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Astročásticová fyzika - definice 

„… částice, které mají astrofyzikální původ…“ – tedy zejména kosmické 
záření, vysokoenergetické gama záření, ale též neutrina či hledání temné 
hmoty, anebo studium zdrojů 



Česká společnost pro 
astročásticovou fyziku 

Na základě diskuse s MŠMT byla v říjnu 2016 založena širší platforma, která 
reprezentuje aktivity a zájmy v oboru astročásticové fyziky v ČR. 
 
Pro jmenování zástupce v evropském konsorciu ApPEC (Astroparticle Physics 
European Consortium) MŠMT požadovalo širší reprezentaci než na úrovni 
jedné instituce. 
 
Výhodné i pro zlepšení vzájemné komunikace, diskuse o projektech a 
tématech v oboru.  



ApPEC 



ApPEC 
APPEC is a consortium of national government agencies and institutes responsible for 
coordinating  and funding national research efforts in Astroparticle Physics. 
 

 APPEC strategic objectives: 
- Provide a discussion forum for the coordination of European ApP; Develop and 

update long term strategies (e.g. Roadmap for European ApP); 
- Participate in the European scientific strategy with organizations such as the 

European Strategy Session of CERN Council and ESFRI; 
- Develop closer relationships with organizations such as CERN, ESA and ESO; 
- Express collective views on ApP in international fora. 
 

ApPEC implementation objectives: 
- Facilitate and enhance the coordination between existing or developing national 
activities; 
- Develop a common action plan for large ApP infrastructures of based on the 
Roadmap; 
- Facilitate the convergence of future large scale projects/facilities; 
Provide organizational advice for the implementation of future large scale 
projects/facilities, for instance initiate and/or accompany the creation of resource 
review boards for international collaborative projects where the national funding 
agencies are involved;... 



Česká společnost pro 
astročásticovou fyziku 

Aktuálně osm členů (abecedně): 
Astronomický ústav AV ČR 
České vysoké učení technické v Praze  
Fyzikální ústav AV ČR 
Slezská univerzita v Opavě 
Technická univerzita v Liberci  
Univerzita Karlova 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ústav jaderné fyziky AV ČR 
 
Předseda - Ivan Štekl (ČVUT), tajemník - Michael Prouza (FZÚ) 
 
   



Astronomický ústav AV ČR – zdroje vysokoenergetického záření (černé díry, akreční 
disky), optické protějšky záblesků záření gama, zájem o členství v CTA 
 
České vysoké učení technické v Praze – ÚTEF – GVD-Baikal (čerenkovský detektor 
astrofyzikálních neutrin, ve výstavbě), GROND (optické protějšky GRB v Chile), PICO 
(temná hmota v Sudbury), pixelové detektory na ISS, CZELTA, další aktivity na FJFI  
 
Fyzikální ústav AV ČR – Pierre Auger Observatory (Auger), Cherenkov Telescope 
Array (CTA), Large Synoptic Survey Telescope (LSST)  
 
Slezská univerzita v Opavě – astrofyzikální procesy v okolí kompaktních objektů 
(černé díry, neutronové hvězdy), kosmologie  
 
Technická univerzita v Liberci – podíl na experimentech pro zkoumání temné hmoty 
a temné energie v CERN, podíl na výrobě detektorů pro CERN 
 
Univerzita Karlova – Auger, CTA, H.E.S.S., neutrinové experimenty (JUNO, …) 
 
Univerzita Palackého v Olomouci – Auger, CTA 
 
Ústav jaderné fyziky AV ČR – detekce kosmického záření, podíl na experimentech na 
ISS, neutrinové experimenty (Katrin, …)   



Vybrané aktivity podrobněji – 
Auger, CTA, LSST 



CTA AUGER 

Research topics: particles with the highest energies !!! 
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Auger - stav 

- financování - dobíhá MŠMT INGO 
           - nově – v rámci programu Velkých Infrastruktur MŠMT ČR 

                           - projekt LM2015038 již v roce 2016 
           - další v rámci OP VVV v roce 2017 
 
- na observatoři – rutinní sběr dat, optimalizace a automatizace provozu 

(vzdálené shifty na FD) 
               - upgrade (slajdy od M. Boháčové, FZÚ) 

 
 
   



  

 Upgrade Observatoře
Motivace 

 informace o chemickém složení v nejvyšších 
energiích a pro jednotlivé eventy

 spolehlivé určení podílu mionů

 studium hadronových interakčních modelů

Technické řešení – úprava SD 

   dodatečný detektor – scintilační panel nad 
každou stanicí (SSD)

 větší dynamický rozsah – dodatečný méně 
citlivý PMT (sPMT)

 rychlejší a modernější elektronika (40 → 120 
MHz) intergrující všechny přidané součásti 
(UUB)
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 Engineering Array

 

 scintilátor zachytí převážně elmag. 
komponentu

 Čerenkovův detektor zachytí převážně miony

 obě komponenty je možné zrekonstruovat
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 Engineering Array
Současný stav 

 12 scintilačních panelů v provozu
 (různé konfigurace)

 10 – 12 UUB

 13 malých fotonásobičů

 probíhá analýza prvních dat

 identifikace designových změn
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Galactic Gamma-Ray Sources  

Supernova Remnants 

Pulsar Wind Nebulae 

Pulsar Physics 

Star-Formation Regions 

The Galactic Centre  

X-Ray Binaries & Microquasars 

  

Extragalactic Gamma-Ray Sources 

Active Galactic Nuclei 

Extragalactic Background Light  

Gamma-Ray Bursts 

Galaxy Clusters 

  

Fundamental Physics 

Dark Matter 

Quantum Gravity 

Charged Cosmic Rays … 
 

 

 

Cherenkov Telescope Array 
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New discoveries – factor of magnitude better 

sensitivity - CTA  ! 
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Cherenkov Telescope Array – new window to Universe 



CTA - stav 

- financování - dobíhá MŠMT INGO 
           - nově – v rámci programu Velkých Infrastruktur MŠMT ČR 

                           - projekt LM2015046 již v roce 2016 
           - další v rámci OP VVV v roce 2017 
 
- stav observatoře – slajdy od S. Štefánika (MFF UK) 
 
   



CTA umiestnenie & usporiadanie 

Site Telescopes Threshold 
Array 

Baseline 
Array 

Energy 
range 
[TeV] 

North 
LST 4 4 0.02 – 1 

MST 5 15 0.2 – 10 

South 

LST 0 4 0.02 – 1 

MST 15 25 0.2 – 10 

SST 50 70 5 – 300 



Large Size Telescope 

• začiatok výstavby 

LST 1 na La Palme  

• inaugurácia koncom 

2017 

• LST 2-4 finalizované 

v 2019 (?) 



Medium Size Telescope (1 zrkadlo) 

• prototyp postavený v Berlíne 

• testy nových prototypov zrkadiel 

• nová konštrukcia pripravená 

FlashCam 

• prototyp kamery 
kompletný od jari 
2016 

• 2. štvrťrok 2018: 

      2 MST/FC na juhu 

NectarCam 

• prebiehajúce testy 

mini kamery 

• pre-production:     

1 MST/NC na 

severe 



Medium Size Telescope:  

Schwarzschild-Couder (2 zrkadlá) 

• konštrukcia hotová v auguste 2016 

(Arizona, VERITAS site) 

• jún 2017: inaugurácia prototypu SCT 

Zlepšenie oproti MST-1M: 

• uhlové rozlíšenie ~30% 

• citlivosť ~30% 

• polomer zorného poľa ~25% 



Small Size Telescope 

SST-1M (Krakov): 

• zrkadlá inštalované, 

testy nastavenia 

• ďalšie 2 teleskopy:  

30 (+6) objednaných 

zrkadiel (Olomouc) 

• kamera zhotovená -> 

testy, 2.kamera v 

príprave 

SST-2M-ASTRI (Sicília): 

• overenie SC konceptu, 

konštantná PSF naprieč 

FoV 

 

 

 

 

• 11/12 2016: inštalácia 

kamery 

SST-2M-GCT (Paríž): 

• overenie 70%  

špecifikácií 

• CHEC-M: prvé čer. 

svetlo, lab. testy 

• CHEC-S: konštrukcia 

a testy v polovici 2017 

about:blank

1 di 3 17/10/16 17:22



CTA lokality: vyhliadky 

• september 2016: uzavretie dohody medzi CTAO a IAC o umiestnení 
CTA-N na mieste Observatória Roque de los Muchachos (o.i. MAGIC) 

– povolenie na budovanie observatória a využitie existujúcej 
infraštruktúry 

– 10% pozorovacieho času pre Španielsko 

• podpis dohody s ESO o CTA-S v lokalite Paranal čoskoro 

 

• blízka budúcnosť: 

– budovanie infraštruktúry pre CTA-S 

– inštalácia kalibračných zariadení v 

oboch lokalitách 

– pre-production: výstavba prvých 

teleskopov: La Palma – 2017 

                       Paranal – 2018 

 



Fázy vývoja CTA 

• prvé vedecké pozorovania v 2018 (jasné objekty a prechodné javy) 

• celé pole teleskopov ~ 2023 
International 
Convention 

8 

Teraz 1–2 roky ~5 rokov 



LSST – součástí projektu CoGraDS 

- v listopadu 2016 udělen projekt 
CoGraDS (Cosmology, Gravitation and 
Dark Sector of the Universe, OP VVV 
Excelentní týmy, Martin Schnabl & 
Constantinos Skordis) 

- jedno z výzkumných témat též LSST 
- rozvoj práce na charakterizaci 

fotosenzorů 
- simulace v rámci DESC (Dark Energy 

Science Collaboration) 
- ale též další projekty – Euclid,  eLisa 


