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Úvod  

Vesmír sám o sebe je zaujímavou témou. Niektorí ľudia o ňom vedia viac, niektorí zase 

menej. Veľa ľudí si myslí a považuje vesmír za nepodstatnú vec, ktorá je pre niektorých už 

dávno preskúmaná a pre iných nepodstatná, pretože si naopak myslia, že je nekonečný a nikdy 

ho neobjavíme celý. Ja osobne sa o vesmír zaujímam z toho hľadiska, že je dobré sa dozvedieť 

zaujímavosti, ktoré skrýva. Neodmysliteľnou časťou pri skúmaní vesmíru, sú prvé krôčiky 

ľudstva vo vesmíre, prvý človek vo vesmíre, prvý človek na Mesiaci. Práve o tomto bude moja 

práca o letoch s posádkou do kozmu a o pristátiach na Mesiaci. Moja práca pozostáva hlavne 

z najvýznamnejších úspechov svetovej kozmonautiky.  

Túto tému som si vybral na prezentáciu projektových prác v treťom ročníku. Vybral som 

si ju preto, pretože ma najviac zaujímala z ponúkaných tém. Ďalším dôvodom prečo som si ju 

vybral je ten, že sa chcem podrobnejšie dozvedieť o úspechoch jednotlivých krajín a v 

konečnom dôsledku o úspechoch ľudstva. V mojej práci sa zameriam hlavne na najväčšie 

míľniky v histórii. Doposiaľ neviem o žiadnej zverejnenej práci s takýmto kontextom alebo 

cieľom takže som sa veľmi nemohol inšpirovať.  

Počas práce som používal hlavne internet a minimum literatúry z ktorej by sa dalo 

čerpať. Keď sa aj naskytla nejaká iná literatúra, väčšinou bola o tom istom. Toto hodnotím ako 

najväčší problém pri hľadaní konkrétnych informácií. Moja práca pozostáva hlavne z 

najvýznamnejších úspechov svetovej kozmonautiky.  

Chcel by som ľudom poukázať na dôležitosť týchto historických objavov a úspechov. 

Myslím si, že ľudia už dávno zabudli na hrdinov 60. až 70. rokov, vďaka ktorým poznáme 

napríklad Mesiac z bližšej perspektívy. Očakávania verejnosti boli v minulosti omnoho väčšie a 

omnoho viac to hnalo politikov, hlavy štátov a samotných inžinierov k tomu, aby dosiahli veľké 

úspechy. Verím, že moja práca bude pre ostatných prínosom a zároveň ďakujem všetkým čo 

mi poskytli svoj čas zhotovením dotazníka.  
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1 Teoretická časť  

1.1 Vesmírne preteky  

Vesmírne preteky je názov pre súperenie medzi ZSSR a USA o vedecko – technologickú 

prevahu v oblasti dobývania a výskumu kozmického priestoru počas Studenej vojny. misiach. 

Tieto preteky prebiehali medzi 60. rokmi až do polovice 70. rokov. Obe krajiny do tejto udalosti 

investovali rozsiahle finančné materiály a aj vďaka ich súpereniu došlo v týchto rokov k 

obrovskému vedecko – technickému pokroku v oblasti vesmíru.  

1.1.1 Začiatok   

Korene k začiatku vesmírnych pretekov možno hľadať už počas 2. svetovej vojny, keď 

nacistické Nemecko dosiahlo vďaka práci vedcov ako Herman Oberth a Wernher von Braun 

veľké pokroky v oblasti raketových technológii, čo viedlo k vzniku a vojenskému použitiu prvej 

balistickej rakety V-2. Ešte počas vojny sa o túto relatívne novú technológiu začali zaujímať obe 

neskôr víťazné mocnosti – USA aj ZSSR. Tesne pred koncom vojny sa USA podarilo získať 

Wernhera von Brauna a viac ako stovku jeho odborníkov, ktorých primäli ku spolupráci a 

prepravili ich do USA. Získali aj technickú dokumentáciu a kompletné exempláre rakety V-2. 

Vďaka informáciám začali po vojne kopírovať a následne aj vyvíjať vlastnú raketovú 

technológiu, spočiatku určenú takmer výhradne pre vojenské ciele. Sovietskemu zväzu sa po 

vojne podarilo získať len malú časť nemeckých raketových odborníkov a len minimálne 

technologické údaje o rakete V-2. Napriek tomu hlavne vďaka rozsiahlej práci vlastných 

špecialistov, akými boli predovšetkým Sergej Pavlovič Koroľov a Valentin Petrovič Gluško, 

dokázali zakrátko nemeckú raketovú technológiu nielen napodobniť, ale aj pomerne rýchlo 

rozvinúť a zdokonaliť a v polovici 50. rokov už mali vyvinuté balistické rakety, ktoré boli 

výkonnejšie ako americké.  

1.1.2 Priebeh vesmírnych pretekov  

Sovietom sa  4. októbra 1957, podarilo vypustiť prvú umelú družicu Zeme Sputnik 1, 

čím definitívne odštartovali vesmírne preteky. Veľmi prekvapení Američania sa pokúsili o 

vypustenie vlastnej družice Vanguard TV3 o dva mesiace neskôr, raketa však tesne po štarte 

explodovala priamo na rampe. Sovieti medzitým vypustili už aj svoj druhý satelit Sputnik 2, na 

palube ktorého bol navyše aj prvý živý tvor – pes Lajka. Američania nakoniec úspešne vypustili 

svoj satelit Explorer 1 až 31. januára 1958.  
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Následné roky sa medzi veľmocami naplno rozhorel boj o malé i veľké vesmírne 

prvenstvá, pričom jeho ďalším veľkým medzníkom bola snaha o vypustenie prvého človeka do 

vesmíru. Toto prvenstvo opäť získal Sovietsky zväz, keď 12. apríla 1961 v kozmickej lodi Vostok 

1 vypustili na obežnú dráhu kozmonauta Jurija Gagarina. Opäť veľmi prekvapení Američania 

dokázali svojho prvého astronauta Johna Glenna vyslať na obežnú dráhu až 20. februára 1962. 

Po strate tohto prvenstva americký prezident Kennedy vyhlásil,  „Ešte pred koncom tohto 

desaťročia musíme dokázať, aby človek pristál na Mesiaci a v poriadku sa vrátil na Zem. Nie 

preto lebo je to ľahké ale preto lebo je to ťažké "1. Týmto vyhlásením sa začala najnáročnejšia 

a najkomplexnejšia fáza vesmírnych pretekov – súboj o Mesiac. Doteraz vedúci Sovietsky zväz 

začal v polovici 60. rokov svoj náskok strácať a to jednak vďaka slabému financovaniu a tiež 

mnohým organizačným problémom, ktoré vznikli hlavne po predčasnej smrti hlavného 

konštruktéra Sergeja Koroľova v roku 1966. Sovietsky mesačný program nebol schopný 

dobehnúť podstatne viac finančne zabezpečený a organizovanejší americký program Apollo. 

Američanom sa tak podarilo už v decembri 1968 vyslať na obežnú dráhu Mesiaca kozmickú loď 

Apollo 8 s troma astronautmi na palube a 20. júla 1969 lunárny modul misie Apollo 11 s Neilom 

Armstrongom a Buzzom Aldrinom úspešne pristál na mesačnom povrchu.  

1.2 Najvýznamnejšie lety do kozmu s posádkou  

1.2.1 Prvý človek vo vesmíre  

Let človeka do vesmíru sa pripravoval v USA aj v ZSSR veľmi intenzívne. Rusi vypustili 

prvý testovací Vostok, tak nazývali svoje prvé lode s ľudskou posádkou, už 15. mája 1960. 

Potom nasledovalo šesť ďalších prípravných štartov so psami alebo maketami kozmonauta, z 

toho polovica sa skončila neúspešne. No vedúci činitelia sa rozhodli, že ďalší let už bude s 

človekom na palube. Zároveň s vývojom kozmickej lode Vostok prebiehal aj výber a príprava 

prvého oddielu kozmonautov. Po veľkých diskusiách sa kompetentní rozhodli, že prví 

kozmonauti budú vojenskí piloti stíhačiek. Následne sa začalo hľadanie vhodných kandidátov.  

Vesmírne prostredie sme poznali veľmi málo, a tak sa nevedelo ani aké nástrahy na človeka vo 

vesmíre čakajú. Preto boli testy na kandidátov veľmi prísne po stránke fyzického i psychického 

zdravia, museli byť chytrí, chladnokrvní, jednoducho prví kozmonauti museli byť absolútne 

najlepší. Do Sovietskeho výcvikového oddielu boli vybratí 20 kandidáti a začali sa 14. marca 

1960 pripravovať na let. Začali s výsadkárskym výcvikom. Skákali s padákmi v najrôznejších 

                                                      
1 https://www.mlady-vedec.eu/blog/entry/let-na-mesiac  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1962
https://sk.wikipedia.org/wiki/1962
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podmienkach, do vody i nad lesmi, cez deň i v noci, zvysoka i z malej výšky. V rámci 

psychologických testov museli pobudnúť niekoľko dní v izolovanej komore, ktoré boli úplne 

zvukotesné, alebo museli vydržať stáť desiatky minút bosí vo vode, v ktorej plávali kúsky ľadu. 

Neodmysliteľnou súčasťou výcviku bola centrifúga, kde rýchlou rotáciou skúšajú na 

kozmonautoch, ako zvládajú veľké preťaženie.  Ako sa ukázalo, cvičiť všetkých 20 kandidátov 

bolo príliš zdĺhavé a do termínu štartu by ich nestihli pripraviť, takže vybrali šesticu 

kozmonautov, ktorých chystali urýchlene. Vybrať toho jediného, ktorý bude prvý, však nebolo 

ľahké. Každá skupina špecialistov mala vyhliadnutého niekoho iného, lekári navrhovali 

jedného, psychológovia iného a konštruktéri ešte ďalšieho. Postupne sa zhodli na kompromise 

a vybrali troch. Gagarina, Neljubova a Titova.    

  

 
Obrázok č.1 – Jurij Alexejevič Gagarin  

Deň pred štartom, 11. 4. 1961 sa kozmonauti dozvedeli, že prvým kozmonautom bol 

vymenovaný Jurij Alexejevič Gagarin a jeho náhradníkom bude German Stepanovič Titov. V 

noci napodiv pokojne spali v zrube v blízkosti kozmodrómu Bajkonur, z ktorého mal druhý deň  

ráno jeden z nich odštartovať. Hneď vedľajší zrub patril  šéfkonštruktérovi Sergejovi                           

Koroljovovi, ktorý stvoril celý ruský kozmický program. Ráno 12. apríla 1961 obidvoch 

kozmonautov ovešali lekárskymi senzorami, obliekli ich do kombinéz a skafandrov a odviezli 

na Bajkonur, kde už stála pripravená raketa s kozmickou loďou Vostok 1. Pred nástupom do 

rakety ešte Gagarin predniesol krátky pozdrav.   
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Dlhú predštartovú prípravu mu krátili vysielaním pesničiek. Niekoľko minút pred 

štartom bol Gagarin povýšený z poručíka na majora. Štart. Gagarin stihol ešte povedať "Nu 

pajechali!"2, čiže Tak poďme. Po troch minútach sa dostal na obežnú dráhu Zeme s výškou 181 

km až 327 km. Jeho jediný oblet Zeme trval 90 minút. Gagarin zaznamenával svoje dojmy na 

magnetofón. Zaujímavým zistením bolo, že dokázal na povrchu rozoznávať aj malé detaily, ako 

domy a polia. Nad Atlantickým oceánom sa jeho loď pomocou manévrovacích trysiek otočila, 

aby pri zostupe bol otočený chrbtom k smeru letu. Takto môže kozmonaut lepšie znášať veľké, 

až osemnásobné preťaženie pri prelete atmosférou. Vo výške 7 000 m sa podľa plánu 

katapultoval a pristál na vlastnom padáku. Takto pristávali kozmonauti na všetkých Vostokoch, 

pretože ešte nebol dopracovaný pristávací systém. Prázdna kabína pristála na padáku opodiaľ. 

Gagarin pristál na poli pri obci Smelovka, zakrátko sa sem zbehli miestni obyvatelia, ktorí sa o 

lete človeka do vesmíru už dozvedeli z rádia. Ešte v tento deň tu vzpriamili drevenú tabuľu. 

Neskôr postavili malý kamenný pamätníček. Dnes sa na mieste pristátia prvého človeka z 

vesmíru týči obrovský 40 metrový kolos z titánu.  

1.2.2 Prvá žena v kozme  

Valentina Tereškovová sa narodila v západnom Rusku (vtedajšom ZSSR) v Tutajevskom 

okrese Jaroslavľskej oblasti ako druhé z troch detí v rodine pochádzajúcej z Bieloruska. 

Valentina sa už od útleho veku zaujímala o parašutizmus a lietanie. Obidva sny si v dospelosti 

splnila, keďže sa stala parašutistkou-amatérkou (absolvovala 90 zoskokov) a študovala pilotáž. 

Tieto dva faktory sa neskôr stali rozhodujúcimi pri jej kvalifikácii na kozmonautku v roku 1962. 

16. júna 1963 sa k oblohe vzniesol Vostok 6 riadený Valentinou Tereškovovou. Štart bol 

odložený kvôli technickým ťažkostiam aj zvýšenej slnečnej aktivite. Jej let trval tri dni, 

Tereškovová sa vďaka nemu stala desiatym kozmonautom histórie a prvou ženou vo vesmíre. 

Vostok 6 štartoval z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, ktorý bol vtedy súčasťou 

Sovietskeho zväzu. Počas letu obletela Valentina 48-krát našu planétu. Presná doba jej letu je 

70 hodín a 50 minút. Z paluby Vostoku, z ktorého sa hlásila volacím znakom чайка (čajka), 

vysielala živý rozhovor, ktorý bol vysielaný rozhlasom po celom Sovietskom zväze. Spoločne s 

Vostokom 6 sa vo vesmíre nachádzal aj Vostok 5, okolo ktorého Valentina preletela vo 

vzdialenosti iba piatich kilometrov počas jedného zo svojich obehov okolo planéty.   

                                                      
2 http://astroportal.sk/kozmonautika/zaciatky_gagarin.html  
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Let neprebiehal bez problémov, riadiace stredisko odhalilo chybu v príprave a muselo 

preprogramovať motory, aby nedošlo k vážnej nehode pri pristávacom manévri. Tereškovovú 

trápila kozmická nemoc a únava, na ktorú si z kozmickej lode opakovane sťažovala, na palube 

vraj zaspávala aj v čase, keď mala plniť pracovné úlohy. Dnes pracovníci Inštitútu histórie a 

techniky Ruskej akadémie vied špekulujú o tom, že mohlo ísť aj o prejavy nervového zrútenia.  

Pristátie sa uskutočnilo 19. júna 1963. Podobne ako Jurij Gagarin sa aj Valentina pri pristátí 

katapultovala, pri dosadnutí sa udrela do hlavy. Napriek tomu, že v štábe panovali o vystúpení 

Tereškovovej rozpaky, pre celosvetovú verejnosť – a po politickej stránke – bola jej misia 

úspechom.  

1.2.3 Prvá veľká katastrofa letov do vesmíru  

Píše sa 23. apríl 1967, plukovník Vladimír Komarov sa chystá na let v kozmickej lodi 

Sojuz 1.  Krátko po štarte Sojuzu 1 sa však začali problémy, keď sa neotvoril jeden slnečný 

panel, čo viedlo k zníženiu dodávok elektrickej energie pre systémy kozmickej lode. Loď mala 

kvôli tomu problémy so stabilizáciou a ručné manévrovanie Komarovovi zároveň komplikovali 

problémy s detektormi orientácie.  Pri trinástom oblete okolo Zeme Komarov hlásil, že má 

ťažkosti s ovládaním kabíny. Počas štrnásteho obletu zlyhala aj palubná klimatizácia.  

Komarovovi sa podarilo ručným manévrovaním správne zorientovať loď a vďaka tomu bol na 

19. oblete Sojuz 1 úspešne navedený na zostupnú dráhu. Po prechode atmosférou sa však 

hlavný padák kvôli problému s tlakovým senzorom neotvoril a záložný sa pri manuálnom 

otvorení zamotal, čo viedlo k nekontrolovanému pádu. Pristávací modul tak dopadol 

rýchlosťou vyše 50 m/s do stepi neďaleko mesta Novoorsk v Orenburskej oblasti Sovietskeho 

zväzu a Komarov zahynul. Komarov mal 26. apríla štátny pohreb a bol pochovaný pod 

kremeľský múr na Červenom námestí v Moskve.  

 Neskoršia inšpekcia kozmickej lode Sojuz 2 ukázala, že aj táto mala rovnaký problém s 

padákom, čo by viedlo k smrti všetkých štyroch kozmonautov, ak by sa let predsa len 

uskutočnil. Pôvodný plán misií Sojuz 1 a 2 bol neskôr uskutočnený Sojuzom 4 a 5. Konštruktéri 

odhalili 200 dizajnových chýb na kozmickej lodi pred štartom, ale vládni predstavitelia si štart 

vynútili, aby si Sovietsky zväz udržoval vedenie pred Spojenými štátmi vo vesmírnych 

pretekoch a dostal sa ako prvý na Mesiac.  
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1.3 Program Apollo  

Potom, čo program Mercury dokázal, že kozmické lety s ľudskou posádkou sú 

uskutočniteľné, bol odštartovaný program Apollo. Jeho pôvodným cieľom bol ďalší výskum 

vesmíru a poprípade dosiahnutie obežnej dráhy Mesiaca. Tento cieľ bol stanovený potom, čo 

prezident USA John F. Kennedy vo svojom prejave z 25. mája 1961 uviedol, že by Spojené štáty 

mali dopraviť človeka na Mesiac a bezpečne naspäť na Zem do roku 1970. Hlavným cieľom 

programu Apollo sa stalo práve pristáť na Mesiaci. Medzitým sa začal program Gemini, ktorý 

mal umožniť vyskúšanie technológií a postupov nevyhnutných pre mesačné misie. Po ôsmich 

rokoch, počas ktorých sa uskutočnil celý rad skúšobných letov, a pri ktorých zahynuli prví 

americkí kozmonauti (požiar Apolla 1 počas tréningu štartu), sa podarilo cieľ programu Apollo 

splniť. Megaraketa Saturn V s Apollom 11 vzlietla 16. júla 1969. Posádka pristála na Mesiaci 

20. júla 1969 a po nej sa po ňom prechádzalo ešte 10 ďalších kozmonautov. Vesmírna loď 

Apollo sa vo všetkých prípadoch lunárnych letov skladala z troch základných častí: veliteľského, 

servisného a lunárneho modulu. Na Zem sa vracal vždy iba veliteľský modul.  

1.3.1 Apollo 11  

Let Apollo 11 bol piatym pilotovaným letom programu Apollo a prvým, ktorého posádka 

pristála na Mesiaci. Podľa odhadu viac ako 600 miliónov televíznych divákov na celom svete 

sledovalo tento historický let. Bolo to po prvýkrát, keď sa človek dostal na iné prirodzené 

kozmické teleso ako na Zem. Posádka Apolla 11 sa skladala z troch členov:   

• Neil A. Armstrong  

• Michael Collins  

• Edwin „Buzz“ E. Aldrin Jr.  

Posádky pre Apollo 11 boli menované koncom roku 1968. Podľa zavedeného zvyku na 

miesto hlavnej posádky postúpila záložná posádka o tri čísla nižšieho letu, teda Apolla 8. Tvorili 

ju Neil Armstrong, Fred Haise a Edwin „Buzz“ Aldrin. Do záložnej posádky prišli James Lovell a 

William Anders, pričom miesto pilota lunárneho modulu zostalo zatiaľ neobsadené. Začiatkom 

roku 1969 získal späť letový status a v Armstrongovej posádke nahradil Freda Haisa, ktorý sa 

presunul do záložnej posádky. NASA informáciu o presune oficiálne oznámila 9. januára 1969. 

Hlavným cieľom letu Apolla 11 bolo doletieť k Mesiacu, pristáť na jeho povrchu a bezpečne sa 

vrátiť na Zem. Tým by bol splnený cieľ vyhlásený 25. mája 1961 prezidentom  



10  

  

Spojených štátov, Johnom F. Kennedym – do konca desaťročia dopraviť astronautov na Mesiac 

a bezpečne ich vrátiť na Zem. Posádka dostala aj niekoľko vedľajších úloh. Priviezť vzorky 

mesačného materiálu, umiestniť na povrchu Mesiaca televíznu kameru a uskutočniť niekoľko 

vedeckých experimentov – vykonať merania toku slnečného vetra pomocou hliníkovej fólie 

zachytávajúcej častice; zanechať tu laserový kútový odrážač k presnému meraniu vzdialenosti 

Zem – Mesiac a seizmometer.   

  

 

Obrázok č.2 – Znak misie Apollo 11  

Všeobecný termín štartu Apolla 11 bol stanovený na 16. júla 1969, ale až jedna z porád, 

nazývaných Flight Readiness Review (revízia pripravenosti letu), konaná 17. júna 1969 a 

trvajúca deväť hodín, potvrdila šestnásty júl s definitívnou platnosťou. Apollo 11 malo 

odštartovať tak, aby Slnko v okamihu pristátia lunárneho modulu Eagle stálo 10,8° nad 

mesačným obzorom. Termín štartu sa blížil a tempo príprav bolo prudké. Mesiac pred štartom 

sa posádka presťahovala do ubytovní na myse Kennedy (názov mysu Canaveral v rokoch 1963 

– 1973), aby nebola rušená vo svojom sústredení. Posledné dva týždne pred štartom posádka 

strávila v karanténe, najmä z dôvodu izolácie pred možnou nákazou a nutnosti koncentrácie 

na let. Ráno 14. júla 1969, 28 hodín pred štartom, začalo finálne odpočítavanie.    

Apollo 11 odštartovala zo štartovacieho komplexu 39A Kennedyho vesmírneho 

strediska 16. júla 1969 o 09:32:00 miestneho času (13:32:00 svetového času). Let k Mesiacu 

trval tri dni. Posádke začal rutinný kolobeh prác, ktorého úlohou bolo, udržať loď v perfektnom 

stave. O lete rozprávala posádka divákom v niekoľkých televíznych reportážach. V druhý deň 

letu bola vykonaná plánovaná korekcia dráhy, čím sa po prvýkrát otestoval hlavný motor SPS 
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v servisnom module. Korekcia dráhy v skutočnosti nebola potrebná, išlo o overenie funkcie 

motora. Apollo 11 letelo k Mesiacu po dráhe voľného návratu. Za 75 hodín, 41 minút a 23 

sekúnd po štarte sa Apollo 11 dostáva nad odvrátenú stranu Mesiaca.   

O takmer 12 hodín neskôr, 20. júla navečer svetového času, sa Armstrong a Aldrin 

premiestnili do lunárneho modulu. Po niekoľkých hodinách práce sa nad odvrátenou stranou 

Eagle odpojil od veliteľského modulu Columbia. Lunárny modul pristál v nedeľu 20. júla 1969 

o 20:17:39 svetového času (15:17:39 houstonského času). Posádka ihneď zabezpečila systémy 

Eaglu. Neil Armstrong zostúpil z rebríka lunárneho modulu a ako prvý človek v histórii vkročil 

do iného sveta. 21. júla a predniesol pamätnú vetu: “Je to malý krok pre človeka ale veľký pre 

ľudstvo.“3 Aldrin sa k Armstrongovi čoskoro pridal a obaja strávili dve a pol hodiny navrtávaním 

mesačného povrchu, fotografovaním všetkého, čo videli, a zbieraním kameňov a iných vzoriek. 

Armstrong spolu s Aldrinom testovali rôzne možnosti pohybu po mesačnom povrchu, vrátane 

dvojnohých kengurích skokov.  

1.3.2 Apollo 13  

Let Apollo 13 bol siedmym pilotovaným letom programu Apollo. Jeho cieľom bolo 

uskutočniť tretie pristátie ľudskej posádky na povrchu Mesiaca. Počas letu však došlo k 

výbuchu jednej z kyslíkových nádrží, ktorý vážne poškodil servisný modul. „Houston, máme 

problém“4 zaznelo vtedy z kozmu ústami Jima Lovella. Veliteľ Apolla 13 tak v dramatickej 

situácii stvoril druhú najznámejšiu historickú frázu, spájanú s cestami na Mesiac. Následky 

výbuchu boli veľmi vážne. Nielen, že zabránili posádke splniť úlohu letu, ale ohrozili životy jej 

členov. Riadiace stredisko v Houstone muselo v priebehu nasledujúcich štyroch dní s 

vynaložením nesmierneho úsilia vyvinúť núdzové scenáre, vďaka ktorým sa podarilo posádku 

dopraviť živú naspäť na Zem. Napriek tomu, že misia Apollo 13 nesplnila zadanú úlohu, stal sa 

jej let legendou. Posádka Apolla 13:  

James A. Lovell, Jr.  

John L „Jack“ Swinger 

Fred W. Haise, Jr.  

                                                      
3 http://azcitaty.cz/neil-armstrong/32155  
4 https://tech.sme.sk/c/5326840/apollo-13-houston-mame-problem.html  
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1.3.3 Apoll 15  

Apollo 15 bol deviaty pilotovaný let v rámci programu Apollo a štvrtý, pri ktorom ľudia 

pristáli na Mesiaci. Oproti predchádzajúcim misiám programu Apollo nastali malé zmeny. 

Raketa Saturn V bola zdokonalená, čím sa značne zvýšila jej nosnosť. Vďaka tomu bolo možné 

pridať do výbavy lunárneho modulu aj mesačný elektromobil LRV (Lunar Roving Vehicle).   

1.3.4 LRV – Lunar Roving Vehicle  

Bol typ terénneho vozidla použitého na Mesiaci počas programu Apollo. Je tiež známy pod 

prezývkou mesačná bugina. Týmto vozidlom boli vybavené posádky troch letov. Apollo – 15, 

16, 17. Bol to elektromobil poháňaný striebro-zinkovými batériami, navrhnutý k prevádzke v 

zníženej gravitácií a vákuu na Mesiaci. Mohol sa pohybovať po mesačnom povrchu a dovoľoval 

astronautom Apolla rozšíriť okruch ich pohybu. Rover mal hmotnosť 210kg a bol navrhnutý na 

prevoz ďalšieho nákladu o hmotnosti 490kg na povrchu Mesiaca. Ovládač tvaru T umiestnený 

medzi sedadlami riadil štyri motory, dva zatáčacie motory a brzdy. Pohybom páky dopredu, 

išlo vozidlo vpred, doľava a doprava išlo vozidlo do strán, zatiahnutie páky späť vozidlo 

zastavilo. Aktivácia tlačítka na páke pred zatiahnutím sať súžilo ku spätnému chodu.  

Zatiahnutie páky úplne dozadu aktivovalo parkovaciu brzdu.   

 

Obrázok č.3 – Lunar Rover  

1.4 Prelom v kozmonautike  

Dňa 24. mája 1972 bola v Moskve podpísaná dohoda o ukončení éry vesmírnych pretekov 

o dobitie mesiaca a začala sľubovať medzinárodnú spoluprácu v kozmických programoch 

oboch kozmických veľmocí. Táto dohoda sa hneď prejavila pretože odštartoval medzinárodný 

program Sojuz – Apollo (15. júl – 24. júl 1975). Ide o prvý medzinárodný program v histórií 

kozmonautiky.  
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1.4.1 Apollo – Sojuz  

V tomto programe išlo o spojenie dvoch lodí v kozme. Americkej a Sovietskej. Americká 

kozmická loď Apollo – Sojuz sa skladala z trojčlennej posádky:  

• Thomas Stafford  

• Vence Brand  

• Deke Staylon  

Sovietska kozmická loď Sojuz 19 sa zase skladala z dvojčlennej posádky:  

• Alexej Leonov  

• Valerij Kubasov   

Z kozmodrómu Bajkonur vyštartoval 15. júla 1975 Sojuz 19 o 12:20:00 kozmická loď Apollo 

odštartovala z mysu Canaveral presne o 19:50:00, po štarte zamierila k Sojuzu a 17. júla 1975 

o 16:12:30 bol spojovací manéver úspešne dokončený asi o šesť minút skôr ako sa očakávalo. 

Po spojení vesmírnych lodí prebiehali predovšetkým formálne akcie ako napríklad výmena 

vlajočiek medzi posádkami, podpisovanie dokumentov a televízne prenosy, ale aj odovzdanie 

semienok, ktoré boli neskôr zasadené v oboch krajinách. Apollo sa 19. júla odpútalo od Sojuzu 

a jeho úlohou bolo urobiť umelé zatmenie slnka pozorovateľné zo Sojuzu.  

Apollo sa vzdialilo od Sojuzu asi 200 metrov a po zhotovení snímok slnečnej koróny sovietskymi 

kozmonautmi sa opäť vrátilo späť, a spojilo sa so Sojuzom.  

1.5 Novodobá éra letov do kozmu  

Vesmírne preteky mali ukázať, ktorá krajina je vyspelejšia, pokrokovejšia a ktorej 

politický systém je lepší. Dnes finančné a politické dôvody drasticky zmenili svetové vesmírne 

programy, ktoré sú donútené spolupracovať viac spolu, aby vôbec prežili. Sovietsky zväz sa 

rozpadol a v jeho štátoch prebiehajú hlavne individuálne programy, čo ešte viac oslabilo 

výskum vesmíru. V roku 1989 dal prezident Bush Amerike nový cieľ, a to vysadiť prvého človeka 

na Mars do roku 2019 (50. výročia pristátia človeka na Mesiaci). Ale aj keď boli vesmírne 

programy podporované týmto prezidentom a aj keď americká NASA predložila rôzne 

programy, ktoré sú extrémne nákladné, potrebné zvýšenie rozpočtu bolo zamietnuté 

senátom.  
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1.5.1 Raketoplány  

Raketoplán alebo kozmický raketoplán je viacnásobne použiteľné 

atmosférickokozmické lietadlo, ktoré vzlieta kolmo ako raketa (s pomocnými raketovými 

motormi), v kozmickom priestore sa pohybuje ako kozmická loď a klesá a pristáva v zemskej 

atmosfére  ako lietadlo na bežnom letisku s dostatočne dlhou betónovou dráhou.  

1.5.2 Space Launch System – SLS  

Dizajn SLS pripomína rakety Saturn V, ktoré sa využívali pri letoch na Mesiac. Tak ako 

raketu Saturn, aj novú raketu bude poháňať zmes kvapalného vodíka a kyslíka a modul pre 

astronautov bude umiestnený na jej vrchole. V kapsule Orion bude miesto pre šiestich členov 

posádky. SLS je oproti Saturnu väčšia. Do vesmíru bude schopná vyniesť náklad s hmotnosťou 

okolo 130 ton, uviedli predstavitelia NASA. Raketa Saturn mala pri letoch k Mesiacu nosnosť 

45 ton. Nedávno odstavené raketoplány mohli na obežnú dráhu okolo Zeme vyniesť 22,5 tony 

a najväčšia raketa, ktorá je v súčasnosti v prevádzke, má nosnosť okolo 25 ton. SLS je určená 

na prieskum vzdialenejšieho vesmíru.   

Prvý pokusný štart SLS bez posádky sa má uskutočniť v roku 2017. NASA predpokladá, 

že po sprevádzkovaní SLS uskutoční jeden let ročne. Prvý let s posádkou okolo Mesiaca sa má 

uskutočniť v roku 2021 a v roku 2025 má SLS priviesť astronautov k neďalekému asteroidu. 

Lety k Marsu - najskôr len oblet a potom aj s pristátím - sa majú uskutočniť v 30. rokoch. "Je to 

návrat do budúcnosti k spoľahlivej technológii kvapalného paliva," 5  povedal profesor 

Stanfordovej univerzity Scott Hubbard, bývalý manažér NASA, ktorý sa podieľal na vyšetrovaní 

nehody raketoplánu Columbia z roku 2003.  

  

 

 

    

                                                      
5 https://adam.cas.sk/clanok/10914/nasa-predstavila-novinku-tato-raketa-ma-letiet-na-mars  
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2 Praktická časť  

2.1 Dotazník  

Pre praktickú časť v mojej práci som si vybral dotazník. Dotazníkom som sa snažil zistiť 

úroveň vedomostí mojich priateľov v tomto obore. Bol som zvedavý či ľudia poznajú napríklad 

meno prvého astronauta vo vesmíre, či vedia ktorá krajina ako prvá dosiahla kozmu, či vedia 

ako sa volala prvá umelo vytvorená družica, ktorá ako prvá pristála na Mesiaci. Ďalej som sa 

chcel dozvedieť či majú moji respondenti, či už načítané alebo naučené isté výrazy 

charakteristické toto obdobie dobývania kozmu. Išlo hlavne o výraz program Gemini a o 

najúspešnejšie sovietske programy Vostok a Sojuz.   

 Dotazník som robil vo forme dokumentu prostredníctvom stránky survio a zverejnil som ho 

na internete. Poslal som ho hlavne svojím priateľom, z čoho vypláva že 90% respondentov je 

vo veku 15-20 rokov. Dotazník pozostáva z 10tich otázok z čoho 6 z nich boli formou výberu 

správnej odpovede.   

V mnoho otázkach som bol prekvapený z odpovedí respondentov. Napríklad pri otázke 

z akých členov sa skladala posádka, ktorá ako prvá vstúpila na povrch mesiaca som čakal 100% 

odpoveď. No, opak bol pravdou.  Do svojej práce som spracoval mnou najzaujímavejšie otázky.  

 Na záver mojím cieľom bolo zistiť na akej úrovni je spoločnosť, ktorá ma obklopuje a aký má 

balík vedomostí. Som nepríjemne prekvapený z výsledkov môjho dotazníka. V dnešnej dobe 

má už viac než 90% obyvateľstva prístup k internetu, no odpovede v mojom dotazníku k tomu 

nenaslúchajú. Každý má predsa voľný prístup k informáciám a väčšina ľudí by mala byť dobre 

oboznámená z tak historicky známymi udalosťami. Najviac ma zarmútilo, keď mi respondenti 

povedali, že nemajú ani len šajnu o tom čo sa pýtam. Veľa krát som si počas práce položil 

otázku, či som spravil správne, že som si pre praktickú časť vybral práve Dotazník. No v 

konečnom dôsledku som rád, že som si vybral práve formu Dotazníkom, pretože som sa 

dozvedel o nemilej pravde. Myslím si, že keby takýto dotazník vytvorím v krajine, z ktorej či už 

pochádzajú títo hrdinovia alebo z ktorej sa dané udalosti uskutočnili, tak by som svoj dotazník 

vyhodnotil úplne ináč.   
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2.2 Výsledky a zhodnotenie dotazníka  

Na môj dotazník my odpovedalo 43 respondentov z čoho som nemylo prekvapený 

pretože som čakal viac. Vysvetľujem si to najmä tým, že mnou zvolená téma nie je až tak 

zaujímavá pre každého ako pre mňa.   

Otázka č.1 – Kto ako prvý pristál na Mesiaci?  

  počet  percentá  

Amerika  36  83,7%  

ZSSR  7  16,3%  

Čína  0  0  

Tabuľka č.1 – Znalosť jednej z najväčších udalostí v histórií vesmíru  

Odpovede na túto otázku ma dosť zarazili, pretože určite každý z nás vie, že prvým 

raketoplánom, ktorý pristál na Mesiaci bol Apollo 11 a prvým astronautom bol Neil Armstrong, 

ktorý mal Americkú národnosť.  

Otázka č.2   

 

              Graf č.1 – Výsledky zodpovedania najťažšej otázky v dotazníku  

Pri tejto otázke odpovedalo najmenej respondentov správne. Z môjho hľadiska bola 

táto otázka najťažšia, pretože táto informácia je menej známa. Z teoretického hľadiska prvou 

sondou vo vesmíre bola Sputnik1 ale tá nepristála na Mesiaci. Na Mesiaci sa podarilo pristáť 

až sonde Luna9, ktorá bola deviatou v poradí v pokuse o tento historický úspech.  
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Otázka č.3 – Ako sa volal kozmický program v ZSSR, ktorý ako prvý vyslal človeka na                    

obežnú dráhu Zeme?  

 

    Graf č.2 – Graf výsledkov na otázku č.3  

V tejto otázke bola odpoveď viac než jasná. Keďže išlo o sovietsky program, bolo jasné, 

že sa bude vyberať z dvoch možností a to Vostok a Laika. Myslím si, že väčšina respondentov 

by mala byť oboznámená z menom Laika, keďže sa jedná o prvé zviera, ktoré sa dostalo do 

vesmíru, odpoveď mala byť jasná. Niektorí respondenti zvolili aj možnosť Mercury, no toto bol 

názov pre vesmírny program v USA.  

Otázka č.4 – Počuli ste už niekedy o programe Gemini?  

 

    Graf č.3 – Znalosť menej známeho programu  
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Táto otázka bola jednou z najnejasnejších aj pre väčšinu respondentov, ktorý sa 

zaujímajú o vesmír a o históriu spojenú s ním. Nie som prekvapený odpoveďami na túto otázku 

pretože aj pre mňa je to len bonus, že viem o niečom takom ako bol program Gemini    v USA.  

Otázka č.5  

 
 Graf č.4 – Zmapovanie poznatkov o najznámejšej vesmírnej lodi  

Táto otázka tiež patrila medzi lahšie. Som spokojný s odpoveďami respondentov. Apollo 11 by 

mal poznať každý jeden z nás a aj ked odpovede neboli 100%, tak túto otázku hodnotím ako 

úspešnú.   

Otázka č.6 – Z akých troch kozmonautov sa skladala 3oj členná posádka, ktorá pristála                           

na Mesiaci?    

 
               Graf č.5 – Zodpovedanie otázky č.6  
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  Otázka č.7 – Čo povedal kozmonout, ktorý ako prvý pristál na Mesiaci, hneď po tom a  

 ko naň vkročil?  

  počet  percentá  

„Amerika je najlepšia“  0  0%  

„Je to malý krok pre človeka 

ale veľký krok pre ľudstvo“  

  

41  

  

95,3%  

„Houston, máme problém“  2  4,7%  

Tabuľka č.2 – Najznámejšie citácie  

 Pri tejto otázke som zaznamenal najväčšiu úspešnosť respondentov. Išlo o pomerne ľahkú 

otázku, na ktorú odpoveď už každý dobre poznáme. Divil som sa dvom respondentov ich 

odpoveďou keďže hláška „Houston, máme problém“ zaznela z Apolla 13 hneď po výbuchu 

kyslíkových nádrží.  

Otázkač.8 - Myslíte si, že súperenie medzi USA a ZSSR v 60. - 80 rokoch prispelo ku 

takému historickému úspechu ako bolo pristátie na mesiaci?  

 

                Graf č.6 – Vlastný názor respondentov na stav v 60. až 80. rokoch  

 Pomocou tejto otázky som zisťoval vlastný názor respondentov na vplyv súperenia medzi 

dvoma veľmocami. Či nejako ovplyvnil výskum kozmu alebo nie. Výsledok je pozoruhodný, 

väčšina respondentov si myslí že áno no je tu dosť veľký počet aj záporných alebo menej 

jasných odpovedí. Dotazník nehodnotím až tak pozitívne ako som očakával.  

Tabuľky a grafy som vytvoril pomocou Microsoft Excel.  
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Záver  

V mojej práci som sa snažil čo najbližšie priblížiť veľké historické úspechy v 

kozmonautike. Pravdaže som sa nemohol venovať každému jednému a preto som vybral mnou 

tie najzaujímavejšie a najpodstatnejšie pre ľudstvo. Na tieto úspechy sa aj naďalej snažia vedci 

naviazať no nedarí sa im to až tak ako v minulosti, keď boli podporovaní oveľa viac štátom. 

Mojím výskumom som dospel k záveru, že moji respondenti nie sú až tak oboznámený, 

informovaný a nemajú dostatočné skúsenosti v tomto obore.  

Pri spracúvaní témy som sa sústredil hlavne na priblíženie najväčších kozmických 

úspechov v dejinách kozmonautiky. Ďalej som sa snažil čo najviac informovať o týchto 

míľnikoch a taktiež poukázať na klesajúci záujem verejnosti a hláv štátov o nejaké ďalšie 

kozmické úspechy.  

Medzi najväčšie negatívum počas pracovania radím malý počet respondentov pri 

vypĺňaní dotazníku. Čakal som oveľa väčšiu ochotu alebo záujem o dotazník, keďže som ho 

rozposlal dvojnásobku zodpovedaných respondentov. Napriek tomu som sa s tým dokázal 

vysporiadať a daný dotazník som zhodnotil z menšieho počtu respondentov. Ďalší z problémov 

bol nedostatok informácií v literatúre a tak väčšina mojej práce bola čerpaná z internetových 

stránok.   

Ako Klady práce považujem najmä to, že som sa dozvedel kvantum nových informácií, 

či už o vesmíre alebo konkrétne o letoch do vesmíru. Ďalej kladne hodnotím odozvu 

zodpovedaných respondentov, ktorý boli ochotný mi pomôcť aj keď ich bolo málo. Verím však, 

že moja práca bude prínosom pre spoločnosť a niečo si z nej každý zoberie a možno bude v 

budúcnosti využiteľná aj pre výučbové účely.  
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Resumé  

Moja práca sa zaoberá najväčšími kozmickými úspechmi v dejinách ľudstva a ďalej ich 

približuje, opisuje a informuje o nich poslucháčov. Táto práca je rozdelená na dve časti. Prvá 

časť je teoretická, v ktorej sa nachádzajú teoretické východiská a dané konkrétne udalosti, 

ktoré sa odohrali v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Medzi prvými som pozdvihol úspechy 

ZSSR, ktorý boli na začiatku súperenia lepší, silnejší a hlavne rýchlejší. Ďalej som začal 

poukazovať aj na americké rozvíjanie v tejto oblasti. Ku koncu práce sa zaoberám skôr 

úspechmi USA ale taktiež spolupráci týchto dvoch veľmocí. Nezabudol som spomenúť ani 

novodobé pokroky v oblasti vesmírnych letov. V neposlednom rade som taktiež spomenul 

najvýznamnejšie mená kozmickej letovej histórie. V druhej praktickej časti som vytvoril 

dotazník. V tomto dotazníku mi išlo o zistenie všeobecnej vedomosti respondentov na tému 

Lety do vesmíru s posádkou a pristátie na mesiaci.  

  

  

Summary  

 My work deals with the greatest cosmic achievements in the history of mankind, and then 

brings them closer, describes and informs listeners about them. This work is divided to two 

parts. The first success was achieved by the USSR, who were at the start better, stronger and 

most importantly faster. Next, I pointed out the US advancement in this area at the end of this 

project I am pointing out the successes of the US space agencies but I am also pointing out the 

work both of these factions have given to space travel together. I didn´t forget to mention the 

current advancements of space travel. In the end I mentioned the most important names that 

have contributed to early advancements in space travel as such. In the next part of my work i 

created a survey. In this survey I attempted to find out was was the knowledge about space 

flight as such in the average person on the topic of space flight with the crew onboard and 

about the moon landings accomplished by the Apollo missions.   
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Prílohy  

Dotazník  

Lety do kozmu s posádkou a pristátie na mesiaci  

Krátky dotazník na tému lety do kozmu s posádkou a pristátie na mesiaci. Všetky 

odpovede sú anonymné, nikde sa ich nehodlám zneužiť. Vaším vyplnením mi veľmi 

pomôžete pri mojej ročníkovej práci, ktorej sa týka tento dotazník. Za vyplnenie vopred 

Ďakujem.  

Kto ako prvý pristál na mesiaci?  

Amerika  

ZSSR  

Čína  

Ako sa volala sonda, ktorá ako prvá pristála na Mesiaci?  

Sputnik 1  

Ranger 8  

Luna 9  

Ako sa volal kozmický program v ZSSR, ktorý ako prvý vyslal človeka na obežnú dráhu 

Zeme?  

Vostok  

Mercury  

Laika  

Počuli ste už niekedy výraz program Gemini?  

Áno  

Nie  

Ako sa volala loď, ktorá ako prvá pristála na Mesiaci?  

Sputnik 2  
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Apollo 12  

Apollo 11  

Z akých troch kozmonautov za skladala 3oj členná posádka, ktorá pristála na Mesiaci? (ako 

prvá)  

Jurij Alexejevič Gagarin, Edwin "Buzz" Aldrin, Vladimir Komarov  

Michael Collins, Jurij Alexejevič Gagarin, Neil Armstrong  

Edwin "Buzz" Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins  

Čo povedal kozmonaut, ktorý ako prvý pristál na mesiaci, hneď po tom ako naň vkročil?  

"Amerika je najlepšia"  

"Je to malý krok pre človeka a veľký pre ľudstvo"  

"Houston máme problém"  

Myslíte si, že súperenie medzi USA a ZSSR v 60. - 80 rokoch prispelo ku takému 

historickému úspechu ako bolo pristátie na mesiaci?  

Áno  

Nie  

Malou mierou  

Myslíte si že súperenie medzi týmito dvoma veľmocami pokračuje aj naďalej?  

Áno  

Nie  

Neviem  

Bolo by podľa vás možné, že by sa USA a Rusko niekedy v budúcnosti spojili a podnikli by 

nejaké významné lety do kozmu?  

Áno  

Nie  
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Možno  

  

  

  

  

  


