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SKYWALKERS: pro žáky od 7 do 12 let, 
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                                   REGIONÁLNÍ SEMIFINÁLE Odysseus v ČR

Monday 4th April 2016
17:00 – Departure by the bus from Václav Havel airport Prague to Liberec
20:00 – Dinner at the Babylon hotel restaurant and icebreaker 

Tuesday 5th April 2016
Full day of activities at the Science center iQLANDIA Liberec (http://www.iqlandia.cz)
09:30 – 10:00 Opening and info 

10:00 – 10:30 Visualization of space radiation in LEO orbit by the SATRAM/Timepix 
spacecraft payload on board ESA Proba-V satellite, Carlos Granja, CTU Prague (2ndfloor)

10:30 – 12:00 Morning session of student project presentations (room at 3rd floor)
10:30 – 11:00 Radiation on Mars (CZ - Radiace na Marsu) 
11:00 – 11:30 Mars vs. Earth (RO) (alternatively at 11:00 - SCIENCE SHOW in Czech)
11:30 – 12:00 Mars, yesterday's dream, today's ordinary (RO - Marte, visul de ieri, astăzi)
12:00 – 13:30 Lunch
14:00 – 17:00 Afternoon session of student project presentations (room at 3rd floor)
14:00 – 14:30 Honeymoon - concept of a lunar city (RO)
14:30 – 15:00 Asteroid (CZ Hledání předobjevových pozic planetek: databáze SkyMorph)
15:00 – 15:30 To the stars (RO - Spre stele)
15:30 – 16:00 Europe's treasures (RO - Comorile Europei)
16:00 – 16:30 Mars PhoeniX (CZ)

18:00 – Social dinner of all attendants at the Babylon hotel restaurant



                               REGIONÁLNÍ SEMIFINÁLE Odysseus v ČR

Wednesday 6th April 2016
Full day of "hands-on science" freely accessible throughout the Science Center iQLANDIA 
09:30 – 12:00 Morning session of student project presentations (room at 3rd floor)
09:30 – 10:00 Astrobiological laboratory (RO - AstroVianu Lab)
10:00 – 10:30 Rocket engine using sodium (CZ - Sodíkový motor)
10:30 – 11:00 Mars Terraforming (CZ) 
11:00 – 11:30 Exoplanet discovery (SK - Princíp vyhľadávanie exoplanét a vylepšenie)
11:30 – 12:00 Hydrogen line radiometer (CZ - Jednoduchý radiometr)
12:00 – 13:30 Lunch at the iQLANDIA restaurant
13:30 – 14:00 Science show in English
14:00 – 17:00 Meeting of the evaluation committee (CLOSED presentation room)
14:00 – 15:00 ENGLISH "hands-on laboratory" (only RO or SK students due to capacity) 
15:30 – 16:30 CZECH "hands-on laboratory" (only CZ or SK students due to capacity)
16:45 – 17:15 „Journey to the Stars“ (Planetarium, iQLANDIA)
17:15 – 17:30 Awards ceremony (Planetarium, iQLANDIA)
17:30 – 18:30 Social walking dinner with guests (COSMOS expo, iQLANDIA)
Thursday 7th April 2016 
09:00 – Departure of all attendants by bus to Prague
11:00 – Visit of the Institute of Atmospheric Physics (http://www.ufa.cas.cz/?lang=en)
the world's first minisatellites MAGION and modern ionospheric monitoring (J. Chum) 
13:00 – Tour of the Ionospheric observatory in Průhonice (http://digisonda.ufa.cas.cz)
Friday 8th April 2016 
09:00 – 12:00 Optional excursion to the Van de Graaff accelerator with applications in 
space instrumentation testing, Carlos Granja, IEAP CTU Prague (http://vdg.utef.cvut.cz) 
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REGIONÁLNÍ SEMIFINÁLE Odysseus v ČR – iQLANDIA Liberec
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Odysseus SEMIFINÁLE v ČR - nejlepších 13 týmů, celkem 31 studentů 
1. vítězný projekt: Hledání předobjevových pozic planetek
Školy: Gymnázium Jaroslava Seiferta a Špitálská v Praze
Studenti: Jakub Janoušek, Lukáš Sláma a Michal Koldinský
Učitelé: Daniel Mareš
Cílem projektu je hledání planetek na snímcích ze starých databází za účelem zpřesnění 
znalostí o jejich drahách. To se studentům u několika planetek podařilo a také objevili 
novou, neznámou planetku. Ze zjištění vyplývá, že i staré databáze obsahují mnoho 
cenných, dosud nevyužitých dat.

2. vítězný projekt: AstroVianu Lab  
Škola: Tudor Vianu počítačových věd v Bukurešti. 
Studenti: Andreea Zaharia a Vlad Panait
Učitel: Ioana Stoica
Projekt AstroVianu Lab se zabývá astrobiologickou 
problematikou určení obyvatelnosti planet. Studenti 
zvolili misi s využitím planetárního robotizovaného 
vozítka pro měření a studium řady zásadních proměnných na povrchu planety. 
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CENTRUM STUDENTSKÝCH AKTIVIT
Základní školy - vytvořit a udržovat u dětí zájem o vědu

Střední školy - rozvíjet a podporovat zájem o techniku
Vysoké školy, mladí vědci - pomáhat studentům se zájmem o moderní 
vědní obory realizovat své nápady a myšlenky v odborných projektech

Kluby, veřejnost - pomáhat amatérským zájemcům o moderní vědní 
obory v naplňování jejich zájmů



2012 - 2014



15 kusů dalekohledů
   + pohon
   + sluneční filtr
   + otočná mapka
   + knížka Slunce
   + knížka Měsíc





EXPEDICE MARS – POZNEJ VESMÍR …







SVĚTOVÝ KOSMICKÝ 
TÝDEN





MISE-X: TRÉNUJ JAKO KOSMONAUT!



Přednášky 2009 – 2014:
téměř 250 akcí s účastí 11.500 žáků, studentů a 

učitelů

„KOSMONAUTIKA  A  MY“



• Evrop. soutěž Odysseus (CSO)
• European CanSat Competition (ESA)
• Fly Your Thesis! (ESA): mikrogravitační let
• Fly Your Satellite! (ESA): vypuštění CubeSatu
• Drop/Spin Your Thesis! (ESA)

• Experiment na pádové věži a centrifuze
• REXUS/BEXUS (ESA)

• Experiment na sondážních raketách
 a stratosferických balónech

SOUTĚŽE A VÝZKUMNÉ PROJEKTY pro studenty



Evropský CanSat
Zajímavé středoškolské studentské experimenty 

Proběhlo, přihláška do začátku prosince! 
www.esa.int/SPECIALS/CanSat/
                                                      www.esa.int/Education/CanSat



ESA - Drop Your Thesis! 
Studentské týmy mohou realizovat svůj 
experiment v pádové věži v Centru 
aplikovaných kosmických technologií a 
mikrogravitace (ZARM) v Brémách. 
Uzávěrka přihlášek bývá v prosinci.
Stav mikrogravitace je ve 146 metrů vysoké 
pádové věži dosažen buď shozem pouzdra s 
experimentem z horní plošiny věže (délka trvání 
experimentu je 4,7 sekundy), nebo za použití 
katapultu, který pouzdro vystřelí od spodní 
základny (délka trvání experimentu 9,3 
sekundy). V obou případech je úroveň 
mikrogravitace přibližně 10-6 G. Úroveň 
mikrogravitace je při těchto experimentech lepší, 
než jaké bývá dosaženo při parabolickém letu a 
odpovídá úrovni, jaká je na palubě Mezinárodní 
kosmické stanice ISS či orbitálních platformách.



ESA - Spin Your Thesis! 
K dispozici Velká Centrifuga (LDC) v centru ESTEC pro provedení 
vlastního experimentu v hypergravitačním prostředí 1 - 20 G. 
Uzávěrka přihlášek bývá v prosinci.

Výzkum vlivu zvýšeného přetížení na buňky, rostliny či malá zvířata, 
případně může jít o experimenty fyzikální a technologické povahy od 
několika hodin až dnů.



GRAVARC
Prvním českým studentským experimentem na velké centrifuze LDC byl 
projekt GRAVARC, MU Brno, 2012. Výzkum klouzavého obloukového 
výboje za podmínek zvýšené gravitace. V roce následujícím se částečně 
obměněný tým zúčastnil další kampaně s rozšířeným experimentem TNG



BEXUS – Stratosférické balóny
Pro studentské experimenty projektu BEXUS, člen 
týmu má experiment v rámci své diplomové práce.

Návrhy experimentů do října 2016. 
rexusbexus.net
www.czechspace.cz/cs/rexusbexus-2016-2017

Projekt využívá héliový balón o objemu 2000 m³, 
zvolna stoupající do maximální výšky 30 km, která 
záleží na celkové hmotnosti gondoly  naplněné 
studentskými experimenty (40-100 kg). Let trvá 2-5 
hodin. Gondola obsahuje zdroj napájení 
experimentů a telekomunikaci, díky níž je 
experiment možno jednoduše ovládat během letu.
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Zapojení do experimentů = skvělá motivace!



NYNÍ MOŽNO
TÉŽ ČESKO-
SLOVENSKÉ
BALÓNOVÉ
LETY – SDS:
SPOLEČNĚ DO
STRATOSFÉRY



REXUS - sondážní rakety
Pro studentské experimenty projekt REXUS, člen 
týmu má experiment v rámci své diplomové práce.

Raketa Orion - neřízená, pevné pohonné hmoty, 
jednostupňová, dostup téměř 100 km, až 3minuty 
balistického letu, až 5 experimentů max. 40 kg.  

Raketa stabilizována rotací kolem podélné osy, pokud 
"Yo-yo" zastaví rotaci → 90 s mikrogravitace

Návrhy experimentů do říjen 2016. Český návrh! 
www.czechspace.cz/cs/rexusbexus-2016-2017
rexusbexus.net



DAHAMM - český experiment
Device for Auroral Hiss Analysis and MeasureMent

Experiment 
internal 
structure in 

NOSECONE

Team: Spa©elimit

KM-1 Electron 
Temperature
 Sensor

Magnetic Search Coil

Open issue to solve: wave 
vector directions of down-going 
whistlers
Chorus as a source of hiss 
(Horne et al, 2005)
Probability of chorus occurrence noon 60%.
Overall occurrence is increased during 
higher solar wind dynamic pressure



Fly You Thesis!
Na palubě A310 během parabolických letů 
budou v mikrogravitaci členové týmu řešit 
experimenty v rámci své diplomové práce.

Návrhy experimentů do září 2016. 
www.czechspace.cz/cs/fly-your-thesis-2016



www.czechtechsat.cz

České univerzitní CubeSaty – CzechTechSat a PilsenCube

www.pilsencube.zcu.cz



CzechTechSat

- „space-friendly“ platform in terms of radiation
- radiation tolerance concepts in real environment
- give students the ‘Space’ hands-on opportunity
- proof Low-noise Fluxgate Magnetometer
- proof Langmuir Probe instrument concept
- build and fly ‘the first Czech’ CubeSat

www.czechtechsat.cz



Možná podpora CubeSatů od ESA
Fly Your Satellite! (ESA): vypuštění CubeSatu

Build Your Satellite! student teams complete the integration of their satellite and execute the 
necessary functional tests in laboratory conditions

Test Your Satellite! Students execute environmental tests, exposing their satellite to vibration, 
vacuum and temperature conditions representative of what will be experienced during the 
actual mission in space

Ticket to Orbit! 
students prepare their satellite 
to be launched, undergo the 
Launch acceptance review, and 
run the campaign of integration 
of their satellite into launcher

CubeSats in Space! 
the student teams finally see 
their satellite launched into 
space and perform satellite 
operations to accomplish their 
space mission.



• České vysoké učení technické
• SpaceMaster.EU (DCE FEL)

–Celoevropský Erasmus 
• Letecké a kosmické systémy

–Systémy, měření, robotika, 
kybernetika

• Letecká a kosmická technika
–Aerodynamika a mechanika letu, 

konstrukce, pohony…
• International Space University

www.isunet.edu 
• Space Studies Program

–Dvouměsíční letní kurz
• Master of Space Studies

–Jednoleté magisterské studium

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY



CZECH SPACE DAY 2016
Konference určená pro české studenty a mladé profesionály se zájmem o 
kosmonautiku Program bude zaměřen na představení příležitostí uplatnění v 
kosmonautice a poskytne účastníkům možnost prezentovat své vlastní 
aktivity a seznámit se s dalšími mladými lidmi Konference se bude konat v 
červenci 2016 na FEL ČVUT v Praze, loni viz www.czechspace.cz/csd2015

CZECH SPACE 
COMPETITION

Pro studenty 18-
26let: Odborný 
článek na téma 

související s 
kosmonautikou a 

prezentace na 
konferenci CSD

VÍTĚZ ZÍSKÁ 
FINANCE NA 

ZAJIŠTĚNÍ CESTY 
NA MEZINÁRODNÍ 
ASTRONAUTICKÝ 

KONGRES IAC 



SpaceUp.ORG
Brusel - 5.-6. září 2015
Řím - 24.-25. říjen 2015
Paříž - 7.-8. listopad 2015
Praha 2017 

Mnohé další příležitosti, motivace a získání kontaktů

Americké soutěže i pro cizince:
   Caltech Space Challenge      NASA Ames Space Settlement Contest
 (úspěch Jana Kolmaše - tým Voyager)      (úspěch: 2013 Toska a 2014 2. místo Orbis z Kladna)
  www.spacechallenge.caltech.edu                              http://settlement.arc.nasa.gov/Contest/



• ESA YGT: Young Graduate 
Trainee: větš. do prosince
• Roční pracovní stáž ve 

střediscích ESA
• European Space Camp

• letní škola na kosmodromu (SŠ)

• Alpbach Summer School
• Týdenní letní škola: 

návrh družicové mise 

PRACOVNÍ STÁŽE A KURZY

  
•  ESA Radar Remote Sensing Course, Charles University, 35 Europeans 
•  ESA Advanced Training Course in Land Remote Sensing, Charles 

University  and CTU, 66 European students, optical & radar 
techniques for land applications

www.esa.int/Education hradí 
některé conferences.esa.int



Coupling procesů v
magnetosféře a atmosféře
(více též zítra)

Zpracování měření ionizujícího 
záření, plazmatu, magnet. pole
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Možné studentské projekty

(Plane)terella



* Ionisation Rate
* Ion Concentration
* Global Electric Circuit
  - Commmunication  
  - E-Fields,
  - Lightnings, 
  - Thunderclouds
  - Air Conductivity

Spršky kosmického záření v atmosféře

At altitudes of ~3 to 35 km, 
cosmic rays are practically 
the only ionisation source

Shower composition:
– p (protons), π (pions)  
produced in strong interactions
– μ (muons) decayed from π
– e-, e+, γ from electromag. int.
– nuclei produced by 
interactions of secondaries
– gamma decayed from nuclei



Standard radiosonde for cosmic ray flux:
With custom built uC logging program

1 – a foamed plastic box  
2 – detector of charged particles          (gas-discharged counters)
3 – 7mm aluminum plate                       4 – high voltage power
5 – atmospheric pressure sensor          6 – chemical batteries



Toky ionizujícího záření v atmosféře

Monthly averaged fluxes of ionizing particles in the atmosphere over Murmansk 
region as measured by omnidir. Geiger counter (Bazilevskaya, 2007) 44



Zobrazování ionizujícího záření detektory Medipix

Heavy charged
particles

Fast light charged particles
X

-ray an
d

 low
en

ergy gam
m

a

Slow light
charged particles
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Particle detectors are based on:
Energy deposited in the active material of the detector is transformed into charge 
(by ionization in gaseous detectors/ by excitation of electron-hole pairs in 
semiconductor ones). The charge is then collected by read-out electronics.



Experiment na stratosférickém balonu



Flight profile HITs (pixels with signal in 5sec) as 
measured during the BEXUS-7 flight campaign

47

Experiment took place in arctic stratosphere, associated with high-geomagnetic latitude,
corresponding to geomagnetic cut-off rigidity of 280 MV. That, along with ongoing Solar
MINima, providing relat. high CR flux WITH PARTICLE TYPES AND ENERGY data.



Altitude dependent ionization yield in Medipix-2 
compared: CRII from OuluCRAC 10[cm-3.sec-1.atm-1]
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Využití stop částic pro jejich identifikaci

Heavy charged
particles

Fast light charged particles

X
-ray an

d
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ergy gam

m
a

Slow light
charged particles
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Naše výsledky z Timepixu na BEXUS-9
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Cosmic ray-induced Ion Production rate and
 Ion Concentration in the Earth Atmosphere

At altitudes of ~3 to 35 km, 
cosmic rays are practically 
the only ionisation source
 Ion production rate   q

q = I ρ σ / M
I  = I (h, Rc, Φ)  cosmic ray flux
ρ    air density
σ    eff. ionisation cross section
      2 x 10-18 cm2   at h ≤ 20 km
M   average mass of air atom

Ion concentration   n
q = α n2       

α   3D recombination coefficient
q(h) = β(h) n(h)

β(h)  linear recombination coeff

51Stozhkov, 2003 



OuluCRAC model for Cosmic Ray Induced Ionization:
Altitude on geomag. latitude dependence (Usoskin,2004)
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Modeled combined ionization effect of GCR (Usoskin, 2007)


