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MRAKOPLAŠOVA CESTA DO STRATOSFÉRY ANEB „DOTKNI 
SE VESMÍRU“ SE STUDENTY GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE 

 

Začátkem roku mi do schránky přistál e-mail od Rostislava Konopy ze Steamacademy v Praze. Nabízel 
účast na (nejen) studentském projektu vypouštění stratosférické sondy. Připadal mi velkolepý, ale 
nedovedla jsem si představit, jak to vše lze ve škole zvládnout. Dnes už nepochybuji a vybavují se mi 
slova Hanky Stravové: „Je lepší mířit ke hvězdám a minout než na kupku hnoje a trefit se.“ Oslovila jsem 
SPGŽ s žádostí o financování a základní varianta sondy byla obratem zakoupena, později podle potřeb 
studentů i dovybavena. 
Ve spolupráci se Studentským parlamentem se ve škole okamžitě vytvořila skupina nadšenců, snílků, 
dříčů a možná trochu i nerdů, kteří vzpláli nadšením a pustili se do práce. Vznikl tým, který si zvolil 
jméno Lunatici a do svého velení si vybral ty nejzapálenější. Lunatici si rozdělili projektové úkoly. Nešlo 
pouze o přípravu stratosférické sondy, ale také o čerpání znalostí souvisejících s meteorologií, atmosférou 
Země a balónovým létáním a výrobu pracovních listů. Místo v týmu našli technici, vědci i umělci. Po 
prázdninách Lunatiky a jejich sondu Mrakoplaše čekal den D. 
Datum vypouštění Mrakoplaše z Prahy – Libuše bylo stanoveno na 27. září 2021. Kapitán vybral tým pro 
vypouštění sondy složený z těch, kteří na projektu odvedli největší kus práce. Týden před odjezdem jsme 
intenzivně testovali komunikaci mezi Mrakoplašem a naší anténou, pomocí které se sonda po návratu na 
zem hledá, a také funkci antény samotné. Mrakoplaš byl vybaven kamerou, čidlem teploty, výškoměrem 
a měřičem kosmického záření s Geiger-Müllerovou trubicí. Inženýři týmu pracovali a programovali 
v Arduinu. 
Nervozita celé posádky rostla. S napětím jsme sledovali pátrací akce ostatních týmů a prožívali s nimi 
výhry i prohry. Hladina adrenalinu a panika dostoupila vrcholu, když v neděli odpoledne, těsně před 
pondělním dnem D praskla Geiger-Müllerova trubice během posledního testování mrazem. Zdálo se, že 
nepomůže ani pověstný ručník a hektické úsilí posledních dnů přijde vniveč. Nažhavili jsme 
komunikátory na všech frontách a našli náhradu. S „drobnou“ zajížďkou do Rychnova nad Kněžnou.  
V pondělí brzy ráno se členové týmu sešli v Brně na nádraží a piloti pátracích modulů (rozumějte dva 
nesmírně ochotní pánové: Miroslav Pospíšil a Lukáš Pauk) vyrazili osobními vozy na místo srazu v Praze. 
Se zajížďkou do Rychnova nad Kněžnou. 
Při kompletování sondy jsme zjistili, že mírka adrenalinu určená pro náš tým ještě nedosáhla vrcholu. 
Letové okno pro Mrakoplaše sekundu po sekundě mizelo v nenávratnu a tým inženýrů hledal v programu 
chybu, kvůli které se sonda nezobrazovala na mapě ve stopovací aplikaci tracker.habhub.org. Konečně 
nalezeno a opraveno! 
Deset minut před druhou hodinou odpoledne se Mrakoplaš pomocí balónu plněného heliem rychle vznesl 
k zamračenému nebi a zmizel nám z dohledu. Posádky pátračů obsadily pátrací moduly a vydaly se 
Mrakoplaše stopovat. Velký dík za pomoc patří dalším týmům a také amatérským radiostanicím, které 
sledovaly s námi Mrakoplašův let a poskytovaly data pro upřesnění polohy sondy. 
První predikce místa dopadu ukazovala na Dymokury kdesi mezi Rožďalovicemi a Nymburkem. Konečně 
se na nás štěstí usmálo a zdálo se, že Mrakoplaš míří nad rovinatý kraj bez vysokých kopců a roklí, kde 
by se nám mohl ztratit. Pátrači tedy vyrazili k Nymburku a sledovali aktuální změny předpokládaného 
místa dopadu podle dat přijímaných anténou. Mrakoplaš nastoupal do výšky téměř 36 km, kde jeho balón 
prasknul a sonda začala padat k zemi. Chvíli to vypadalo, že se nám podaří dostat pod Mrakoplaše ještě 
než dopadne na zem. Na poslední chvíli nás zastavil železniční přejezd a ručně stahované závory. Ano, i 
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s tím se ještě u nás můžete setkat. Je to možná poetické, ale pro náš tým pátračů poněkud nervydrásající. 
V týmu se opět mírně rozšířila panika. Mrakoplaš naštěstí stále vysílal GPS souřadnice. 
Oba týmy zůstaly stát uprostřed polí u Černé Hory. Kolem nás byly lány kukuřice a cukrové řepy a 
kombajny v plné práci. Poslední zachycené souřadnice Mrakoplaše jsme zadali do mapy a modlili se, aby 
nespadl pod kola pracujících strojů. Oba pátrací moduly se řítily po remízcích kolem polí. Tak nějak si 
představuju průlet meteorickým rojem. Co v autě nebylo pevně připoutané, bylo v pohybu. Je 
k neuvěření, že oba pátrací moduly přežily bez větších škod.  
Mrakoplaš byl nalezen uprostřed pole s cukrovou řepou asi tři kilometry od nejbližší silnice. Ta radost se 
slovy ani nedá popsat. Dívala jsem se na rozzářené tváře Lunatiků, na jejich vítězný taneček a poslouchala 
smích a vtipkování. Inženýři týmu nedočkavě vyjmuli ze sondy paměťové karty s daty z měření, které 
budou Lunatici zpracovávat.  
Slunce pomalu mizelo za obzorem. Znavení pátrači nastoupili do aut a vydali se na cestu domů (k 

mateřské lodi 😊). Zbývalo ještě 250 km jízdy. Znovu smekám před oběma piloty. Po západu slunce 
začalo mrholit, místy i pršet, projížděli jsme pásy mlhy, postávali v nekonečných kolonách a zatímco 
někteří členové posádky usnuli udoláni dlouhým a náročným dnem, piloti sebrali poslední zbytky sil a 
bezpečně všechny dopravili domů. 
Příběh Mrakoplaše ještě nekončí. Projekt „Dotkni se vesmíru“ vyvrcholí v prosinci konferencí v Praze. 
Už teď ale můžu říct, že je to jeden z nejkrásnějších zážitků mé učitelské dráhy. A za to děkuji vám, 
Lunatici. 
Dana Pauková alias Mrs. DiYoda, galaktický supervizor Lunatiků
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