETER
a Cluster. Podílí se zde též na vývoji vlnového přístroje pro družici
TARANIS. Tato francouzská družice se bude primárně věnovat
pozorování jevů souvisejících s bouřkovou aktivitou a výboji
ve vyšších vrstvách atmosféry známých pod jmény jako sprites,
ELVES nebo blue jets. Od června 2013 pracuje jako postdoktorandský výzkumník na University of Iowa v USA, kde se věnuje
analýzám Langmuirových vln pozorovaných sondou Cassini,
která obíhá okolo planety Saturn. Jako první autor publikoval již
3 články v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech
a na dalších spolupracoval. Působí též jako recenzent v řadě
vědeckých časopisů. Ve svém volném čase se věnuje například
vývoji 3D tiskárny a popularizaci kosmické fyziky.

Jaroslav Laifr
získal
bakalářský
titul
telekomunikací a stal se inženýrem leteckých systémů.
Nyní je doktorandem na
katedře měření Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Působí též na Slunečním
oddělení Astronomického
Ústavu Akademie věd ČR.
Na svůj věk má za sebou již
úctyhodnou řadu projektů,
nejen s kosmickou tématikou. V rámci své diplomové
práce se zabýval magnetometry pro orientaci družic,
čímž přispíval k projektu
Evropské studentské družice
Měsíce (European Student
czechspace

Moon Orbiter) a také vyvíjí elektroniku na sondy ESA JUICE a Solar
Orbiter. Především se mu však podařilo prosadit a vést vývoj české
univerzitní minidružice typu CubeSat pod názvem CzechTechSat
s řadou zajímavých technických řešení, prakticky realizujících
výzkumné směry zapojených studentů. V rámci své doktorské
práce se soustředí na vliv kosmického prostředí na elektroniku,
což umožňuje zvyšování její spolehlivosti a životnosti. Zaměřuje
se především na nepředvídatelné efekty kosmického záření
a kosmického počasí, které způsobují jednorázové přehození bitů
v procesorech i pamětích a též degradací struktury polovodičů,
způsobenou celkovou dávkou radiace. Dále navrhuje družicové
nízkonapěťové zdroje a napěťový normál pro Langmuirovu sondu, u kterých zvyšuje jejich spolehlivost zavedením dodatečných
redundantních či kontrolních obvodů. Při tom zohledňuje materiály odolávající proměnlivé teplotě a kosmickému vakuu. Vyvinuté
elektronické prvky jsou ozařovány na Ústavu jaderného výzkumu
v Řeži u Prahy a již u nich byla prokázána řádově delší životnost
oproti původním řešením.

Jakub Vaverka
vystudoval fyziku plazmatu
a ionizovaných prostředí
na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, kde obhájil svou
dizertační práci na téma
Nabíjení prachových zrn
v ionizovaných prostředích. Nyní zde působí
jako vědecký pracovník
ve skupině kosmické fyziky a přispívá k návrhům
družicových
přístrojů
katedry. Především se
však zabývá laboratorním
výzkumem
kosmického
prachu a simulacemi jeho
chování. Prachová zrna
o velikosti desítek nanometrů až desítek mikrometrů se totiž
hojně vyskytují v meziplanetárním prostoru nebo ionosférách
a magnetosférách planet, měsíců a jejich povrchů. Zrna jsou
vystavena působení okolního plazmatu i slunečního elektromagnetického záření a interakce s okolním prostředím
vede k jejich nabíjení. Pro dynamiku malých prachových zrn
v kosmickém prostoru je důležitý jejich náboj, neboť u nich
elektrostatické síly často převažují nad gravitačními. Přímé
měření tohoto náboje v kosmu je obtížné, proto se využívá
laboratorní simulace, při které je zrno zachyceno v pasti a vystaveno působení elektronů, iontů nebo fotonů. Analýza družicových dat u Měsíce pak přispívá k pochopení nabíjení zrn
u jeho povrchu. Těchto zkušeností Jakub využil též pro důležité
simulace chování prachových zrn v tokamacích, které mohou
narušit jejich funkci. Během půlroční stáže v japonském ústavu NIMS (National Institute for Materials Science) pracoval na
analýze složení ocelové strusky pomocí rentgenové difrakce.
Účastnil se také studentských stratosférických balónových
experimentů ve švédské Kiruně na měření ionizujícího záření
pixelovými detektory Medipix a Timepix.

Autor: Jaroslav Urbář
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Luboš Perek (vlevo) na zasedání COPUOS. Zdroj: archiv Luboše Perka

VESMÍRNÁ ODYSEA
LUBOŠE PERKA

První dubnový den se každoročně nese v duchu aprílových žertíků, spojených s popichováním kolegů, přátel a známých. Ten letošní byl pro mě však jiný. Ráno jsem vyrazil s těžkou hlavou z kanceláře na Vinohrady, kde v bytovém domě žije docent Luboš Perek.
Měl jsem sice připraveny čtyři desítky otázek, ale i tak jsem se obával, zda se mi podaří vhodně obsáhnout 95 let života významné
osoby české i světové astronomie a kosmonautiky. Už jenom výčet vykonávaných funkcí, obdržených ocenění a vyznamenání je
důkazem o neobyčejnosti Luboše Perka. Uvítání proběhlo jako vždy ve velmi přátelském duchu v bytě, z jehož oken lze dohlédnout
na střechy Astronomického ústavu AV ČR na Spořilově. Usedáme společně v pracovně, které dominuje ohromná knihovna,
a pouštíme se do rozhovoru.
Začal bych otázkou, na kterou jste odpovídal alespoň tisíckrát.
V roce 1946 jste absolvoval studium matematiky a astronomie.
Co Vás přivedlo k tomuto oboru a zájmu o vesmír?
Přivedl mě k tomu v oktávě profesor z gymnázia, který si mě
a moje spolužáky zval k sobě domů. Zde jsme ve skupince lidí,
které to zajímalo, hovořili o různých tématech a jednou přišla řeč
také na teorii relativity. Nikomu se do toho nechtělo a tak jsem
si něco málo přečetl a přihlásil jsem se s referátem. Tím vlastně
začal můj zájem o vesmír a místo na práva, na která jsem měl jít,
protože celá rodina je právnická několik generací dozadu, jsem
šel studovat matematiku a deskriptivní geometrii. Astronomie
pak následovala v pokročilejších semestrech.

Moje studium, stejně jako mnoha dalších, bylo přerušeno
17. listopadu 1939, kdy jsem přišel na fakultu a fakulta byla zavřená. Naštěstí jsem bydlel u dědečka a ne na kolejích, takže jsem
unikl zatýkání studentů provázející toto období. Protože tedy nebylo možné studovat na vysoké škole, udělal jsem si ještě jednu
maturitu na průmyslovce a na jejím základě nastoupil do letecké
konstrukce v Dejvicích, kde jsme pracovali pro firmu Junkers.
Vysokoškolské studium jsem dokončil po válce a následně jsem
dostal nabídku od profesora Mohra, abych k němu nastoupil jako
asistent do Brna. Tam jsem strávil 10 let v klidném a pohodovém
prostředí a poté přešel na Astronomický ústav Akademie věd,
který jsem opustil teprve před několika málo lety.

Vaše vysokoškolské studium přerušila druhá světová válka
a okupace. Jak jste se s touto těžkou dobou vyrovnal?

Na konci 50. let jste odjel do Spojených států amerických na stáž
na Mt. Wilson a Mt. Palomar. Jak jste se k příležitosti pozorovat
vesmír největšími dalekohledy své doby dostal?

18
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Dočetl jsem se, že šlo o jedno z nejvýznamnějších a nejcitovanějších děl naší astronomie. Je tomu skutečně tak?
Ve své době určitě bylo, protože to byl katalog vskutku rozsáhlý.
Ve Spojených státech jsem měl také příležitost se setkat s Karlem
Henizem, pozdějším astronautem NASA, který strávil několik měsíců v tehdejší Jihoafrické unii pozorováním a objevováním planetárních mlhovin. Nabídl jsem mu, že jeho pozorování mohou
být uveřejněna v našem katalogu a on nabídku přijal. Katalog tak
obsahoval přes 1000 objektů jak severní tak i jižní oblohy. Na tu
dobu to byl skutečně…
…špičkový…
…no, tak byl to dobrý katalog. (smích) Podívejte se, tehdy to byl
dost rozšířený katalog, ale dnes je nové aktualizované vydání, na
kterém pracoval doktor Kohoutek sám. Využil přitom řadu pozorování z Evropské jižní observatoře, kde měl asi 200 pozorovacích
nocí, což je unikát mezi hosty na takové observatoři.
Byl jste velkým propagátorem výstavby dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově. Motivovala Vás k tomu návštěva na Mt. Wilson
a Mt. Palomar?
Určitě, protože jsem tam získal zkušenosti s tím, jak vypadá práce
u velkého dalekohledu. I to byl jeden z důvodů, proč jsem do
Spojených států amerických vyjel. Již předtím jsem měl stipen-

Luboš Perek v roce 1953 u 60cm dalekohledu v Brně. Zdroj: archiv Luboše Perka

Do Spojených států amerických jsem odcestoval v roce 1959, ale
vše začalo o rok dříve ve Švédsku na mezinárodním symposiu
o galaxiích. Tam jsem vystoupil se svojí představou pozorování
planetárních mlhovin, zejména těch slabých, protože to by nám
poskytlo různé informace o struktuře Galaxie. Můj referát byl
všeobecně přijat a přítomní vědci z Mt. Wilson a Mt. Palomar
mě pozvali na několik měsíců na jejich observatoře. Využil jsem
situace a předtím si obstaral pozvání do Mexika, kde jsem pozoroval jižní část oblohy. Na Mt. Wilson jsem pracoval na 150cm
a 250cm dalekohledech a na Mt. Palomaru na velké Schmidtově
komoře. Odtud jsem si přivezl spoustu materiálu, ze kterého jsem
společně s doktorem Kohoutkem sestavil Katalog planetárních
mlhovin.

dium v Nizozemí, kde jsem pracoval u 50cm dalekohledu. Dostal
jsem tam výkresy od toho dalekohledu, takže jsme po mém
návratu v Brně s kolegy na jeho základě postavili 60cm dalekohled, který slouží dodnes. Získal jsem tedy zkušenosti nejenom
z používání, ale také konstrukce astronomických dalekohledů.
V roce 1959 byla vládou schválena stavba velkého dalekohledu
v Ondřejově a za tímto účelem doktorem Šternberkem (tehdejší
ředitel Astronomického ústavu) sestavena komise astronomů. Já
jsem byl pověřen, abych se staral o vědeckou stránku, další dva
pracovníci o finanční a stavební. Tento triumvirát následujících
7 let připravoval stavbu a jezdil či přijímal návštěvy z německé
Jeny, kde dalekohled konstruovala firma Zeiss. Dalekohled byl
slavnostně uveden do provozu v roce 1967 u příležitosti konání
valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze.
O rok později jste se stal ředitelem Astronomického ústavu. Je
o Vás známo, že jste si pevně stál za všemi svými zaměstnanci
a nikdo nemusel po roce 1968 odejít. Jak se Vám to povedlo?

Luboš Perek na kongresu IAC v roce 1980. Zdroj: archiv Luboše Perka

No, to bylo v době normalizace, která byla absolutně abnormální. Podle toho se taky jmenovala a šťastně jsme ji na ústavu
přežili. (smích) Za mé doby neodešel nikdo z politických důvodů
z Astronomického ústavu a to se myslím může říct o málo
vědeckých ústavech v té době, protože všude docházelo k vlivu
partaje, který byl silný a nepříjemný. A bylo i velkým štěstím, že
se mi podařilo přesvědčit vedoucí činitele, že mým zájmem je
vědecká činnost, zvyšování vědecké úrovně a úspěch astronomie
v tehdejším Československu. Našel jsem jakýsi způsob, při kterém
jsem přežil já i astronomie.
V době Vašeho ředitelování se v roce 1974 do Ondřejova podíval
americký astronaut s českými kořeny Eugene Cernan, který přivezl
československou vlaječku z Měsíce. Mělo převzetí vlaječky nějaký
neblahý dopad na ústav?
Cernan přijel za doby normalizace a tehdy nechtěl amerického
astronauta nikdo z představitelů státu přijmout a zejména nikdo
nechtěl převzít onu vlaječku, kterou astronauti přivezli v roce
1972 z Měsíce. Spadlo to tedy na Akademii věd, ale ani prezident nechtěl vlaječku převzít a tak se muselo z Prahy ven – do
Ondřejova. Tam jsem teda převzal vlaječku já a dal ji doktoru
Grygarovi. Dodnes je k vidění v Ondřejově. A neblahý dopad na
ústav to nemělo žádný, bylo ticho po pěšině. Nic se nestalo, žádná
výtka mi nepřišla, ale vlajka byla tady.
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Výstava měsíční horniny v Ondřejově v roce 1970. Zahájení
s americkým velvyslancem Malcolmem Toonem (vpravo).
Zdroj: archiv Luboše Perka

V čele Divize OSN pro záležitosti kosmického prostoru, resp. dnes
Úřadu OSN stálo v historii pouze sedm ředitelů. Československo
mělo ředitele hned dva, Vás a profesora Kopala. To je celkem
úspěch, nemyslíte?
Myslím, že ano a celkově nás to jako zemi zviditelnilo. Když se
vybíral ředitel v roce 1983, tak byl jedním z uchazečů i profesor
Kopal. Musel jsem přesvědčovat příslušné činitele v OSN, že
ředitelem Divize nemusí být astronom, ale může to být i člověk
s právnickým vzděláním jako měl profesor Kopal. Vždyť i rozsah
práce Divize OSN pro záležitosti kosmického prostoru zahrnoval
právní stránku. Profesor Kopal byl nakonec ředitelem Divize po
celé pětileté období od roku 1983 do 1988. Dalším krajanem byl
doktor Lála z Astronomického ústavu, který byl účasten stěhováním Divize z New Yorku do Vídně a jejímu povýšení na Úřad
OSN. Ve Vídni poté zastával dlouhá léta pozici vedoucího jedné
ze dvou sekcí Úřadu.
Zůstaňme ještě chvíli v Ondřejově, kde nedávno pojmenovali
dvoumetrový dalekohled na Vaši počest. Jak celá akce vznikla?
Zasedání COPUOS v New Yorku v roce 1980. Předsedou je velvyslanec Rakouska
Jankowicz a po jeho pravici sedí Luboš Perek. Zdroj: archiv Luboše Perka

Na tom se před dvěma či třemi lety usnesla vědecké rada
Astronomického ústavu na návrh doktora Grygara, jednoho
z mých bývalých studentů a doktora Kohoutka, Grygarova
kamaráda a také mého spolupracovníka. My tři jsme se znali
už z Brna, kde jsem tyto dva studenty, zapálené pro astronomii,
objevil. Od té doby jsme spolu mnohokrát spolupracovali
a mnohokrát se setkali. S doktorem Kohoutkem méně, protože
je trvale v Hamburku, ale s doktorem Grygarem se vídáme velice
často. Jsem velmi vděčný, že jsem měl řadu úspěšných studentů
a myslím, že se mi tímto odměnili více, než jsem si zasloužil.
Po ukončení Vašeho působení v pozici ředitele Astronomického
ústavu jste nastoupil do Sekretariátu OSN v New Yorku. Jak jste se
k takové příležitosti vůbec dostal?
Bylo to na popud profesora Rosického z Akademie věd, k němuž
se donesla zpráva, že se v Divizi OSN pro záležitosti kosmického
prostoru uvolnilo místo speciálního pracovníka. Než to ale u nás
prošlo všemi patřičnými úřady, tak všichni v Divizi postoupili
o jedno místo výše a volné místo tak zaniklo. Pak se ale stalo,
že dosavadní ředitel Abdel-Ghani, což byl novinář a diplomat
z Egypta, ze své pozice odstoupil. Důležité činitele se pak podařilo přesvědčit, že ředitel Divize nemusí být z neutrální země, ale
může to být člověk z malého Československa. Ve výběrovém řízení byli ještě dva protikandidáti, ale protože jsem byl dlouhá léta
ředitelem Astronomického ústavu, tak jsem měl nejen vědeckou
kvalifikaci, ale znal jsem i management. Svoji úlohu pak sehrálo
i štěstí. Na období od roku 1975 do 1980 jsem se tehdy stal ředitelem Divize OSN pro záležitosti kosmického prostoru, což pro
mě byla nová problematika, ale nakonec to dobře dopadlo.

Vy jste však strávil celou dobu v New Yorku. Neuvažoval jste v té
době o emigraci?
Byl jsem tam pět let, ale pak jsem se už musel vrátit zpět do Prahy.
Kdybych tam zůstal, stal bych se sekretářem druhé konference
OSN pro záležitosti kosmického prostoru, ale u nás trvali na tom,
že se po pěti letech musím vrátit. A tak jsem se vrátil. Byl jsem
z toho trošku smutný, ale nechtěl jsem porušit předpisy, protože
nakonec jak moje matka, tak i manželka měly v Československu
širokou rodinu, kterou jsem nechtěl ohrozit. Moje emigrace by na
ně měla neblahé následky, a proto jsem se rozhodl, že se poslušně
vrátím zpátky.

S japonskými kolegy v roce 1992 v Kagošimě.
Zdroj: archiv Luboše Perka

Jako první jste se na půdě OSN zabýval po vědecké stránce
problematikou geostacionární dráhy, kterou Bogotskou deklarací
prohlašovaly rovníkové státy za své přírodní bohatství a ne součást kosmického prostoru. Jak se celá situace vyvíjela?
To bylo v roce 1976, kdy Kolumbie svolala mezinárodní schůzku
dalších rovníkových států – Brazílie, Ekvádoru, Konga, Zairu,
Ugandy, Keni a Indonésie a společně diskutovaly technické,
právní a politické dopady geostacionární dráhy na jejich suverenitu. Vycházely však z chybného názoru na podstatu toho, že
družice obíhají kolem Země. Protože družice na geostacionární
dráze obíhají nad rovníkem, tak se tyto státy domnívaly, že právě
20
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Mezinárodní astronautický kongres pořádaný v roce 1977
v Praze. Zprava sedí Luboš Perek a prof. Eugene Pepin,
francouzský právník, který se účastnil jednání o ustavení
Československa v roce 1918. Zdroj: archiv Luboše Perka

V první řadě je potřeba si uvědomit, že geostacionární dráha se
sice jmenuje stacionární, ale v pravém slova smyslu stacionární
není. Dráha družice se mění vlivem lunisolárních perturbací a musí
být udržována malými motorky, na tom místě, kde má přidělenou
pozici a vysílací frekvenci od Mezinárodní telekomunikační unie.
Dnes je přiděleno asi 1 200 frekvencí a vysílacích míst, ale zdaleka
z nich nejsou všechny využity. Každá země, která dostane přidělenou určitou pozici, ji musí během tří let obsadit, ale některé pozice
jsou prázdné déle než tři roky a mohly by tak být uvolněny pro
další státy. Místo je tak stále blokováno, i když na geostacionární
dráze v této pozici žádná družice není. A to jsou právě ony „papírové družice“. Na tuto skutečnost jsem v poslední době několikrát
upozornil, ale bohužel není na obzoru nějaká reforma.
Pomohlo by, kdyby státy byly ukázněnější nebo Mezinárodní
telekomunikační unie přísnější ve svých rozhodnutích?
onen rovník toto působí. Ale je to způsobeno gravitací celého
zemského tělesa od jižního po severní pól. To jak geostacionární
dráha přesně vypadá, ovlivňuje svým rušivým vlivem také Měsíc
a Slunce. Družice musí být na správné pozici udržována malými
motorky tak, aby se jevila pozorovateli ze Země na nehybném
místě.

Na sjezdu Mezinárodní rady vědeckých unií (ICSU) v Istanbulu
v roce 1974. Luboš Perek je na fotografii druhý zprava.
Zdroj: archiv Luboše Perka

Bogotská konference zvýšila zájem o geostacionární dráhu, která
je jednou z hlavních částí kosmického prostoru využívanou pro
komerční účely. Tehdy byla velmi málo využívána, a když jsem
poprvé přišel do Mezinárodní telekomunikační unie, tak mi ukázali seznam geostacionárních družic. Byl to jeden papír formátu
A4. Dnes je to tlustá publikace, neboť činnost na geostacionární
dráze se nesmírně rozvinula a nyní je tam na 400 aktivních a asi
800 neaktivních umělých kosmických těles.

Státy, které mají zamluveny tyto pozice u Mezinárodní telekomunikační unie, by měly být ohleduplné k těm státům, které na
geostacionární dráze žádnou družici nemají. Ačkoli každý stát jí
tam nemusí mít. Ovšem pro některé státy je známkou vyššího postavení mít na geostacionární dráze svoji družici. Takže z těchto,
řekněme reklamních důvodů, si některé státy pořizují tyto družice, i když pro normální televizní vysílání by si mohly pronajmout
vysílače na již existujících družicích.
Jak pro Vás bylo náročné přinést do OSN vědecký přístup, kde je
většina schůzí na politické nebo diplomatické úrovni a i ti lidé jsou
spíše diplomaté nebo politici?
Výbor OSN pro mírové využívání kosmického prostoru začínal
s 28 členskými státy v roce 1959 a dnes je jeho členů více než 70.
Do Výboru patří všechny země, které jsou aktivně činné v kosmickém prostoru, ale je tam také řada rozvojových zemí, které
kosmickou činnost nemají. Zejména diplomaté z malých zemí,
a platí to v současnosti i pro Českou republiku, nemají v delegaci
specialistu na kosmonautiku. Úlohou Úřadu OSN pro záležitosti
kosmického prostoru je právě podávat odborné poznatky tak, aby
jim porozuměl člověk s právnickým, politickým či diplomatickým
vzděláním. Sekretariát Úřadu dohlíží na to, aby byla fakta skutečná
a pravdivá a ne něco vymyšleného či špatně interpretováno. Velmi
se dbá, aby informace byly přístupny i lidem bez příslušného
odborného technického či přírodovědného vzdělání.
Společně s Dr. Lálou jste se dlouhá léta snažili prosadit definici
hranice zemské atmosféry a kosmického prostoru ve výšce
100 km. Proč jste nakonec nebyli úspěšní?
Nebyli jsme úspěšní, neboť tato otázka je trošku složitější. Velké
země jako Spojené státy americké, Rusko nebo Čína nemají

Členové Divize OSN pro záležitosti kosmického prostoru
v New Yorku v roce 1975. Zdroj: archiv Luboše Perka

K uznání geostacionární dráhy jako součásti kosmického prostoru došlo na půdě OSN až po čtvrt století. Jakým způsobem se zde
angažovali zástupci České republiky?
Česká delegace v roce 2001 předložila dva pracovní dokumenty,
z nichž jeden byl čistě fyzikálně zaměřený. Když byl přijat, byl
předložen druhý dokument, z něhož vyplývalo, že družice na
geostacionární dráze je v kosmickém prostoru. Vědecky tak bylo
vyvráceno tvrzení rovníkových států z Bogotské konference.
Tehdy se našel také jeden diplomat z Kolumbie, který měl stejný
názor jako česká delegace a podporoval nás. A tak se nakonec
stalo, že i další rovníkové státy uznaly, že družice na geostacionární dráze jsou v kosmickém prostoru a musí se řídit pravidly
a zákony, které platí pro kosmický prostor.
S geostacionární dráhou také souvisí problematika tzv. papírových družic. Co se pod tímto označením skrývá?
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Myslíte si tedy, že nebude s ohledem na zájmy velkých států
v nejbližších letech vypracována smlouva definující hranici zemské atmosféry a kosmického prostoru?

Luboš Perek přednáší o kosmické tříšti na setkání
zájemců o kosmonautiku KNP 2014. Zdroj: CSO

Na zasedání COPUOS ke konci 90. let 20. století.
Zdroj: archiv Luboše Perka

zájem, aby se definice hranice atmosféry Země a kosmického
prostoru příliš prosazovala. Protože neví, kam až dospěje budoucí
vývoj, tak se nechtějí zbavit práv, jež by je omezovala v pozdější
době. Vliv zde hraje ještě jedna věc, a sice rozdíl mezi právem
v Evropě a ve Velké Británii a Spojených státech amerických,
které je založeno spíš na tom, co se už stalo a nemusí to nutně
tvořit úplný systém jaký je třeba zastoupen v římském právu. A to
co není psáno, tak podle angloamerického systému může tvořit
součást práva jenom tehdy, pokud to je všeobecně uznáváno.
Toto obecné právo se vlastně potvrzuje tím, že se hodně používá.
A protože družice obíhají kolem Země už od roku 1957 a nikdy
žádný stát neprotestoval, že mu družice přelétají nad hlavou, tak
dle onoho obecného práva můžeme říct, že kosmický prostor
je tam, kde létají družice. S tímto názorem přišel jeden právník
polského původu již v 70. letech minulého století. Ovšem není to
napsáno nikde jako zákon, není to součástí žádné smlouvy a tak
může být vysloven také názor protichůdný, že dokud to není
zachyceno písemně, tak to neplatí. Ale já mám takový dojem, že
přece jenom tohle právo obecné hraje svoji úlohu a platí to už
40 let. Myslím, že by šikovný právník u soudu, v takovém případě
obhájil, že tady už existuje ono zvykové právo. Takže je to otázka
složitá, já jsem musel také přičichnout k právním otázkám a ke
složitostem právního vyjadřování, což není lehká věc pro člověka,
který je založen jaksi na tvrdé matematické a fyzikální vědě.

Vezmeme-li dnes 20 libovolných umělých objektů obíhajících
kolem Země, tak 19 z nich je tříšť. To jsou neaktivní objekty,
které již neslouží svému původnímu účelu. Ovšem tříšť je trošku
zavádějící pojem, protože skutečnost je založena na tom co se
dá a nedá pozorovat. Z praxe víme, že na nízké oběžné dráze lze
spolehlivě sledovat objekty o velikosti nad 10 cm a na geostacionární ty, které jsou větší než 1 metr. Toto tvrzení však v sobě skrývá
čerta, protože mluvíme o spodní hranici rozměrů, ale o horních
rozměrech se taktně mlčí. Přitom se seznam objektů seřazených
dle hmotnosti dá získat, například díky evropskému systému
DISCOS, do kterého jsem získal přístup díky ochotě mých kolegů.
Nejhmotnějším umělým kosmickým objektem na oběžné dráze
s hmotností přes 400 tun je samozřejmě Mezinárodní kosmická
stanice, ale to je aktivní objekt. Mě ale zajímaly objekty nefunkční.
Těch nejhmotnějších od 14 do 3 tun je 400 a dohromady mají
hmotnost asi 2 000 tun a pohybují se většinou na vysokých
oběžných drahách. Jenom 18 z těchto objektů je na nízké oběžné
dráze. Objektů méně hmotných od 3 do 1 tuny je registrováno
2 000 a dohromady má tato skupina hmotnost 3 500 tun. Objektů,
které bychom mohli v blízké budoucnosti zachytit za pomoci
stávajících technologií je poměrně málo. V žádném případě to
neukousne podstatný kus nefunkčních těles. A když se budeme
bavit o dlouhodobé udržitelnosti činnosti v kosmu, musíme se
zabývat nejen tím, co se dá z oběžné dráhy odstranit v nejbližších
desítkách let, ale i tím co tam zůstane opravdu dlouhou dobu. To
bude vyžadovat ohromné úsilí a energii, která není k dispozici
stejně jako finanční prostředky v rozpočtech kosmických agentur.

Výhodou velkých objektů ale je, že se dají snadno sledovat.

Další problematikou, do které jste se na začátku 90. let minulého
století hluboce ponořil, se stala oblast kosmické tříště. Jaká je
aktuální situace v okolí Země?

To je pravda, ale je potřeba znát jejich přesné dráhy. Na geostacionární dráze je možné neaktivní družice odsunout s malou nebo
dosažitelnou energií o několik set kilometrů výš, kde potom s klidem mohou být celé milióny let. Horší je to na nižších drahách,
kde nelze pro tyto neaktivní tělesa rezervovat celou dráhu, ale
útvar odpovídající nepřesnosti znalosti těchto drah. Můžeme si to
představit jako takovou jitrnici okolo daného objektu. Když pak
znáte pozici s malou přesností, tak je tato bezpečnostní jitrnice
veliká a když ji znáte přesně, pak je velmi malá a takových objektů
se na oběžnou dráhu vejde bezpečně mnohem více. V OSN jsem
nedávno předložil návrh, ve kterém zdůvodňuji potřebu znát
s větší přesností dráhy umělých kosmických objektů. Technickým
opatřením u objektů s velkou hmotností, které budou teprve
vypuštěny, by bylo jejich osazení koutovými odražeči. Ty vracejí
laserový paprsek vyslaný ze Země do místa vyslání a je možné
na centimetr přesně určit vzdálenost družice, ze které je možno
spočítat s vysokou přesností dráhu. Doporučil jsem tedy, aby
v dnešních směrnicích bylo i to, aby se na hmotné objekty koutové odražeče montovaly již před startem, dokud je to laciné.
Dělat to následně v kosmu by vyšlo stokrát dráž. OSN bohužel
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Není to na obzoru. Sice může kdokoli podat návrh na to, aby se ta
smlouva uzavřela, ale jestli by se to setkalo se souhlasem, to je do
značné míry nejisté. Ale pokud bere člověk věci reálně, a všechny
kosmické agentury všech zemí berou věci reálně, tak co je pod
100 kilometry, to patří každému státu a co je nad 100 kilometry,
je v kosmickém prostoru.
Jistým způsobem magická hranice 100 kilometrů je i cílem pilotovaných suborbitálních letů, které se pomalu stávají skutečností.
Mají být tito cestovatelé považováni za kosmonauty?
To je věc dohody. Kosmonautů je dnes již přes 500 a za dalších
50 let jich může být třeba 5 000. Bude to o pár stránek více na
internetu a sběratelé budou šťastní, protože budou mít dost
fotek a plaket ke sbírání. (smích)

czechspace

Luboš Perek na stánku České kosmické kanceláře na IAC 2010
v Praze. Zdroj: CSO

ve své moudrosti nechce o této věci vůbec hovořit, takže můj
návrh nebyl přijat. A v 33 směrnicích pro činnost v kosmickém
prostoru tak pouze zůstává pasáž, že je potřeba znát dráhy
umělých kosmických těles s větší přesností, ale co konkrétního
a účinného udělat dnes v těchto směrnicích není. Přesné znění
směrnic nebylo ještě dohodnuto.
Není problémem také to, že jsou tyto směrnice pouze doporučující a nejsou závazné?
V první řadě je těch směrnic hrozně moc a pořád se v nich hovoří
o tom co sdílet, v čem spolupracovat a přitom spolupráce je již
dlouhá desetiletí zavedena existujícími mezinárodními smlouvami. Teď je třeba velká debata o Ukrajině a Rusko a Spojené státy
americké mají zcela odlišné názory. A přitom letí na Mezinárodní
kosmickou stanici loď Sojuz se dvěma ruskými a jedním americkým astronautem. Čili spolupráce v kosmonautice nadále běží
a překonává politické nesváry. Omezování vzniku kosmické
tříště, na němž se OSN již dohodlo, je obsaženo v sedmi směrnicích, z nichž šest je technologických a jedna politická, která
nedoporučovala sestřelování vlastních družic. Na cizí družice
samozřejmě nemůžete sáhnout, to už je v závazných smlouvách.
A Číňané přesto rozstřelili svoji meteorologickou družici a zvýšili
tak o desítky procent množství detekovatelné kosmické tříště.
Čínský delegát v OSN se potom velice omlouval a říkal, že to
nebylo namířeno proti nikomu a že se Čína bude směrnicemi
řídit. Obdobně Američané sestřelili svoji vlastní družici, ale ta
byla na nízké oběžné dráze a všechny úlomky zanikly v atmosféře
během krátké doby. Jinak je těžké sestřelování kosmických objektů zakázat úplně závaznou smlouvou, protože kdyby nějaký
velký umělý či přirozený objekt v budoucnu ohrožoval Zemi,
tak naopak budeme budovat mezinárodní spolupráci, která by
odvrátila katastrofu.

Tři šéfové Divize OSN pro záležitosti kosmického prostoru.
Zleva Vladimír Kopal, Nandasiri Jasentuliyana a Luboš Perek.
Zdroj: archiv Luboše Perka

Již jsem hovořil, že těch směrnic je nyní 33 a doufám, že letos
dojde k jejich snížení a zhuštění významu. Ovšem měl by se
zdůraznit tlak na koordinaci s existujícími závaznými smlouvami
Mezinárodní telekomunikační unie a OSN, protože doporučovat
něco, co už máme za povinnost, je trošku neuvážené. Takže nové
směrnice by měly říct, toto je závazné a my jsme se usnesli na
dalších doporučeních, aby bylo jasné, co se musí dělat a co by se
mělo dělat.

nost jen zajímají. Takže úloha je tady trvalá a měla by se přerušit
40letá pauza, kdyby nebylo usneseno nic povinného. Myslím, že
světová veřejnost a státy, které jsou činné v kosmickém prostoru,
by se měly podrobit dalším povinnostem v budoucnosti. Já osobně bych jako téma navrhoval kosmickou tříšť.
Mimo OSN jste působil také v Mezinárodní astronautické federaci
a v letech 1980-1982 jste byl jejím prezidentem. Jaká byla oproti
OSN vaše činnost v IAF?
Činnost Mezinárodní astronautické federace je založena na něčem jiném. Tam se neusnáší o zákonech a pravidlech, ale jedná
se o mezinárodní profesní uskupení pracovišť zabývajících se
kosmonautikou. Členy jsou kosmické agentury, vysoké školy, vědecké ústavy, soukromé osoby i neziskové organizace. Federace
každoročně pořádá Mezinárodní astronautický kongres, jednu
z nejvýznamnějších akcí svého druhu na světě. Tam se hovoří zejména o faktech a tematická sympozia jsou zaměřena na techniku,
vědu, právo, vliv na společnost a další oblasti. Práce v Mezinárodní
astronautické federaci mi byla věcně bližší než v OSN.
Mezinárodní astronautické kongresy jsou pořádány od roku 1950.
Kdy jste se jej poprvé účastnil a jak hodnotíte jejich vývoj?
Můj první kongres byl v roce 1975 v Lisabonu a poslední v roce
2012 v Neapoli a mezitím bylo několik mezer, ale většinu kongresů jsem absolvoval. V roce 1977 byl Mezinárodní astronautický
kongres uspořádán v Praze ve spolupráci s Akademií věd a v roce
2010, kdy jej organizovala Česká kosmická kancelář. Druhý pražský
kongres byl velice dobrý. Já osobně jsem tam předsedal historické
sekci, kde se jednalo o činnosti u nás. Vědecká úroveň kongresů
prudce roste a mají čím dále větší význam, protože roste rozsah
kosmické činnosti a našich znalostí o kosmu. Myslím, že z původní
schůzky zájemců o kosmonautiku se teď stal významný pracovní
kongres profesionálů.
Jak vnímáte kosmonautiku v České republice?
Kosmický výzkum u nás v posledních letech zaznamenal velký
vývoj a rozvoj. Na mezinárodní úrovni máme dobrou pověst a do
budoucnosti tedy máme dobré vyhlídky.
Letos na konci července oslavíte 95 let. Jaký máte recept na dlouhověkost a vitalitu?

Jak tedy vidíte roli Úřadu OSN pro záležitosti kosmického prostoru v budoucnosti?
OSN je jediná organizace, která sdružuje všechny státy, které se
kosmické činnosti věnují a několik dalších států, které se o činczechspace

Recept je jednoduchý, stačí si počkat. (smích)

Autor: Michal Václavík
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Velká fotografie – Modifikace CQFP 256. Zdroj: G.L. Electronic. Malá fotografie – Montáž na adptéru družice Lares. Zdroj: ESA

G.L. ELECTRONIC

G.L. Electronic je malá brněnská elektrotechnická firma s desetiletou historií. Ačkoli veřejnosti není příliš známá, má za sebou překvapivě
velké portfolio zakázek na více než dvacítce družic a kosmických sond, včetně několika přístrojových modulů pro Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Zároveň se jedná o jedinou českou firmu, které se podařilo dlouhodobě uchytit a pracovat na evropském kosmodromu
v Kourou ve Francouzské Guayaně na jihoamerickém kontinentu, odkud do vesmíru odlétá většina družic Evropské kosmické agentury.
Během návštěvy v Brně jsem krátce vyzpovídal pana ředitele, Luďka Graclíka, jehož iniciály zároveň vysvětlují pojmenování firmy.

Založení společnosti
Pan Graclík svou firmu založil v roce 2004, jako reakci na rozrůstající se poptávku po službách technické podpory v Hi-rel výrobě,
především na ruční osazování desek plošných spojů a inspekci
kvality. K dalším aktivitám se následně přidala elektroinstalace,
údržba a servis pro pozemní elektrické systémy. „Začínal jsem
ve firmě sám a první dva roky jsem především sledoval, jak to
v kosmickém průmyslu funguje, se všemi klady a zápory. A když
přišla po dvou letech nabídka na rozšíření týmu o jednoho až dva
pracovníky, vznikla myšlenka na zřízení menší subdodavatelské
společnosti,“ uvádí pan Graclík. Původně jednočlenná firma se od
té doby pomalu rozrůstá a dnes zaměstnává jedenáct pracovníků
a několik externistů.

pro montáže téměř na úrovni čistých prostor, ve kterých by bylo
možné realizovat výrobu pro kosmické projekty. Firmě se dále
podařilo navázat vztah s Thales Alenia Space v Itálii a postupně ji
začaly oslovovat i další zahraniční společnosti s nabídkou účasti
na řadě kosmických misí. V současné době firma sídlí v BrněŘečkovicích v prostorách Biovendoru v areálu bývalé Lachemy,
kde provozuje 110 m2 čistých prostor třídy 100 000. Hlavní náplní
výrobních aktivit je osazování a úprava desek plošných spojů, výroba a montáž interní i externí kabeláže, speciální aplikace lepení
a povrchové úpravy desek plošných spojů, konečná integrace
větších elektronických bloků, kabelových svazků a elektrické
testování funkčnosti po instalaci. V případě potřeby je také prováděno zakázkové měření a testování software na jednotlivých
typech desek plošných spojů.

V roce 2009 firma začala působit v inkubátoru Jihomoravského
inovačního centra, kde získala svou první laboratoř a zázemí

Nedílnou a zároveň nezbytnou součástí práce je i zavedený
systém kontroly kvality, který monitoruje celý výrobní proces
a též zajišťuje inspekce jednotlivých výrobních operací a jejich
výstupní reporty, které jsou pravidelně předkládány zákazníkovi.
Výrobní a kontrolní práce mohou provádět pouze technici s plat-
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nou certifikací dle norem ESA, která musí být každé dva roky
obnovována. Jelikož je objem a rozsah zakázek pro kvalifikované
techniky na kosmických projektech v České republice poměrně
malý, firma hledá pro udržování profesní kvality alternativy
a snaží se maximálně realizovat pracovní aktivity i na zakázkách
v zahraničí. Tato strategie se dosud poměrně daří a velké procento projektů firma řeší v Itálii pro Thales Alenia Space a Campagnia
Generale per lo Spazio (OHB AG). „Tyto pracovní stáže jsou součástí
mezinárodních projektů, které nejen zvyšují technickou úroveň našich techniků, ale jsou i podstatným ukazatelem pro naše partnery,
že i malá flexibilní česká firma se může prosadit na mezinárodní
úrovni v tak specifickém oboru, jakým kosmické systémy bezesporu
jsou,“ dodává Luděk Graclík.
Na rozdíl od většiny firem, kde původní průmyslové zaměření
podniku někdy svou kvalitou dospěje až k využití v kosmonautice, v případě G.L. Electronic byl postup opačný. Zkušenosti
získané ze zakázek na kosmických projektech se nyní firma snaží
použít i v některých úzce specializovaných oblastech průmyslové
sféry. Záměrem je rozšířit výrobu prototypů a malosérií desek
plošných spojů a speciálních kabelových svazků pro lékařskou
techniku a také letecký průmysl. Společným jmenovatelem všech
těchto aplikací zůstávají vysoké požadavky na kvalitu pájeného
spoje a tedy kvalifikovanou ruční práci.

Práce na evropském kosmodromu a pozemní
stanici
Firma v roce 2007 navázala spolupráci se společností Telematic
Solutions, dceřinou společností Carlo Gavazzi Space, která
otevřela nové možnosti zapojení do zakázek na kosmodromu
Evropské kosmické agentury v Kourou ve Francouzské Guyaně.
G.L. Electronic byl přizván jako subdodavatel pro italský mezinárodní tým, který zajišťoval technickou podporu pro elektroinstalace, měření, regulaci a přípravu bezpečnostních zařízení na
vypouštěcích rampách Vega a Sojuz. K rozvinutí spolupráce dále
přispěl i vstup České republiky do ESA v roce 2008.

Prvním počinem firmy ve Francouzké Guyaně byl projekt
Mangusta na instalaci bezpečnostních kamerových systémů
téměř po celém obvodu kosmodromu v Kourou. „Některé jeho
části jsou na samé hranici džungle a tak práce byla mnohdy dobrodružstvím i pro silné povahy. Byl to skutečný křest ohněm,“ vzpomíná
Luděk Graclík „a to především při nočních testech, kdy není vidět na
krok a celá džungle žije naplno. Slyšíte zvuky, až se tají dech a k tomu
neuvěřitelné množství hmyzu, které vám nedá vydechnout ani
na vteřinku, pro Středoevropana věc zcela neznámá.“ Práce na
vypouštěcích rampách Vega a Sojuz byly následně ještě rozšířeny
o instalace bezpečnostních hlásičů a čidel pro únik plynů a vzniku
požárů, společně s kabeláží pro telefony a video. Vše bylo zakončeno finální integrací centrálních rozvaděčů pro systémy měření
a regulace.
Další krátkou profesní zastávkou byl v roce 2011 zhruba dvouměsíční pobyt na evropské pozemní sledovací stanici Malindi v Keni,
kterou provozuje Italská kosmická agentura. Tuto stanici využívá
také Evropská kosmická agentura při vypouštění některých
družic (Rosetta, MetOp), ale také čínská agentura pro starty lodě
Shenzhou. Úkolem G.L. Electronic bylo zajistit plnohodnotnou
technickou podporu pro bezporuchový provoz antény a jejího
příslušenství.

Zakázky pro letový hardware
Specialitou G.L. Electronic je výroba, instalace a integrace kabeláže pro adaptéry určené k separaci družic od nosné rakety po
vypuštění na oběžnou dráhu. První zkušenosti tohoto druhu firma
získala v roce 2007 na italské misi AGILE, kterou v roce 2011 následovala malá družice VesselSat. V roce 2012 firma začala poprvé
pracovat též na adaptéru evropské nosné rakety Vega. Jednalo
se o malou vědeckou italskou družici LARES, jejímž úkolem je
odrážet laserový paprsek. Z přesného měření času, který trvá
laserovému pulzu cesta ze Země na koutový odražeč a zpět, lze
pak odvodit údaje o gravitačním poli Země. Úkolem G.L Electronic
byla výroba a montáž kabelových svazků podpůrných systémů
pro družici. LARES byla vynesena na oběžnou dráhu v únoru 2012
zcela prvním letem rakety Vega, čímž byl tento nosič úspěšně
kvalifikován pro další sériové použití. Součástí nákladu prvního
letu Vegy bylo i několik cubesatů a malá družice ALMASAT. G.L.
Electronic zajišťoval integraci a instalaci kabelových svazků
k jejich vynášecím boxům. O rok později se firma také podílela
na výrobě, instalaci a testování funkčnosti kabeláže pro adaptér
zajištující oddělení technologické družice ESA Proba-V, která na
své palubě mimo jiné nese i český vědecký přístroj SATRAM pro
výzkum energetických nabitých částic slunečního větru. Na něm
pracoval tým Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT
v Praze spolu s firmou CSRC v Brně.

Ruční osazování DPS. Zdroj: G.L. Electronic

V roce 2013 pak G.L. Electronic získal projekt ze třetí výzvy
Pobídkového programu ESA pro český průmysl (AO 7397) se
zaměřením na kvalifikaci ručně pájených SMD součástek na
deskách plošných spojů pro letový hardware. Jeho cílem je firmě
do budoucna usnadnit přímou účast na zakázkách výroby desek
plošných spojů v ČR, a to nejen pro družice ESA. „Naší prioritou
i nadále zůstává stát se v budoucích projektech plnohodnotným
členem průmyslových konsorcií, které se hlásí na nabídky veřejných
zakázek ESA,“ dodává Luděk Graclík.
V celkovém souhrnu se firma již podílela na velkém množství kosmických misí. Výroba či úprava desek plošných spojů a kabeláže
byla realizována například pro družice S-GEO, Sentinel-1, Galileo,
GlobalStar-2, O3B, ENMAP, BepiColombo, TARANIS, Iridium-NEXT,
ExoMars, Prisma a Solar Orbiter. Po prohlídce čistých prostor pro
montáže a inspekce jsem panu řediteli ještě položil několik otázek.
czechspace
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ROZHOVOR S LUĎKEM GRACLÍKEM,
ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI

Vystudoval jsem Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži
(COPT) a pokračoval na Střední
odborné škole v Lipníku nad
Bečvou, která byla zaměřena
na
radiotelevizní
techniku.
Na přelomu 90. let jsem se vrátil
do COPT v Kroměříži a vyučoval
obsluhu měřících přístrojů a praktickou přípravu mladých elektroniků. Na základě nabídky účastnit se zahraniční pracovní stáže,
jsem se dostal do firmy Laben v Miláně, nyní Thales Alenia Space,
kde jsem se poprvé seznámil s prací na kosmických projektech.
V roce 2004 jsem přijal nabídku od italské firmy Carlo Gavazzi
Space, nyní součást OHB Group, která hledala externího technika
se zaměřením na kontrolu kvality a elektronickou montáž a tentýž
rok jsem založil svou vlastní firmu.
Tři roky jste s firmou pracovali na kosmodromu v Kourou. Jaké
jsou Vaše osobní dojmy z pobytu a práce v tak neobvyklém
prostředí?

Tým G.L.Electronic v pozadí s mobilní obslužnou věží Vegy. Zdroj: G.L. Electronic

Práce v Kourou pro několik pracovníků znamenala přechodně
se do Jižní Ameriky přestěhovat. Francouzská Guyana sice patří
pod Evropskou unii, ale kromě eura a vysokých cen, které jsou
převážně dány dovozem veškerého zboží z Francie, má s Evropou
jen málo společného. Už samotné klima je pro Čecha na hranici
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Vstupní inspekce CQFP 352. Zdroj: G.L. Electronic

Jak jste se dostal k elektrotechnice a odtud ke kosmickým
projektům?

snesitelnosti, teploty se stále pohybují kolem 30°C a obrovská
vlhkost unavuje, aniž by člověk začal cokoli dělat. Každodenně
jsme absolvovali několik výšlapů čtrnácti pater v mobilních
obslužných věžích. Nahoru a dolů, s veškerým materiálem, bez
výtahu a klimatizace.
Výčet misí, na kterých jste se jako firma podíleli, je opravdu
úctyhodný. Jaké z projektů pro Vás byly dosud nejzajímavější
anebo je považujete za klíčové?
Na to je velmi obtížné odpovědět, neboť já považuji každý
projekt, na kterém se jako firma podílíme, za klíčový, ale mezi ty
nejzajímavější určitě patří ty, na kterých člověk pracuje od vývoje
až po finální integraci na družici. Když si to pak vše spojím dohromady - účast na realizaci Vegy a Sojuzu, výroba desek plošných
spojů, integrace elektronických bloků, kabelové svazky, inspekce
a testy - pak teprve člověk dostává ucelený obrázek o náročnosti
a složitosti celého projektu. Mnohému pak i člověk lépe rozumí
a hlavně osobně prožívá obrovské napětí při odpočítávání startu
rakety a nakonec i veliké nadšení, které znal dříve jen z televize.
A to jsme se podíleli jen na relativně malých družicích. To jsou asi
momenty v životě každého technika a příznivce kosmonautiky,
kdy si řeknete, že příště do toho jdete zase. V ten okamžik rázem
zapomenete na všechen stres, technické komplikace, byrokracii,
ostrou výměnu názorů a vezmete to jako dosažení další profesní
mety.
Jak se díváte na spolupráci průmyslu a akademické sféry
v Čechách a jaké s ní máte zkušenosti?
Z hlediska kosmických projektů je našim dosud největším počinem s akademií účast na stavbě vědeckých přístrojů pro evropskou sondu Solar Orbiter, která by měla v roce 2017 odstartovat
ke Slunci. Jedná se o jednu z nejnáročnějších misí ESA, která se má
Slunci přiblížit na rekordně krátkou vzdálenost 0,28 astronomických jednotek. Sonda ponese na palubě deset přístrojů určených
zejména pro studium sluneční fyziky. Naše firma se podílela na
dvou z nich: RPWI k výzkumu radiových vln a kosmického plazmatu a na přístroji SWA pro analýzu vlastností slunečního větru
a iontových forem vybraných chemických prvků.
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Pro přístroj RPWI jsme vyráběli a integrovali vlnový analyzátor
(Time Domain Sampler), který je usazen na jedné z desek
plošných spojů v hlavním boxu elektroniky. Na projektu jsme
spolupracovali s Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd České
republiky, který je v rámci konsorcia RPWI zodpovědný za dodání
tohoto modulu pro francouzskou kosmickou agenturu CNES, jež
celý přístroj zastřešuje a dodává pro ESA. Na přístroj SWA jsme
vyráběli desku plošných spojů pro detektor protonů a částic alfa
(PAS). Projekt jsme řešili ve spolupráci s Matematicko-fyzikální
fakultou Univerzity Karlovy v Praze, která v rámci konsorcia
dodává SWA/PAS pro Výzkumný ústav astrofyziky a planetologie
v Toulouse.
Co byste poradil firmám, které o zapojení do kosmických
projektů teprve uvažují?
Je třeba mít silnou vůli a především nekonečnou trpělivost. My
se na kosmických projektech podílíme již od roku 2008 a dosud
nejsme úplně stabilizovaní. Účastníme se mnoha jednání o potenciálních příležitostech, ale zakázky přichází poměrně nárazově a velmi pozvolna. A když už nějaká zakázka vyjde, je třeba se
obrnit proti byrokracii a nekonečnému papírování.
Vyjma Akademie věd, spolupracujete i s univerzitami v regionu?

Nemám úplně konkrétní představu, ale rozhodně jsem pro samostatnou agenturu, která by všechny kosmické aktivity zastřešovala
a disponovala i vlastním rozpočtem na projekty. Naší zemi chybí
vlastní, byť i malý, kosmický program. Budoucnost vidím hlavně
v malých družicích. K tomuto bych ještě volně doplnil, že naše
firma je také členem Rady pro kosmický výzkum MŠMT, která byla
ustavena v loňském roce.
Jakých kosmických projektů byste se chtěli jako firma účastnit,
máte nějaké plány?
Úplně nejradši bychom se podíleli na stavbě nové české družice.
Začít bychom měli například s cubesaty, tam vidím možnosti se
zviditelnit na mezinárodním poli a po delším čase i s vlastním
zařízením. Pokud to jen trošku půjde, a zde jsou samozřejmě
rozhodující finance, chtěli bychom později postavit i něco většího. Jako firma máme poměrně úzké zaměření činnosti, a proto
v rámci České republiky hledáme cesty k vytvoření dlouhodobější
spolupráce s jinými firmami v oborech jako je mechanika, optika,
analýzy materiálů a podobně. V tuto chvíli jsme se pro kosmické
projekty spojili s brněnskou firmou Flextronics Design a oslovili
jsme i VZLÚ-SERENUM. Chtěli bychom v budoucnu iniciovat
vytvoření společného českého holdingu nebo konsorcia se zaměřením na komplexní realizaci subsystému nebo celého systému
a stát se tak v kosmickém sektoru profesně rovnocenným a spolehlivým partnerem ESA a velkých firem.

Autor: Josef Šobra

Vizuální inspekce desek plošných spojů a nalezení chyby. Zdroj: G.L. Electronic

Máme dobré zkušenosti s VUT v Brně. Příležitostně k nám zveme
studenty na brigádu a spolupracujeme s Centrem senzorických,
informačních a komunikačních systémů (SIX). Naší snahou je
též zapojit se do struktur CEITEC. Jednali jsme o možnostech
zapůjčení měřících přístrojů, které bychom si, vzhledem k vysoké
pořizovací ceně, jinak nemohli dovolit. V prvopočátcích jsme
také diskutovali o využívání tamních čistých prostor, které jsme
však nakonec zajistili v Biovendoru, kde nyní působíme.

Máte názor na to, zda je v České republice třeba vytvořit samostatnou kosmickou agenturu?

czechspace

ČERVEN 2014

27

Model přístroje z roku 2013.
Marek Novák s přijímací jednotkou na zápěstí. Zdroj: archiv Marka Nováka

HODINKY, KTERÉ DOKÁŽÍ
ZACHRÁNIT ŽIVOT

Objevovat. Poznávat. Změnit svět. To jsou slova, spojující
všechny účastníky středoškolských studentských vědeckých
a technických soutěží. Každý rok se do nich zapojuje několik
milionů středoškoláků ve více než sedmi desítkách zemí celého světa. 1700 z nich se přes školní, regionální a národní kola
dostane až k metě nejvyšší, k účasti na největším světovém
vědeckém a technickém festivalu středoškolských studentů
Intel ISEF, který se každoročně koná ve Spojených státech
amerických. Soutěž Intel ISEF pořádá od roku 1950 nezisková
Společnost pro vědu a veřejnost. Již 17 let je hlavním sponzorem studentského klání firma Intel.
Intel International Science and Engineering Fair se v letošním
roce konal v kalifornském Los Angeles a zúčastnila se ho
i skupina šesti českých mladých vědců, vítězů národních
soutěží Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET
a Středoškolské odborné činnosti. Byl mezi nimi i devatenáctiletý Marek Novák, který se vědeckého studentského
festivalu Intel ISEF zúčastnil v roce 2014 již podruhé.
Stejně jako v roce minulém, kdy byla jeho práce zaměřená
na medicínu a bioinženýrství odbornou porotou Intel ISEF
oceněna druhou hlavní cenou, tak i letošní projekt vzbudil
výraznou a zaslouženou pozornost poroty i dalších přítomných odborníků.
Jeho projekt s názvem Personal Physiological Sensor Network
Device se zaměřuje na dlouhodobé monitorování zdravotního stavu seniorů. Výsledkem práce je zařízení tvaru a podoby
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náramkových hodinek, které umožňuje sběr dat z modulů,
které uživatel nosí na těle a které informují o jeho fyzickém
stavu. Těchto speciálních modulů je v současné verzi zařízení
Marka Nováka celkem osm. Mezi ty hlavní patří modul EKG,
monitorující srdeční činnost nositele, modul sledující saturaci
krve, modul s GPS lokalizátorem polohy uživatele nebo modul
akcelerometru, který detekuje pohyb a umí tak upozornit například na pád seniora nebo nepřirozeně dlouhou dobu klidu
těla, značící možnou indispozici. Veškerá komunikace mezi
jednotlivými moduly zařízení probíhá bezdrátově. Pomocí
bluetooth technologie je tak možný přenos sesbíraných dat
a komunikace s vyhodnocovacím zařízením například ve
smartphonu. Díky GSM modulu je možné také automatické
odeslání varovné SMS zprávy v případě zjištění dat, signalizujících stavy ohrožení života sledované osoby. Jako příjemce
této urgentní zprávy je možné nastavit někoho z rodiny nebo
přímo zdravotnickou záchrannou službu. Zařízení rovněž
upozorní i samu sledovanou osobu, že některé údaje nejsou
v pořádku.
Hlavním přínosem projektu mladého českého vědce je jak
komplexnost zařízení, sledující řadu potenciálně rizikových
zdravotních faktorů, tak i možnost využití širokým spektrem
uživatelů zdravotního monitorovacího systému. Kromě již
zmíněných seniorů, to jsou i novorozené děti, zdravotně handicapované děti či dospělí. Uživateli mohou být jak jednotlivci,
tak například trénující skupiny sportovců. Potenciál využití
zařízení je díky jeho variabilitě obrovský.
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Vyhodnocovací jednotka stavu sledované osoby ve smartphonu. Zdroj: archiv Marka Nováka

Zajímavou aplikací je například noční sledování novorozenců. Strašákem všech rodičů je tzv. syndrom náhlého úmrtí
kojence. Stejně jako různé podložky by se pro monitorování
životních funkcí čerstvě narozeného dítěte dal využít i přístroj
Marka Nováka, který dokáže sledovat více funkcí a navíc
výsledky ihned odešle do přijímacího zařízení. Na druhé
straně budou „monitorovací hodinky“ jistě vhodné i pro stále
se rozrůstající skupinu osaměle žijících seniorů, kteří nemají
přístup k trvalému hlídání ze strany členů své rodiny nebo
specializovaných institucí. I pro domovy seniorů může být
dané zařízení vhodné díky přítomnosti bezdrátového rozhraní, se kterým lze pomocí dnes již známých a používaných
technologií sbírat data od uživatelů až na vzdálenost několika
desítek metrů v rámci jedné budovy. Takovéto monitorování
může přinést jednotlivcům i větším komunitám jednodušší
a přesnější možnosti sběru a vyhodnocování zdravotních
dat. V neposlední řadě nemusejí být staří lidé tolik závislí na
prezenčních formách sledování a mohou tedy trávit více času
se svou rodinou, se svými přáteli nebo u svých zálib, což má
bezesporu pozitivní vliv na jejich psychiku.

Intel ISEF 2014 – slavnostní vyhlášení výsledků a závěrečný ceremoniál. Zdroj: archiv Marka Nováka
Intel ISEF 2014 – hala s jednotlivými soutěžními exponáty. Zdroj: archiv Marka Nováka

Marek Novák z Českých Velenic na Jindřichohradecku, který
je v současné době studentem Elektrotechnické fakulty ČVUT,
se o vědu zajímá již od svých raných žákovských let. Úspěšně
prošel řadou soutěží až do Středoškolské odborné činnosti
a vrcholem jeho práce jsou dvě účasti na festivalech Intel
ISEF v roce 2013 a 2014. Jako loňský držitel druhé hlavní ceny
obdržel mimořádné čestné ocenění od organizátorů – pojmenování asteroidu z hlavního pásu planetek svým jménem
„29745 Mareknovak“.

Projekt Personal Physiological Sensor Network Device
studenta Marka Nováka umožňuje konfiguraci jednotlivých
modulů na základě individuálních potřeb uživatelů, což šetří
náklady a činí celé řešení dostupnějším. I tohoto aspektu si
na vědeckém studentském festivalu Intel ISEF 2014 v Los
Angeles všimla odborná porota a po zásluze projekt ocenila
druhou hlavní cenou. Další ocenění projekt obdržel i od
amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku
NASA, který svou zvláštní cenou ocenil možnosti zařízení
a jejich potenciální přínos pro budoucí pilotované vesmírné
mise a využití GPS technologií. I další ocenění, které „malý
domácí lékař v hodinkách“ obdržel, zvláštní cenu United
Technologies Corporation, bylo zdůvodněno právě velkým
inovačním potenciálem nápadu.
czechspace

V současné době, kromě studia, spolupracuje s českobudějovickou firmou TSE s.r.o. na vývoji zařízení pro léčbu novorozenecké žloutenky a na vývoji nového kojeneckého inkubátoru
využívajícího právě jím vymyšlené technologie sledování
zdravotního stavu novorozenců.
Jak Marek Novák říká: „Soutěž Intel ISEF má obrovskou sílu
v tom, že je schopna hledat a motivovat studenty z celého světa.
ISEF ale není konec, samotná soutěž by neměla být koncem
snažení, ale jejím začátkem. Vyhrát medaili je to nejjednodušší.
Podstatné je dotáhnout svoje snažení do konce, ať už to bude
nová astrofyzikální teorie, lék proti HIV, nová aritmetickologická
jednotka nebo hodinky, které dokážou zachránit život. Jak praví
latinské rčení ‚Per aspera ad astra’ – cesta to bude trnitá, ale
povede ke hvězdám."
Autor: Milan Halousek
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Předání přijímače Galileo zástupcům výzkumného ústavu ETRI, Tedžon, Korejská republika.
Zdroj: archiv Františka Vejražky

CENTRUM PRO VÝZKUM
RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ, FEL ČVUT

Tým Centra pro výzkum rádiových systémů je na základě odborné erudice, dlouholetých
zkušeností a technického vybavení schopen v současné době přijímat a monitorovat signály
všech družicových navigačních systémů, včetně čínského systému COMPASS. Krom problematiky
družicové navigace se zde odborníci věnují navrhování a posuzování komunikačních rádiových
systémů a systémů radarových. Do oblasti rádiových systémů patří také vývoj vysílačů a přijímačů,
což jej obor, kterým by se centrum chtělo zabývat v budoucnosti.
Kolektiv pracovníků Katedry radioelektroniky, Fakulty elektrotechnické ČVUT se zaměřuje na oblast radioelektroniky a multimediální techniky. Družicovou navigaci chápeme jako součást
první z uvedených oblastí a je hlavní náplní Centra pro výzkum
rádiových systémů – týmu, který je součástí katedry. Podobných
týmů má katedra pět. V současnosti čítá centrum deset pracovníků. Jeden doktorand působí externě v anglickém Harwitchi, kde
se věnuje problematice eLORANu. Všichni studenti jsou členy
týmu odborníků a řeší výzkumná témata. Následující řádky jsou
věnovány genezi zaměření pracoviště, mapování jeho působení
od jeho vzniku po současnost, popisu nejvýznamnějších projektových aktivit, zapojení do mezinárodní spolupráce i vizím do
budoucna.

Americká navigace na ruských letounech
Začátky centra sahají do raných 70. let, kdy Československé
aerolinie potřebovaly vyhodnotit přesnost navigačního systému
30
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Omega nad Evropou. Dlouhovlnný systém Omega fungoval
v pásmu 10-14 kHz a jeho palubní zařízení byla dodávána americkými firmami Bendix, Litton a Tracor. Odborný personál pracoviště v čele s Ing. Františkem Vejražkou navrhl metodiku měření
přesnosti, a po schválení zkoušek zařízení na palubách letounů
Iljušin Il-62 v Moskvě také realizoval měřící kampaň s následným
vyhodnocováním. První série měření ukázala nepřesnost v řádu
20 kilometrů nad evropským kontinentem, přičemž polohová
odchylka nad kontinentem americkým činila řádově 200 m. Tým
výzkumníků ukázal na chybně nastavené modely pro evropský
kontinent a přispěl k jejich správné korekci dodavatelem systému,
což vedlo ke zvýšení přesnosti pod hodnotu jednoho kilometru.
Metoda byla přijata jako standard zemí Berlínské dohody. Systém
Omega byl uveden do provozu v roce 1982 jako globální systém,
který kdekoli na světě poskytoval polohu a informaci o příčné
odchylce od plánované trati. Původně byl navržen jako alternativa
k družicovým navigačním systémům, pro které se teprve připravovala půda, a jeho 8 pozemních stanic sloužilo do roku 1997.
Výzkumný kolektiv pracoviště poté pracoval s týmy společností
ČERVEN 2014

Prototyp přijímače formátu ExpressCard všech družicových
navigačních systémů z roku 2010. Zdroj: archiv Františka Vejražky

VZLÚ Praha a MESIT Uherské Hradiště na vývoji přijímače zmiňovaného dlouhovlnného systému Omega. S výrobou pokusného
přijímače pro příjem signálů Omega bylo započato na začátku 80.
let, kdy se již začaly objevovat družicové navigační systémy.

Od přijímače TRANSIT po Galileo
Pracovníci centra byli v té době požádáni, aby zkonstruovali
přijímač systému Omega pro vznikající letoun L-610 na úrovni
tzv. „avant-projektu“. Ten byl zpracován, ale v té době se objevila
družicová navigace, systémy TRANSIT a GPS. Centrum se proto
rozhodlo opustit projekt přijímače Omega, vzhledem k tomu,
že byl vhodný pouze pro dálkovou navigaci, a vyvinuli přijímač
družicového systému TRANSIT.
Tento krok nebyl šťastný mimo jiné proto, že tým musel čelit
potížím s přístupem k odborné literatuře. "Když vám byl zaslán
odborný časopis z našeho oboru, tak dostal na ministerstvu vnitra
razítko 'Této publikaci je odepřeno právo veřejného šíření' a zůstal
na MV ČR v knihovně a náš tým se k textům nedostal", popisuje
s odstupem času profesor Vejražka tehdejší problémy a dodává:
"Kolegové z aerolinií nám pak zajistili kopie časopisů z roku 1975, ve
kterých se poprvé popisuje systém GPS NAVSTAR. To nám velmi pomohlo, protože jsme zjistili, že přijímač TRANSIT není nejvhodnější.
Příslušná družice vycházela v našich zeměpisných šířkách krátce,
a proto byl přijímač GPS NAVSTAR vhodnější. No tak jsme ho vyvinuli
a polohu naší fakulty jsme měřili poprvé v roce 1984."

zařízení rázem snížena na hodnotu 1 metru! Systém korekcí byl
poté úspěšně použit při odminovacích činnostech v zemích
bývalé Jugoslávie. Uvažovalo se dokonce, že se zařízení bude
vyrábět sériově pro vojenské aplikace. Tím, že však bylo později
podepsáno Memorandum o porozumění mezi vládou ČR a USA,
byla poskytnuta české armádě přesná navigační služba GPS,
v důsledku čehož byla služba poskytování diferenčních korekcí
nadále pro armádu nepotřebná. Civilním uživatelům však korekce slouží dodnes. Dalším milníkem pro pracoviště byl na konci
90. let příjem signálů navigačního systému Galileo, kdy se pracoviště zaměřilo na vývoj experimentálního přijímače pro jejich
příjem, a i příjem signálů některých dalších systémů.

Přijímač GPS88 s anténou a zobrazovací a řídicí jednotkou.
Zdroj: archiv Františka Vejražky

Projektová činnost
Výzkumný tým spolupracuje od svého vzniku s řadou tuzemských
i zahraničních pracovišť jak z průmyslové, tak akademické sféry.
Již byla vzpomenuta spolupráce se společností MESIT Uherské
Hradiště, ze které vzešel palubní přijímač družicového signálu
GPS pro letouny Turbolet L-410, jehož výroba byla započata roku
1990. Stranou účasti na projektech nezůstaly ani státní organizace.
V úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR byl zaváděn systém
GPS do armády ČR. V rámci své hospodářské činnosti pracoviště
úspěšně vyvinulo experimentální přijímač pro příjem signálů E1
a E5 pokusných družic Giove A a B systému Galileo pro prestižní
jihokorejský ústav ETRI. V rámci projektu EU s označením COST
273 byl prováděn výzkum družicových rádiových komunikačních
a navigačních systémů spolu s partnerskými pracovišti vedenými
Univerzitou ve Florencii.

Tenkrát čítalo pracoviště 22 lidí a sériová výroba vyvinutého
přijímače, byla započata dne 1.1.1990 v podniku MESIT Uherské
Hradiště. "To byla krásná spolupráce", vzpomíná dále prof. Vejražka,
"ovšem v té době přišla sametová revoluce a tím zkrachovaly trhy
na východ a předpokládalo se, že nám sem Američané vše dodají."
Dnes víme, že se tak nestalo a po pádu řady firem se zaměřením
na aviatiku v 90. letech nemělo pracoviště krátkodobě odpovídající náplň výzkumné a vývojové činnosti a zaměřilo se na
úpravu plukovní stanice, která aplikovala korekce diferenčního
GPS (DGPS). Na pracovišti byla následně vybudována referenční
stanice DGPS a v roce 1995 byla uvedena do provozu. K šíření
korekcí byl využit vysílač v Poděbradech, pracující v pásmu velmi
dlouhých vln. Zájem o službu projevila tehdy i armáda ČR. Běžný
přijímač GPS v té době, kdy byla do signálu záměrně vnášena
umělá chyba Selective Availibility (SA), dosahoval s korekcemi
centra přesnosti až 1 m. To bylo přesvědčivě demonstrováno
při prezentaci korigovaného přijímače na konferenci ve Varšavě,
která byla pro pracoviště mimořádně úspěšná, neboť běžná
chyba měření polohy v řádu 100 m byla za použití uvedeného
czechspace

Dalším z projektů, na kterých se centrum podílelo, spolu
s Fakultou dopravní ČVUT, společností Eltodo Praha a AŽD Praha,
byla účast České republiky v programu Galileo. Projekt se zaměřoval na aplikace družicové navigace v letecké, silniční a železniční
dopravě. "Naše pracoviště zhotovilo v rámci tohoto projektu
rádiový přijímač, který byl původně zamýšlený pro příjem signálů
Galilea", upřesňuje prof. Vejražka a pokračuje „jelikož se však
uvedení tohoto systému do provozu značně zpozdilo, uzpůsobili
jsme přijímač pro příjem GPS.“ Na výzkum algoritmů zpracování
signálů v přijímači pro systém Galileo se nakonec přeci jen dostalo
v rámci řešení výzkumných úkolů projektu GARDA v letech 2004
– 2006, kdy na tématu centrum spolupracovalo s Politechnikou
v Turíně a společností Laben, která konsorcium vedla.
Pracoviště tehdy jako jediné ze zemí střední a východní Evropy,
v 6. Rámcovém programu EU, spolupracovalo v konsorciu dvanácti subjektů. Tým pracovníků centra, zřejmě přijatý do počtu,
jakožto pracoviště z původního východního bloku, se nakonec
významně uplatňoval při technických jednáních. Odhalil napříČERVEN 2014
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Anténa pro pokusy s příjmem signálů GPS. Zdroj: archiv Františka Vejražky

Od roku 2008 se jeden z externích doktorandů pracoviště věnuje
problematice spojené s výzkumem potlačení rušení v rádiovém
navigačním systému eLORAN a hledání algoritmů pro návrh
rozmístění majáků v Evropě a Pacifiku souběžně s výzkumem
možnosti přenosu dat. Pracoviště se rovněž účastnilo aktivit
7. Rámcového programu EU, ke kterým bylo přizváno zahraničními partnery. V projektu s názvem EGNOSAVE, se mělo využít
systému EGNOS ve stavebnictví a zemědělství pro zvýšení bezpečnosti osob. Návrh dalšího z projektů Alzheimer se zaměřoval
na výzkum využití družicové navigace v systému péče o handicapované osoby určováním jejich polohy v budovách.
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V současné době vyvíjí pracovníci výzkumného týmu anténní
zesilovač s parametry, které by zajímaly potenciálního výrobce.
Tento zesilovač se dá použít nejen pro přijímače družicové
navigace, ale např. i pro mobilní telefony. Další výstupy práce
kolektivu pracovníků se dají aplikovat např. v železniční dopravě,
přičemž vyvíjený lokátor bude ukazovat polohu lokomotivy na
trati. Jiné z výsledků činnosti pracoviště je možné využít pro
podporu Integrovaného záchranného systému, a to například při
hledání osob v sutinách nebo v hořícím domě.
Pracovníci centra rovněž dokončují přijímač na bázi softwarového rádia. V tzv. hradlovém poli se digitálně zpracovává signál.
Ten se na začátku navzorkuje do číslicové reprezentace, a pak
se v signálovém procesoru provádějí náročné matematické
operace, které je však zapotřebí provést rychle. Přitom důležitými
parametry je míra zpoždění, která vznikne těmito operacemi.

Prof. Vejražka objasňuje strukturu kódu L1C navigačního signálu systému GPS. Zdroj: CSO

Varianta experimentálního přijímače GNSS EGR z roku 2006 (vlevo)
a radiopřijímač vyvinutý pro letoun L–410 (vpravo). Zdroj: CSO

klad chybu ve španělském návrhu simulátoru signálů Galilea.
Po 12 let (1998 – 2011) stáli pracovníci týmu v čele tří projektů
v rámci výzkumných záměrů MŠMT, zaměřených na výzkum
perspektivních informačních a komunikačních technologií.

Na základě myšlenky příjmu a vyhodnocování signálů navigačního systému Galileo vznikl projekt pro Technologickou agenturu ČR, v němž pracoviště uspělo spolu s dalšími 21 uchazeči
v tvrdé konkurenci 168 podaných návrhů. Projekt sleduje např.
signálovou podporu družicové navigace tak, aby byla polohová
informace k dispozici i uvnitř budov.

Dále je podstatné, jak rychle a jemně je posouvána autokorelační
funkce, resp. replika kódu, se kterou se porovnává přijímaný
signál. Po určité době se vyhodnotí s pomocí programovatelného hradlového pole, jaká je hodnota korelační funkce a z této
hodnoty je zjišťováno, zda signál byl nebo nebyl přijat a zda byl
synchronizován či nikoliv. Existují různé algoritmy pro různé systémy družicové navigace, které mají různé typy kódů. S tím, jak
se systémy modernizují, jsou kódy „rychlejší“. Na tomto úkolu se
podílí pracoviště s Fakultou informačních technologií ČVUT, jejíž
výzkumný tým pracuje na architektuře digitální části přijímače.
Nyní jsou uvnitř přijímače nahrány algoritmy pro základní signál
GPS. Celý přijímač je přeladitelný prakticky v celém pásmu pro
všechny systémy. Zbývá aplikovat algoritmy pro zpracování
signálů ostatních systémů.
ČERVEN 2014

ROZHOVOR S PROF. FRANTIŠKEM
VEJRAŽKOU, VEDOUCÍM PRACOVIŠTĚ
Váš kolega nabízí na prezentačním videu pracoviště pot a slzy
Vašim studentům výměnou za
možnosti práce s pokročilými
technologiemi a systémy. Jaký
mají studenti zájem o studium
Vašich oborů?
Malý. Studium našich oborů
vyžaduje hodně potu. Ovšem
problematika je nesmírně zajímavá. Když pochopíte principy jevů
v digitální komunikaci, vztahy
mezi nimi vyjádřené ve vzorcích,
můžete z nich postavit strukturu, která vám pak funguje. Situace
je zajímavá v tom, že když se těm mladším otevřou možnosti
s vámi spolupracovat, když je k tomu pustíte a tlačíte do většího
výkonu, tak se jim to pak kupodivu líbí. Studenti stojí o to, tu
náročnou práci vykonávat a ten pot a slzy obětovat.
Do jakých oblastí Vaše pracoviště v posledních letech nejvíce
investovalo?
Bylo nakoupeno přístrojové vybavení v podobě generátorů
a analyzátorů za přispění prostředků, které jsme obdrželi v rámci
účasti na výzkumných záměrech MŠMT, event. dalších projektech. S pomocí tohoto vybavení jsme schopni imitovat signály
z družic. Další vybavení zapůjčila společnost Rohde Schwarz.
Z projektu TAČR pokrýváme část mezd.
Co bývá pro Vás v rámci projektové činnosti nejnáročnější? Jak
se změnila spolupráce po vstupu ČR do EU a později do ESA?
Spolupracuje se Vám se zahraničím snadněji tím, že je kooperace
více standardizovaná po procedurální stránce?

Přijímač signálů dlouhovlnného vysílače Poděbrady (111,8
kHz) vysílající korekce referenční stanice DGPS ČVUT. Zdroj:
archiv Františka Vejražky

Nejnáročnější bývá zvládnout administrativní stránku. Nicméně
naše pracoviště má dobré kontakty s odborníky, kteří nám v rámci školy poskytují asistenci s touto oblastí. Ocenil bych zejména
asistenci od pracovníků oddělení pro vědu a výzkum. Ve smyslu
spolupráce, víte, že je to nyní horší než dříve?! Zahraniční partneři
nás v 90. letech brali jako někoho, kdo toho moc neumí a komu je
zapotřebí pomáhat. Byli překvapeni, že jsme rovnocenní partneři
a dnes v nás často vidí po odborné stránce konkurenci, protože
umíme to, co umí oni, mnohdy však i víc. Nehovořím teď o výrobních možnostech, míním výzkum, teorii a její závěry, které se
odrazí v praxi.
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Vy a Vaše pracoviště se nyní věnujete převážně činnostem spojeným s aktivitami na projektu, podporovaném TAČR. Jaké jsou
Vaše představy o směřování vašeho pracoviště do budoucna?
Prací na aktivitách, souvisejících s projektem TAČR, budeme
z velké části vytíženi až do roku 2019. V roce 2016 máme mezistupňový audit. Rád bych projekt dotáhl do úspěšného konce i za
cenu případných omezení ve své pedagogické činnosti. Ovšem
zpěvák má vědět, kdy přestat zpívat, aby nezpíval falešně.
Jak plánujete upravit strukturu Vašeho řešitelského týmu do
budoucna?
Mám svou představu, jak bych chtěl přesouvat postupně úkoly na
mladší spolupracovníky. Ovšem toto není samo sebou. Je to spojeno
s velikou časovou investicí z mé strany. Ráno přicházím před sedmou,
kdy připravuji úkoly pro sekretářku a spolupracovníky a odcházím
také někdy okolo deváté večer a občas až po půlnoci. Když se během
dne situace uklidní, tak teprve zbývá čas na nějakou souvislou
práci. Velmi mi pomáhají externí spolupracovníci. Není vždy
jednoduché ukázat, že spolupráce s externími pracovišti funguje.
Jaké jsou Vaše vlastní pracovní cíle do budoucna?
Rádi bychom naše pracoviště po stránce odborně-personální
posílili. Já sám osobně bych rád nalezl z externího pracoviště
náhradu za svou osobu, která by dobře učila, znala teorii a byla
prakticky orientovaná do provozu, např. leteckého. Rád bych
vychoval svého nástupce.
Jak zamýšlíte posouvat výzkumné směřování centra po tematické
stránce?
V družicové navigaci jsme se dosud věnovali měření na kódu.
Dnes se věnujeme více měření na fázi nosné vlny, což je podstatně
náročnější na výpočetní výkon a přijímače jsou proto nákladnější.
Dnes je možné změřit ve dvou odlehlých místech čas s přesností
1 ps, což odpovídá dráze světla za 3 cm. To umožňuje realizaci
aplikací náročných na přesnost určení polohy výrazně pod 1 m.
Typicky jde o geodetické aplikace nebo přesná přiblížení letounů
– dnes máte s pravděpodobností 95 % chybu 2,2 m. Pro kategorii
přiblížení III C potřebujeme další aplikace, které zvyšují přesnost
a integritu. Významný je také přesný čas a kmitočet, např. pro
schopnost potlačit vznik „blackoutu“ energetické soustavy.
Jakých projektů v kosmonautice byste se chtěli v nadcházejícím
období zúčastnit a na vývoji jakých konkrétních produktů, technických řešení, aplikací nebo služeb byste rádi spolupracovali?
My se věnujeme rádiovým systémům obecně. Myslím si, že aplikace softwarového rádia do družicové navigace byla užitečná.
Tato aplikace pravděpodobně může přinést další využití v obecné
komunikaci. To je pole již v mnohém probádané. Budeme se snažit zužitkovat to, co umíme. Snažíme se udržet vysokou úroveň
naší práce a také v důsledku toho jsme v současnosti poměrně
saturováni projektem zaměřeným na inovace pod TAČR, kde
bychom měli dospět k inovativnímu výrobku v roce 2019. Ten by
následně šel do výroby. Již je připraven i podnikatelský plán.
Dále máme za cíl vyvinout přesný multikonstelační přijímač
s co největším množstvím užitečných aplikací GNSS. A nejen to.
Myslím si, že se dá najít řada dalších činností, protože my nejsme
zaměřeni pouze a výlučně na družicovou navigaci. Možná se
vyskytne v budoucnu nějaký komunikační problém, kterému se
budeme chtít věnovat.
Autor: Jindřich Krása
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MISE-X: TRÉNUJ
JAKO KOSMONAUT!

Čapkovi brouci (ZŠ Karla Čapka Praha), Kosmo mouchy (ZŠ Resslova Pardubice), Tučňáci na Marsu (ZŠ Vratislavova Praha). Zdroj: CSO

Kapitánův zdvih, pilotovo prkno, medvědí nebo krabí chůze, výstup na marsovskou horu,
pohybový astro-kurz, kosmický rock'n'roll či souboj s gravitací – to je jen část možná trochu
podivných názvů úkolů, které musí splnit mladí adepti na kosmonauty, kteří se spolu se svými
spolužáky ze školních tříd zapojili do čtvrtého ročníku celosvětového vzdělávacího projektu
„Mise-X: Trénuj jak kosmonaut“.
Od poloviny ledna do poloviny března trávily dětské posádky
v tělocvičnách, školních laboratořích a třídách při cvičení a objevování drobných vědeckých tajemství, jako například kolik tuku
se nachází v hamburgeru, smažených hranolkách nebo koblize.
Mise-X, organizovaná Evropskou kosmickou agenturou (ESA)
a americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku
(NASA) za podpory celé řady dalších národních kosmických
agentur a organizací, každoročně seznamuje mladou generaci
potenciálních kosmonautů s tím, jak se na svoji práci ve vesmíru
připravují skuteční kosmonauti. Děti se zde dozvídají, že kromě
dobré fyzické kondice musí mít budoucí dobyvatelé vesmíru
i znalosti o svém těle, o jeho fungování i o tom, jak se k němu
chovat, aby sloužilo co nejlépe a nejdéle.
Česká kosmická kancelář, která v České republice tento projekt
organizuje již od prvního ročníku v roce 2011, vyslala do čtvrté
Mise-X celkem 23 týmů z desítky škol v šesti městech České
republiky. Celkem 367 dětí z Frýdku-Místku, Kladna, Pardubic,
Prahy, Přerova a Teplic tak plnilo soutěžní úkoly, stejně jako je ve
stejný čas plnili další tisíce dětí ve stovkách třídních kosmických
posádek v pětadvaceti zemích celého světa. V Evropě se zapojily
školy ze sousedního Rakouska a Německa, ale také z Nizozemska,
Belgie, Itálie, Švýcarska, Švédska, Finska, Slovinska, Ruska či
Anglie. Ze vzdálenějších zapojených zemí pak můžeme jmenovat například Japonsko, Portoriko, Kolumbii, Chile nebo Austrálii.
Cílem Mise-X není jenom přivést děti do tělocvičny, ale ukázat jim
zde, že i obyčejné cvičení s malým a velkým míčem, švihadlem,
běh kolem kuželů nebo šplhání po žebřinách jsou důležité i při
výcviku skutečných budoucích kosmonautů, kteří se podobným
cvičením připravují na své náročné povolání. A tak se z cvičení
v tělocvičně stává nevšední zážitek. Účastníci si také například
vyzkouší skládat malé kousky puzzle v silných rukavicích, protože opravdoví kosmonauti musí zvládnout práci s drobnými
předměty ve volném kosmu v neforemných rukavicích svého
34
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skafandru, a to ke všemu ještě téměř poslepu, jen s pomocí navigování svého kamaráda v posádce.
Aktivity Mise-X ale neprobíhají pouze při cvičení v tělocvičně.
Nedílnou součástí projektu je i několik „vědeckých“ misí, ve kterých si mladí zájemci vyzkouší práci ve školní laboratoři, při které
získají nové a důležité informace o svém vlastním těle a o tom, co
mu prospívá či neprospívá. Sledují správnou nutriční vyváženost
školního jídelníčku a sestavují pyramidu zdravých a nezdravých
potravin, hlídají dobrou hydrataci svého organizmu, kontrolují
svůj příjem a výdej tekutin a zjišťují, co by způsobila dehydratace
s jejich tělem a jak jí předcházet a včas jí rozpoznat.
Vše o tom, co při plnění jednotlivých úkolů Mise-X děti zažily –
výsledky, rekordy a zlepšování výkonů, si týmy zaznamenávaly
do tzv. Deníku mise, v papírové podobě či na internetu. Některé
posádky se rozhodly dokonce pro záznam formou videodeníku.
Fotografie z plnění úkolů a života posádek, protože Mise-X není
jen tělocvična nebo třída, ale i společné návštěvy bazénu, kluziště
či lezecké stěny, byly zveřejňovány na celosvětových webových
stránkách projektu, kde si je mohl prohlédnout kdokoliv z jiných
týmů. A bylo se na co dívat, co porovnávat, zjistit co udělat příště
jinak a lépe.
Česká kosmická kancelář plánuje zapojení českých dětí i v dalším
ročníku projektu „Mise-X: Trénuj jako kosmonaut“, který odstartuje
v lednu 2015 a zúčastní se ho pravděpodobně již více než 30 zemí.
Od letošního podzimu tak bude možné přihlásit svojí posádku
do vesmírné mise, vymyslet jméno týmu, vybrat velitele, nakreslit
znak a naučit se pokřik.
www.trainlikeanastronaut.org
Autor: Milan Halousek
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Obrázek na titulní straně: Leštení iontovým svazkem s přesností v řádu nanometrů. Zdroj: TOPTEC

Česká kosmická kancelář, o.p.s.
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