
Listování v knize J. Hladkého: “Paměti kosmika”,
vydané nakladatelstvím  Acamedia, Praha 2018.

Nejdříve bych chtěl vyjádřit poděkování autorovi za odvahu a úsilí, s nimiž se
ujal nelehkého úkolu popsat a kriticky shrnout naše aktivity ve fyzice elementárních
částic, oboru nazývaném také fyzika vysokých energií, který se v padesátých letech
minulého století oddělil od klasické atomové a jaderné fyziky především díky novým
výsledkům v oblasti  kosmického záření a později  také zásluhou nově budovaných
velkých urychlovačů.

Geofyzikální  rok  1956  vyhlášený  UNESCO  přispěl  k  rozvoji  výzkumu  v
oblasti  kosmického  záření,  výstavbě  stanic  s  detektory  (jako v Praze  na  Karlově)
nebo  programu balonových  letů  se  speciálními  fotografickými  emulzemi  (Pádská
expedice pořádaná prof. C.  F. Powellem z Oxfordské university).  Oba tyto směry
jsme sledovali a J. H. je dobře popisuje, i když ve fyzikálním ústavu pracoval v té
době jen krátce.  Připomíná hlavní vědecké výsledky jako měření “jetů” (výtrysky
částic) vedoucí k pozorování dvoucentrové struktury kosmických spršek nebo měření
spektra částic na pozorovatelně na Lomnickém štítu v Tatrách. Vlastní měření drah
částic  v  emulzích  byla  prováděna  na  speciálních  mikroskopech  (např.  Koristka,
Lumipan).  Probíhala  též  spolupráce  s  Krakovskou  universitou  při  zpracování
jaderných  emulzí  z  Pádské  expedice.  Měli  jsme  rovněž  emulze  ozářené  při
speciálních letech letadlem Tupolev, organizovaných Moskevskou univerzitou.

V knize  jsou  popsány  komplikace  provázející  vznik  speciální  skupiny  pro
studium  kosmického  záření.  Zatímco  v  řadě  států  vznikají  v tomto  oboru  nové
instituce, podle názorů tehdejších vedoucích fyziků neměla fyzika částic budoucnost,
na rozdíl od fyziky pevných látek, která měla vést přímo k aplikacím v průmyslu, což
bylo hlavním směrem vědní politiky v šedesátých letech. Teorie měla tady zůstat na
fakultě (MFF UK) a experiment v SÚJV Dubna, kam mohli a měli fyzikové jezdit
pracovat. Přesto po nějaké době skupina fyziky vysokých energií vznikla. Také proto,
že z SÚJV byl v rámci mezinárodní spolupráce do Fyzikálního ústavu ČSAV zaslán
poloautomatický přístroj na měření snímků z bublinových komor i emulze ozářené
protony s energií 9 GeV na urychlovači v SÚJV.  

Vedle experimentálních fyziků se skupina rozrostla i o několik teoretiků a také
techniků,  jejichž  povinností  bylo  udržovat  mikroskopy  a  přispět  ke  konstrukci
detektorů pro nové experimenty v SÚJV (optika v bublinové komoře LUDMILA) a
později i v CERN. Pro měření a prohlížení snímků z bublinových komor byly podle
vzorů z CERN (Track Chamber Division) vyvinuty a vyrobeny ve FZÚ měřicí stoly
(SAMET), které byly později dodávány i do dalších laboratoří (MFF UK, Fyzikální
ústav Košice, MGU Moskva, Tbilisi...).

V knize jsou přehledně popsány experimenty s naší účastí v SÚJV a později i v
CERN.  Mezi  nimi  autor  vyzdvihuje  ty,  které  jsme  navrhovali  nebo  přispěli  ke
konstrukci jejich komponent u nás (rozpady a regenerace mezonů K, antiprotony 5,7
GeV, Ludmila, BIS, RISK, NA4...). Bylo by dobré ještě více zdůraznit, že již tehdy se



rozvíjí a prohlubuje spolupráci se skupinou na Matematicko-fyzikální fakultě UK na
většině  experimentů   (antiprotony  5,7  GeV,  Ludmila,  RISK,  H1,  UA2,  ATLAS,
ALICE...), která začala v době zkoumání kosmického záření v jaderných emulzích.  

V  závěru  knihy  jsou  zmiňovány  úspěchy  i  komplikace  provázející  vstup
Československa a posléze České republiky do CERN v době, kdy stále ještě přežíval
odkaz éry socialismu ve vědě a trochu zkreslený pohled na mezinárodní spolupráci
při zpracování výsledků experimentů z velkých urychlovačů.
 Není možné při zpracování tak velkého množství materiálu nedopustit se občas
určitých nepřesností nebo nevyvážeností při hodnocení experimentů nebo některých
činností, ale všechna uvedená fakta v knize jsou autentická a mohou být doložena jak
písemnými prameny, tak svědectvím dosud žijících osob.
 I když shromáždění našich fyzikálních výsledků a jejich zasazení do historie
fyziky  vysokých  energií  u  nás  považuji  za  velmi  důležité  samo o  sobě,  nemohu
nevyzdvihnout osobní přístup autora, který jakoby zpřítomňuje prostředí i atmosféru
doby,  kdy tyto výsledky vznikaly,  a  současně  přibližuje  podíl  jeho samotného na
vývoji oboru.

Text  knihy  je  obohacen  fotografiemi  z  laboratoří,  konferencí  a  pracovních
porad.  Je velmi pěkně ilustrován, a to i  vlastními kresbami autora. Právě to dává
knize kolorit životnosti a autentičnosti, bez kterých by byla pouhým výčtem faktů.
      Kniha ukazuje historii naší cestu při zkoumání částicové fyziky vysokých energií
i při rozvíjení mezinárodní spolupráce. Bylo by toho asi více, co by se mohlo nebo
mělo říci, ale tato kniha dobře prezentuje naše výsledky a vystihuje i atmosféru v
počátcích fyziky částic u nás.

                              

                                                                                         V. Šimák, Praha, květen 2018


