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Per asPera ad asTra. To je moTTo českého Týmu kosmow akTuálNě zaPojeNého 
do velkolePého ProjekTu INsTITuTu bIomedIcíNských Problémů akademIe věd ruské federace 
a amerIckého výzkumu lIdských zdrojů Nasa s Názvem sIrIus 2017–2023, jehož se účasTNí 
vědecké Týmy z jedeNácTI zemí svěTa. sTejNé moTTo však Provází I žIvoT kaTeřINy berNardové, 
Psycholožky, kTerá sTojí v čele kosmow. více Než TřIceT leT ToTIž Pomáhá PřekoNávaT 
Překážky a krIze lIdem, kTeří se ocITlI v exTrémNě NáročNé čI svízelNé žIvoTNí sITuacI. „krIze Nás 
Posouvají výš Na PomyslNé sPIrále žIvoTa, z každé sI Pro sebe můžeme odNésT Nějaké bohaTsTví,“ 
říká a ví, o čem mluví. mNohokráT To ProžIla Na vlasTNí kůžI.

Kdy naposledy jste zažila opravdovou 
krizi, skutečný stres?
Před deseti lety, když jsem byla 
v  Afghánistánu operována v  terénních 
podmínkách pro velmi akutní zdra-
votní potíž. Tehdy jsem se probudila 
po  těžké operaci břicha a  čtyři hodiny 
po  zákroku mi jeden americký kolega, 
také voják, řekl, že se musím rychle 
zvednout, sbalit si věci a přejít na helip-
ort k vrtulníku, který mě odveze do ne-
mocnice. Musela jsem lůžko v  polní 
nemocnici uvolnit jinému zraněnému. 
A já jsem udělala, co řekl. Když jsem tu 
příhodu vyprávěla po návratu domů lé-
kařům v  Ústřední vojenské nemocnici 
a mým kolegům, všichni mě oslavovali, 

jaká jsem hrdinka. Ale to nebylo hrdin-
ství, to zapracoval „hodný“ stres.

Jak to myslíte?
Že vyznamenání by měl dostat můj 
organismus, hladina mých stresových 
hormonů noradrenalinu, kortizolu 
a  adrenalinu, protože ta dokázala, že 
jsem se zvedla a  došla do  vrtulníku. 
Vůbec nic jsem necítila, vůbec jsem 
o  tom nepřemýšlela, prostě jsem spl-
nila rozkaz. Samozřejmě toto je vyhra-
něná situace, ale dá se na ní lehce uká-
zat, že stres může být velice pozitivní. 
Měli bychom ho tak vnímat a  svým 
způsobem ho mít rádi.

Mezinárodní projekt 
Sirius 2017–2023
Komplexní biomedicínský výzkum  
v  oblasti vesmírné psychologie, fyzio-
logie, metabolismu, imunologie, gene-
tiky, mikrobiologie, sanitace a hygieny, 
lidského faktoru a obyvatelnosti atd.
Hlavními garanty jsou Institut biome-
dicínských problémů Akademie věd 
Ruské federace a  americký Výzkum 
lidských zdrojů NASA. Do  projektu je 
zapojeno 17 vědeckých týmů z  jede-
nácti zemí světa. Český tým KOSMOW 
přispívá originálním know-how v  po-
době autorsky vlastních dotazníků 
a  unikátní Bahbouhovy metody Soci-
omapování.

Rozhovor 

Přes Překážky 
ke hvězdám
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Stovky milionů lidí se v  souvislosti 
s  koronavirovou pandemií ocitly 
ve  stresu a  v  nedobrovolné izolaci. 
Obojí je to, čemu se profesně věnujete 
a co nyní zkoumáte i v rámci projektu 
Sirius. Nebo myslíte, že zveličuji?
Souhlasím s vámi, lidstvo se ocitlo v ex-
trémně náročné situaci, kterou se nebo-
jím nazvat krizí. Nebyli jsme na  ni při-
praveni, nic jsme o ní nevěděli a museli 
jsme na  ni rychle reagovat a  přizpůso-
bit se. Znám rodiny, které byly v  izolaci 
celé dva a  půl měsíce, nestýkaly se ani 
s příbuznými a skutečně se ocitly v krizi. 
Z  druhé strany si myslím, že naši lidé 
v  tomto náročném období opět uká-
zali obrovskou odhodlanost, solidaritu, 
disciplínu. Že si neuvěřitelně pomáhali. 
„Společně to zvládneme“ sice mohlo 
znít na  začátku jako laciné heslo, ale 

ono se proměnilo v realitu. Pro mě byla 
ta situace zvláštní v  tom, že celý svůj 
profesní život pomáhám lidem, kteří 
ve  stresu žijí a  pracují, mluvím o  vojá-
cích, kosmonautech a  astronautech – 
a nyní se v té situaci ocitali moji přátelé, 
sousedé, lidé kolem mne.

Co jste jim radila?
Víte, nejdůležitější ze všeho jsou vztahy 
a  vazby mezi lidmi. A  to nakonec uká-
zala i  pandemie. Tam, kde byly vztahy 
v  rodinách, na  pracovištích dobré, izo-
lace je ještě stmelila. Kde byl nějaký 
kostlivec ve skříni, nastal problém. Proto 
bych ze všeho nejvíc doporučila, aby-
chom systematicky pracovali na  vytvá-
ření vztahů a  vazeb s  ostatními lidmi 
v  našem okolí. Posilujme soudržnost, 
týmovost, pomáhejme si, podporujme 
se, táhněme za jeden provaz a kryjme si 
záda... Pokud toto funguje – a  je jedno, 
jestli v  rodině, ve  firmě nebo ve  ves-
mírné lodi, máme i  v  době krizové vy-
hráno a zvládneme naprosto všechno.

Dál je dobré mít stanovený denní pro-
gram do  posledních detailů a  sna-
žit se ho splnit. Neslevit z  něj, zapojit 
do  něj důsledně svou rodinu i  kolegy 
ve  firmě. Ale také posilovat svou psy-
chickou a  fyzickou odolnost. Stanovit 
si cíl a uskutečnitelné vize a jít za nimi, 
nevzdávat se při prvním neúspěchu. 
Udělat si inventuru ve  svých životních 
hodnotách, přiznat si, co pro nás má 
skutečnou cenu a  bez čeho se obe-
jdeme. A také využít toho, že se čas tro-
chu zpomalil a  zastavit se, zamyslet… 
Třeba budeme sami překvapeni, kam 
se náš život posune.

Jak se tato situace dotkla vás? Neobá-
vala jste se, že pandemie oddálí nebo 
pozastaví vesmírné aktivity?
Naopak, právě nyní naše výzkumy 
mají o to větší hodnotu. Mohou nabíd-
nout metodiku, jak v  podobných situ-
acích, jakým je covid-19, postupovat. 
Analogie mezi uzavřenými kosmickými 
posádkami a  rodinami izolovanými 
po  mnoho týdnů v  domácnostech je 
veliká. A navíc v této souvislosti zaznívá 
zřetelně také vize projektu Sirius, tedy 
vyhlídky meziplanetárních letů a  prů-
zkumu Měsíce a Marsu, vysílání expedic 
a organizování dlouhodobě fungujících 
planetárních osad s  cílem umožnit lid-
stvu vytvořit základnu pro život mimo 
planetu Zemi.

Vraťme se ještě z  vesmíru na  zem. 
Měla byste na  závěr nějakou kon-
krétní radu do krizové doby pro před-
stavitele našich firem? Ti totiž náš ča-
sopis převážně čtou.
Něco už jsem naznačila. Metoda 
Sociomapování, tedy technika rozkrý-
vající a zároveň rozvíjející vztahy ve sku-
pině, je využitelná nejen při vesmírných 
či vojenských misích, ale stejně tak se 
dá použít i  uvnitř firem a  společností. 
V  této výjimečně složité době nabízí 
QED GROUP  tuto projektovou pomoc 
firmám zdarma. Takže pokud budou mít 
vaši čtenáři pocit, že bychom mohli být 
užiteční, stačí se na nás obrátit.

S Kateřinou Bernardovou Si povídala Jana JenšíKová
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PhDr. Kateřina Bernardová, plukovník 
v. v., psycholožka a výzkumná a vývojová 
pracovnice, nyní vedoucí týmu KOSMOW, který 
spolupracuje na kosmickém výzkumu s ruskou 
akademií věd a IMBP a NASA na projektu Sirius 
2017–2023 v rámci společnosti QED GROUP 
a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Spoluzaložila a řídila expertní pracoviště 
Generálního štábu Armády ČR a Ministerstva 
obrany ČR zaměřené na výzkum fungování 
lidských zdrojů u vojenských útvarů na území 
ČR i v místě nasazení českých vojáků v rámci 
zahraničních misí v Bosně, Kosovu, Iráku, 
Kuvajtu a Afghánistánu. 

V moskevské Akademii věd se nachází nad-
zemní experimentální komplex. Má do po-
sledního šroubku charakter vesmírné lodi 
včetně umožnění stavu beztíže či výstupu 
na  měsíční povrch do  měsíčního prachu. 
Probíhají v  něm simulované kosmické lety 
vybraných mezinárodních posádek mužů 
a žen, kosmonautů a astronautů. V současné 
době mají účastníci těchto simulovaných 
letů za sebou 4 měsíce a 17 dní izolace. Letos 
1. listopadu bude zahájena izolace osmimě-
síční a v roce 2021 je čeká izolace celoroční

Výzkum a nové technologie


