
republiky. Pak se slova ujal hostitel kongresu 
Vladimír Remek, který uvítal delegáty a jejich 
doprovod v Praze. Poté předstoupil prezident 
ASE Chris Hadfield, který poděkoval organi-
zátorům a sponzorům kongresu za pozvání 
ASE do České republiky. Připomněl zároveň 
premiérovou účast prvního astronauta Číny, 
Yanga Liweie a ocenil Dorina Prunariu, že 
jako jediný člen ASE nevynechal od založení 
organizace v roce 1985 žádný její kongres. 
Hadfield uzavřel svou řeč žádostí, aby shro-
máždění letci, jejich doprovod a hodnostáři 
povstali a věnovali minutu ticha kosmonau-
tům Pavlu Popovičovi a Juriji Glazkovovi, kteří 
v době mezi XXI. a XXII. 
kongresy zemřeli. Poté 
uvítali pražské delegáty 
sponzoři XXII. kongresu: 
zástupci bankovní skupi-
ny PRVNÍ ČESKO-RUSKÉ 
BANKY a EVROPSKO-
RUSKÉ BANKY, společ-
nosti Telefónica O2 Czech 
Republic a společnosti 
Kapsch Telematic Servi-
ces. Na závěr zahajovací-
ho ceremoniálu vystoupil  
známý houslista Jaroslav 
Svěcený.

Po tradiční tiskové konferenci Výkonného vý-
boru program kongresu pokračoval tematic-
kou sekcí. Hostitel kongresu Vladimír Remek 
na úvod zasedání vyzdvihl český vědecko-
technický potenciál a jeho přínos pro českou 
společnost. Místopředseda vlády Jan Kohout 
nastínil české ambice v kosmonautice, vládní 
komisař pro kosmické technologie Karel Dobeš 

Devětačtyřicet astronautů a kosmonautů ze 
čtrnácti států se sešlo ve dnech 4.–10. října 
2009 v Praze v České republice na XXII. plane-
tárním kongresu Asociace účastníků kosmic-
kých letů (ASE). Heslem XXII. kongresu bylo 
„Vesmír – příležitosti pro všechny”, odrážející 
víru Asociace, že nově vznikající mezinárodní 
potenciál kosmických letů a technologií hraje 
významnou roli při zvyšování lidské přítom-
nosti ve vesmíru. Pořadatelem kongresu bylo 
Sdružení pro dopravní telematiku, reprezentu-
jící špičkový obor českého průmyslu v oblasti 
inteligentních dopravních systémů a služeb.

Pondělní ráno začalo tradičním zahajovacím 
eremoniálem, kterému bezprostředně před- 
cházelo oficiální společné fotografování 
účastníků kosmických letů s jejich doprovo-
dem. Ceremoniál, který moderoval Roman 
Srp ze Sdružení pro dopravní telematiku 
– organizačního garanta kongresu, byl zahá-
jen krátkým proslovem Jana Kohouta, místo-
předsedy vlády a ministra zahraničí České 

Letci a jejich doprovod se shromáždili v hotelu Praha 
k oficiálnímu skupinovému fotografování 

Vystoupení Jaroslava 
Svěceného na zaha-
jovacím ceremoniálu 
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Druhé z uzavřených zasedání a zároveň závě-
rečné zasedání dne bylo nazváno „Bezpečnost 
posádky a technické otázky” a zahrnovalo 
podrobnou technickou zprávu americké ast-
ronautky Pamely Melroyové, která představila 
výsledky šetření NASA ohledně možnosti pře-
žití posádky raketoplánu Columbia. Melroyová 
přednesla analýzu nehody a zaměřila se na 
faktory a události ovlivňující možnosti přežití 
posádky a navrhla doporučení pro zlepšení 
bezpečnosti cestujících na budoucích piloto-
vaných kosmických lodích. Melroyová pro-
hlásila, že komplexní a důkladné prošetření 
přineslo poznatky, z nichž budou těžit budoucí 
posádky z řad celosvětové obce astronautů 
a kosmonautů. Dodala, že v průběhu vy-
šetřování bylo identifikováno několik oblastí 
výzkumu umožňujících lépe rozumět jak 
nehodám jmenovitých kosmických letů, tak 
i budoucích kosmických lodí. 

Zatímco astronauti zasedali, jejich doprovod 
si užíval odpolední okružní jízdu po Praze, 
která zahrnovala návštěvu Pražského hradu, 
Lorety, Strahovského kláštera a Staroměst-
ského náměstí. Všichni se pak znovu setkali 
na recepci a večeři v reprezentačních prosto-
rách Magistrátu hl. m. Prahy.

Hostitelem a dějištěm úterního technického 
programu bylo České vysoké učení technické 
v Praze. Dopolednímu zasedání, na jehož pro-
gramu byla první část Přehledu mezinárodních 
kosmických programů včetně prezentací astro-
nautů z Číny, Japonska a Ruska, předsedal 

shrnul výzvy a příležitosti prvních devíti měsí-
ců českého členství v ESA, profesor Miroslav 
Svítek z ČVUT vylíčil plány českého vědecko-
technického výzkumu a vývoje v jednadvacá-
tém století a Roman Srp ze Sdružení pro dopravní 
telematiku hovořil o aplikacích a službách v ob-
lasti kosmických technologií, z nichž mají přímý 
prospěch vybraná odvětví českého průmyslu 
a dopravy. Členové ASE Oleg Kotov a Charlie 
Walker umožnili nahlédnout do oboru kosmické 
medicíny, medicínských aplikací a výzkumu 
a Salvador Anglada z firmy Telefónica O2 po-
psal snahy jeho firmy o vývoj inovativních 
síťových nástrojů pro sociální a lékařskou péči. 
V závěru tematické sekce byl promítnut krátký 
videozáznam se zdravicí posádky Mezinárodní 
kosmické stanice pro účastníky kongresu.

Po obědě v hotelu Praha následovala panelová 
diskuse o kosmickém výzkumu v jednadvacá-
tém století. Diskusi předsedal Chris Hadfield 
a jejími účastníky byli Yi Soyeonová, Rusty 
Schweickart, Sergej Volkov, Ken Reightler 
a Ladislav Hrzal. Každý účastník diskuse 
stručně představil svou vizi toho, jak by mohl 
kosmický výzkum v 21. století vypadat. Živá 
diskuse s posluchači se pak soustředila na 
otázky kompromisu mezi osobním nasazo-
váním života a hodnotou objevování Měsíce, 
Marsu a dalších objektů sluneční soustavy.

Pondělní odpoledne pokračovalo prvním ze 
dvou uzavřených zasedání. V jeho průběhu 
delegáti sestavili seznam kandidátů pro nad-
cházející volby Výkonného výboru, projed-
nali interní záležitosti asociace a diskutovali 
o budoucích plánech asociace. 

Oleg Kotov a Charlie Walker hovoří o kosmické medicíně, 
aplikacích a výzkumu 

Chris Hadfield, Ladislav Hrzal, Yi Soyeon, Rusty Schweickart, 
Sergej Volkov a Ken Reightler diskutují o objevování vesmíru 
v 21. století
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spjatých s vytvořením, výcvikem a podporou 
šestičlenné posádky na palubě ISS.

Kongresový doprovod kosmonautů a astro-
nautů mezitím absolvoval celodenní výlet do 
Karlových Varů, nejznámějšího a největšího 
z lázeňských měst v České republice. Okružní 
cesta zahrnovala návštěvy kostelů Svatého 
Ondřeje, Svatého Petra a Pavla, Mlýnské 
kolonády a katedrály Svaté Máří Magdalény.

Úterní večer kosmičtí letci a jejich doprovod 
strávili na soukromé recepci a vernisáži 
výstavy nazvané Sklo ve vesmíru v nádher-
ných Ledeburských zahradách pod Pražským 
hradem, která byla uspořádána vynikají-
cími sklářskými umělci Martinem Rosolem 
a Joshem Simpsonem. Večer proběhl ve 
slavnostním stylu s inaugurací nových členů 
ASE a členů ASE, kteří se kongresu zúčastnili 
poprvé; své insignie členů ASE obdrželi Yi 

bývalý americký astronaut Leroy Chiao. Ten 
zahájil zasedání uvítáním shromážděných 
studentů, zástupců fakulty a kosmických let-
ců a poté uvedl na pódium jako řečníka Yanga 
Liweie, prvního astronauta Číny a nováčka 
kongresu ASE. Po vřelém uvítání posluchači 
Liwei shrnul současné aktivity Číny v kosmic-
kém výzkumu a představil její další plány na 
nízké oběžné dráze i ve vzdálenějším kosmu. 
Následoval japonský astronaut Koichi Wakata, 
který populárním způsobem vylíčil svou 
nedávnou dlouhodobou misi na Mezinárodní 
kosmické stanici (ISS), podrobně popsal 
japonskou bezpilotní kosmickou loď HTV a její 
nedávný let, jakož i budoucí vědecké plány 
japonské národní vesmírné agentury JAXA 
v kosmickém výzkumu a využití své orbitální 
základny. V závěru této sekce vystoupil ruský 
kosmonaut Sergej Volkov se zprávou o svém 
nedávném dlouhodobém pobytu na Meziná-
rodní kosmické stanici. Volkov představuje již 
druhou generaci kosmonautů ve své rodině.

Po obědě na ČVUT se delegáti shromáždili 
ke druhé části sekce o mezinárodních kos-
mických programech. Této části předsedal 
bývalý americký astronaut Dick Richards 
a zasedání zahrnovalo prezentace kosmic-
kých letců z Kanady a USA. První příspěvek 
přednesl kanadský astronaut Chris Hadfield. 
Komplexně shrnul kanadské aktivity v kosmu 
a poznamenal, že Kanada, se svou velkou 
rozlohou a nízkým zalidněním, je obzvlášť zá-
vislá na družicových technologiích dálkového 
průzkumu a pozorování Země při předpoví-
dání počasí, likvidaci katastrof a zajišťování 
národní bezpečnosti. Hadfield uvedl mnoho 
významných příspěvků Kanady do programu 
Mezinárodní vesmírné stanice, zvlášť zdůraznil 
fyzikální vědy, biologii a robotiku. Jako další 
v pořadí vystoupil americký letec Jerry Ross 
s popisem historie Hubbleova vesmírného 
dalekohledu a misí raketoplánů zaměřených 
na jeho údržbu a umožnil také nahlédnout do 
detailů poslední mise k orbitální observatoři. 
Ross popsal misi STS-125, konfigurace jejího 
užitečného zatížení a přístroje Hubbleova 
vesmírného dalekohledu, které byly vymě-
něny. Jako poslední vystoupila astronautka 
NASA Catherine „Cady” Colemanová se 
shrnutím všech misí ISS za poslední rok 
a popsala některé z mnoha nových výzev 

Jerry Ross informuje na ČVUT o Hubbleově servisní misi 

Noví členové a kongresoví debutanti dostávají v Ledeburských 
zahradách své insignie ASE. Zleva doprava: Sergej Volkov, 
Pam Melroyová, Yi Soyeonová, Oleg Kotov, Sheikh Muszaphar 
a Richard Garriott
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mezinárodních posádek. Následoval příspě-
vek ředitele letových operací ESA/ESOC Johna 
Dodswortha o startu, provozu a očekávaných 
vědeckých výsledcích Herschelovy a Planckovy 
observatoře. Dodsworth popsal Herschelovu 
vesmírnou observatoř ESA jako dosud nej-
větší kosmický teleskop určený k pozorování 
objektů v infračerveném oboru světla, jehož 
posláním je studium původu a evoluce hvězd 
a galaxií. Planckův teleskop je první evropská 
vesmírná observatoř, jejímž hlavním cílem je 
studium kosmického mikrovlnného pozadí 
– zbytkové radiace po Velkém třesku. Zasedání 
uzavřel astronaut ESA Reinhold Ewald tech-
nickým popisem Columbus Control Centre 
– pozemního řídícího střediska modulu 
Columbus, včetně historie střediska od jeho 
aktivace v roce 2008. Ewald poznamenal, že 
Columbus se nyní stal nejpoužívanějším vě-
deckým modulem na ISS.

Poté se Ewald, člen Výkonného výboru, ujal 
předsednictví další dopolední sekce nazvané 
„Rodící se potenciál kosmických letů”. Sekce 
zahrnovala prezentace představitelů astro-
nautů z Koreje a Malajsie a prince Dr. Turki 
al-Sauda reprezentujícího Saudskou Arábii. 
Zasedání zahájila korejská astronautka Yi 
Soyeonová, která představila Korejský insti-
tut kosmického výzkumu (KARI) a jeho úsilí 
připravit půdu pro vývoj technologií a pro-
středků pro lety do vesmíru v Koreji. Soye-
onová hovořila o korejském úsilí ve vývoji 
družic, kosmických nosičů a lodí, kosmické 
vědě, aplikacích a výzkumu a kosmické bez-
pečnosti a certifikaci. Popsala také korejský 
astronautický program a představila kaleido-
skop 18 vědeckých experimentů z průmyslu, 
universit a škol, které byly zrealizovány na 
Mezinárodní kosmické stanici. Poté vystoupil 
Angkasawan Sheikh Muszaphar s video- 
prezentací svého letu na ISS v roli prvního 
malajského astronauta a pohovořil o vědeckých, 
vzdělávacích a lékařských aktivitách, které 
na misi uskutečnil. Muszaphar zdůraznil, jak 
významný vliv má angažovanost jeho země 
v oblasti kosmonautiky na malajské studen-
ty, kteří tak získávají inspiraci a motivaci ke 
studiu a profesní kariéře v oblasti technic-
kých věd. Dr. Turki al-Saud, vicepresident 
výzkumného ústavu centra King Abdulaziz 
City for Science and Technology (KACST) 

Soyeonová z Koreje, Sheikh Muszaphar z Ma-
lajsie, Oleg Kotov a Sergej Volkov z Ruska, 
Richard Garriott a Pam Melroyová z USA. 
Yang Liwei z Číny a Jean-François Clervoy 
z Francie, kteří se oficiální inaugurace nezú-
častnili, obdrželi své insignie při závěrečném 
ceremoniálu v pátek.

Ve středu proběhl tradiční Community Day. 
Členové ASE a jejich doprovod vycestovali 
do mnoha míst po celé České republice, aby 
navštívili více než 5000 studentů, setkali se 
s vědci, zástupci médií a širokou veřejnos-
tí. Tato setkání se uskutečnila ve školách, 
na universitách a v technických institutech 
v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Jirkově, 
Klášterci nad Ohří, Liberci, Ondřejově, Ostravě, 
Pardubicích, Podbořanech, Poděbradech, Tep-
licích, Třebíči a Ústí nad Labem. 

Ve čtvrtek dopoledne se delegáti opět setkali 
na ČVUT na zasedání technické sekce o kos-
monautice, jejím provozování a využití. Zase-
dání, kterému předsedal astronaut ESA Jean-
François Clervoy, bylo zahájeno vystoupením 
Andrease Schoena z Evropského centra astro-
nautů, ve kterém popsal výzvy týkající se 
logistiky a výcviku, vznikající z přechodu ze 
tříčlenných na šestičlenné posádky ISS. 
Schoen také zmínil změny ve filozofii údržby 
ISS a výcviku jejích posádek a poznamenal, 
že klasická koncepce souběžného výcviku 
hlavních a záložních posádek je opouštěna ve 
prospěch nové filozofie „single-flow-to-launch”, 
která redukuje dobu výcviku i cestovní zátěž 

Andreas Schoen z ESA hovoří o přechodu na šestičlennou 
posádku ISS
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zrekapituloval zasedání zprávou o saúdsko-
arabské státní politice v oblasti vědy, techniky 
a inovací. Jako kritické komponenty saúd-
skoarabské vesmírné politiky pak Al-Saud 
identifikoval pozemní observatoře, navigaci, 
telekomunikace, geodézii a kosmonautiku, 
s dalším využitím ve vývoji satelitních sys-
témů, v kosmických službách a kooperativně 
aplikovaných a vědeckých misích. Shrnul 
také předchozí saúdskoarabské aktivity ve 
vesmíru, zejména v oblasti dálkového prů-
zkumu, a poskytl přehled o saúdskoarabské 
síti institucí na podporu vývoje pokrokových 
optických systémů, systémového designu, 
výzkumu časoprostorové anizotropie a studií 
lunárních a „blízkozemních” (Near Earth) ob-
jektů.

Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnilo zasedá-
ní poslední veřejné sekce kongresu, nazvané 
„Cestovní mapa pro budoucí objevování”, 
které předsedal ruský kosmonaut Viktor 
Savinič. Zasedání zahájil bývalý americký 
astronaut Ken Reightler podrobnou zprávou 
o Orionu – transportním prostředku pro piloto-
vané lety. Jedná se o zařízení příští generace 
zahrnující posádkový modul navržený s ohle-
dem na maximální operabilitu a bezpečnost 
posádky, servisní modul nesoucí obslužné 
systémy a hnací komponenty a systém pře-
rušení startu pro vyšší bezpečnost astronau-
tů po celou dobu startu. Reightler dodal, že 
kosmická loď je navržena na podporu letů na 
Mezinárodní kosmickou stanici, servisní mise 
s nízkou oběžnou dráhou a mise na Měsíc, 

Dr. Turki al-Saud na ČVUT nastiňuje saúdskoarabskou státní 
politiku v oblasti vědy a techniky

s možností pobytu posádky ve vesmíru až 
210 dnů. Dalším řečníkem byl astronaut 
ESA Jean-François Clervoy, který přiblížil 
posluchačům Evropský automatizovaný 
transportní prostředek (ATV) a premiérovou 
misi ATV Jules Verne na ISS, která se usku-
tečnila v roce 2008. Clervoy popsal unikátní 
vlastnosti ATV, spočívající v samostatném 
manévrování, precizní navigaci a navádění 
za pomoci hvězdných, optických nebo rada-
rových systémů a GPS, v jeho universálnosti 
jakožto nosiče užitečného zatížení a v jeho 
plně redundantní architektuře s nezávislým 
monitoringem bezpečnosti a autonomními 
antikolizními systémy. Zasedání uzavřel 
Viktor Savinič zprávou o projektu Mars 500 
– mezinárodní pozemní simulaci pilotované 
mise na Mars, kterou řídil Institut biomedi-
cíny v Rusku. Savinič hovořil o kritériích vý-
běru kandidátů na členy posádky a různých 
psychologických a lékařských experimen-
tech a experimentech zaměřených na lidský 
faktor, které se uskutečnily během počáteční 
105-denní fáze simulovaného letu.  

Zatímco letci diskutovali na svém zasedání na 
ČVUT, byl jejich doprovod na poznávacím vý-
letě na hradě Karlštejn. Odpoledne pak strá-
vil nakupováním v centru Prahy. Na čtvrtek 
večer byla pro delegáty uspořádána recepce 
v hotelu Praha, hostitelem které bylo EADS 
Astrium – sponzor kongresu.

Na druhém pracovním zasedání v pátek 
dopoledne byl do Výkonného výboru na 
volební období tří kongresů zvolen Alexander 
Alexandrov z Ruska, a nahradil tak Miroslawa 
Hermaszewskeho z Polska. Poté pokračovaly 
diskuse o struktuře a funkci různých orgánů 
ASE a ředitel Výkonného výboru Andy 
Turnage předvedl možnosti softwaru Windows 
on Earth, vyvinutého ve spolupráci ASE 
a společnosti TERC pro posádku Mezinárodní 
kosmické stanice s cílem usnadnit jí 
pozorování Země formou třídimenzionálních 
obrazů v reálném čase. Sheikh Muszaphar 
deklaroval svůj úmysl přijmout roli hostitele 
XXIII. planetárního kongresu v Malajsii v roce 
2010 a ASE–Rusko představilo generální plán 
pro pořádání XXIV. kongresu v Rusku, který 
se bude časově shodovat s 50. výročím letu 
do vesmíru Jurije Gagarina.
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Zakladatelé ASE Alexej Leonov a Rusty 
Schweickart byli oceněni a poctěni jako čestní 
členové ASE nově zavedeným vyznamenáním 
členů ASE za významný a dlouhodobý osobní 
a profesní přínos pro organizaci a výkonný 
ředitel Andy Turnage obdržel od prezidenta 
ASE-Rusko Viktora Saviniče, jménem Rus-
ké kosmonautické federace, medaili Jurije 
A. Gagarina.

Poděkování asociace rovněž patří Vladimírovi 
a Janě Remkovým, Romanu Srpovi, Milanu 
Sliackému, Vratislavu Pavlíkovi, Vladislavě 
Kalábové a Lence Kyselkové za jejich 
angažovanost a pracovní nasazení při 
organizaci XXII. planetárního kongresu ASE 
v Praze.

Bezprostředně po zasedání Výkonného výboru 
pokračovala druhá část uzavřeného zasedání 
týkajícího se bezpečnosti posádek a tech-
nických otázek. Rusty Schweickart z USA 
informoval členy o aktuálním stavu mnohale-
tého úsilí Výboru ASE pro blízkozemní objekty 
vyvinout mezinárodní rozhodovací rámec pro 
řešení hrozby potenciálního dopadu asteroidu 
na Zemi. Schweickart také oznámil, že odstu-
puje z funkce předsedy Výboru ASE pro blíz-
kozemní objekty a na jeho místo je jmenován 
Tom Jones z USA. Poté se slova ujal Alexander 
Alexandrov z Ruska a hovořil o minulém, sou-
časném a budoucím návrhu kosmických lodí 
a obavách kosmonautů z maximalizace výko-
nu a operability na úkor bezpečnosti posádek.

Po odpoledním volném programu se delegáti 
shromáždili v historické budově Betlémské kap-
le na Starém Městě pražském k závěrečnému 
ceremoniálu. Před slavnostní večeří s udělová-
ním vyznamenání byl pro účastníky uspořádán 
koncert světoznámého souboru Bambini di 
Praga, jehož repertoár zahrnoval lidové písně 
každé ze zúčastněných zemí ASE i české lidové 
písně. ASE při každém závěrečném ceremoniá-
lu oceňuje jednotlivce, kteří se mimořádně za-
sloužili o podporu kosmonautiky, vědy a vzdě-
lávání v této oblasti v zemi nebo regionu, kde 

je kongres právě 
konán. V Praze 
byla udělena tzv. 
planetární cena 
ASE 2009, Křiš-
ťálová helma, Dr. 
Borisi Valníčkovi 
za jeho celoži-
votní přínos pro 
vědu, astronomii 
a kosmonautiku 
v České republice. 
V minulosti již 
tuto cenu obdr-
želi Jacques–Yves 

Cousteau, Oleg Gazenko, Jurij Gagarin, Gerard 
O’Niell, Thomas Paine, Isaac Asimov, Stanislaw 
Lem a William E. Boeing, jr. Další ocenění – Le-
onovova medaile pak byla udělena Dr. Ladislavu 
Hrzalovi za jeho inovativní vzdělávací programy 
pro děti na téma kosmonautika a hostiteli kon-
gresu – kosmonautu Vladimíru Remkovi za jeho 
přínos pro kosmonautiku v České republice. 

Závěrečný ceremoniál v Betlémské kapli provázel koncert 
Bambini di Praga

Jean-François Clervoy a Yang 
Liwei poté, co jim byly předány 
jejich ASE insignie

Boris Valníček přebírá od hostitele kongresu Vladimíra Remka 
Křišťálovou helmu 
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