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"Čekáme na váš názor!" 
Vážení účastníci debaty občanů na téma Vesmír pro Evropu,
když jsem byl 22 členskými státy ESA zvolen generálním ředitelem 
této agentury, vyjádřil jsem přání, abychom podpořili probíhající 
dialog se všemi, koho toto téma zajímá, a poskytli diskusní prostor 
širší veřejnosti. 
Tato občanská debata je realizací mého přání a zapojí do dialogu 

občany ze všech sfér života v celé Evropě. 
Neprovádíme jen nějaký průzkum. Chceme 
nastolit skutečný dialog, během něhož 
budeme naslouchat vašim otázkám a 
obavám, a možná nejen to: zajímají nás 
očekávání, přání a sny všech účastníků 
debaty.
Více než dva tisíce z vás se 10. září sejdou 
ve 22 členských státech ESA a zúčastní se 
diskuse.
To bude první, velký krok. Zajímají nás 
zejména vaše názory na úlohu vesmíru 

v našem každodenním životě a na to, jakým zdrojem inspirace pro 
nás vesmír je. Celý pořadatelský tým, včetně mne samotného, se na 
debatu a její výsledky moc těší.
Na závěr bych vám rád poděkoval za účast v diskusi a za pomoc 
s vytyčením směru, kterým se bude Evropa ve vesmíru v budoucnu 
ubírat.

Jan Woerner
Generální ředitel ESA  

4. Společné interview
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Jean-François Clervoy  
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Co přesně je vesmír?

Jako vesmír označujeme vše, co se 
nachází dále než 100 km od Země. 
Je to prostředí, v němž se pohybují 
planety a další nebeská tělesa, kde se 
vyskytuje temná hmota a jiné látky. I 
lidstvo už vstoupilo na tuto nesmírně 
rozlehlou scénu: od startu Sputniku 1 
v roce 1957 už bylo vypuštěno asi 
6 600 družic. Kolem 3 600 jich je 
stále na oběžné dráze, z toho 1 100 
je funkčních. Družice a sondy slouží 

Zapojte se
 do debaty: 
pozvánku 

naleznete na 
straně 12

D
en

is
 E

sn
au

lt 
- S

ou
rc

es
 :

 E
S

A,
 U

S
 S

pa
ce

 S
ur

ve
ill

an
ce

 N
et

w
or

k.

sluneční soustavy a je od nás už více 
než 20 miliard km! Zároveň se neustále 
monitoruje pohyb kosmického „smetí“ 
kolem naší modré planety. Sledujeme 
zhruba 17 000 objektů větších než 
10 cm. Podle odhadů však kolem naší 
planety krouží asi 700 000 úlomků 
větších než 1 cm. Od roku 1961, kdy 
vzlétl Jurij Gagarin, se do vesmíru 
podívalo už přes 550 lidí. 18 z nich 
bohužel během své mise zahynulo.

k mnoha různým účelům: k pozorování 
vesmíru mimo sluneční soustavu 
(Hubbleův teleskop), k průzkumu komet 
v ní (Rosetta), ke sledování Země 
(Meteosat), zajištění komunikačních 
(Alphasat) nebo navigačních (Galileo) 
služeb a k výzkumu gravitace (LISA 
Pathfinder). Nejvzdálenějšími umělými, 
tedy lidmi sestrojenými objekty, které 
jsou v provozu, jsou dvě sesterské sondy 
Voyager. Voyager 1 zkoumá vnější část 

Rosetta et sa sonde Philéa

ES
A 

Od startu Sputniku 1 bylo do vesmíru vysláno 4 900 raket
a 550 kosmonautů (60 žen, 490 mužů). 

1100 satelitů je dosud funkčních.
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„Dobrodružství cesty 
do vesmíru: ještě stále 
v plenkách“

PROČ UTRÁCET TOLIK PENĚZ NA VESMÍRNÉ MISE? 
VŽDYŤ TADY NA ZEMI JE POTŘEBUJEME NA TOLIK 
JINÝCH VĚCÍ.
Jean-François Clervoy : Možná mi nebudete věřit, 
ale do vesmírného výzkumu se investuje mnohem 
méně než do aktivit, přinášejících společnosti 
přímější prospěch. Evropský rozpočet na kosmické 
aktivity činí v průměru 12 eur na občana ročně. 
Například do vzdělávání se jen ve Francii ročně 
investuje téměř 1 000 eur na osobu. Nezávislé 
studie navíc zjistily, že kosmické aktivity přinášejí 
přímý a nepřímý prospěch, který podstatně 
převyšuje investovanou částku. Takže jde spíše 
o investice, než o výdaje.

Je průzkum vesmíru obrovskou příležitostí 
pro celé lidstvo nebo jen zbytečné a nákladné 
cvičení? Jaký prostor se nabízí pro soukromé 
subjekty? Jak zajistit, aby se vesmír nestal 
odpadkovým košem? Řada nepříjemných 
otázek pro kosmonauta Jean-Françoise 
Clervoye a průzkumníka Raphaëla Domjana.

ZEMI UŽ JSME ODPADEM ZANEŘÁDILI, NEDĚLÁME 
TOTÉŽ VE VESMÍRU?

Jean-François Clervoy : Riziko vzniku vesmírného 
odpadu už jsme si uvědomili a odpovědní aktéři 
se snaží nevytvářet další. Úkolem dnešní doby je 
vyřešit otázku smetí nahromaděného ve vesmíru 
od počátku kosmického věku.  

CO KDYŽ SE BUDOU LIDÉ CHOVAT VE VESMÍRU 
STEJNĚ JAKO TADY NA ZEMI A BUDOU 
OHROŽOVAT NAŠE SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ A ZDROJE 
„KOMERCIALIZACÍ“ VŠEHO, CO JEN NAJDOU?

Jean-François Clervoy : V nepříliš vzdálené 
budoucnosti bude ziskovější a ekologičtější 
využívat některé mimozemské zdroje než ty 
pozemské. A to bez ohledu na jejich využití 
na Zemi nebo ve vesmíru. Stále potřebujeme 
stanovit příslušná pravidla a vyvinout potřebné 
technologie. Doufejme, že kosmické právo, 
které začalo vznikat teprve nedávno, bude hájit 
osvědčená pravidla navazující na ta, která již pro 
vesmírné aktivity platí.

Raphaël Domjan : Lidé by rádi, aby zdroje naší 
planety patřily lidstvu jako celku. Ovšem žijeme 
v kapitalistickém systému. A financování 
výzkumných projektů nebo letů do vesmíru 
vyžaduje obrovské množství peněz. Může nás to 
mrzet, ovšem ekonomický aspekt může být také 
hnací silou dalších inovací.

ZDÁ SE, ŽE VESMÍR JE DNES JEN DOMÉNOU 
ODBORNÍKŮ. MOŽNÁ BY BYLO V ZÁJMU LIDSTVA, 
ABY VŠECHNA SHROMÁŽDĚNÁ DATA O KOSMU 
BYLA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ?

Jean-François Clervoy : Vývoj a zprovozňování 
kosmických systémů je sice doménou odborníků, 
jejich využití už ale je z velké části přístupné 
každému. Každý z nás má volný přístup k satelitní 
navigaci (GPS), předpovědi počasí, televizním 
kanálům přes satelitní parabolu, ke snímkům 
Země pořízených z vesmíru (Géoportail, 
Google Earth) a samozřejmě i ke globálním 
telekomunikačním službám. Téměř všechny tyto 
služby se opírají o satelitní systémy.

Raphaël Domjan : Dnes se lidé klidně seberou 
a vyplují na jachtě přes Atlantik. Jednoho dne 
takto třeba budeme cestovat do vesmíru. K létání 
ve výškách nad 100 km dnes nepotřebujete 

žádné povolení. Hranice jsou pouze technické 
a finanční. Možná ale budeme muset stanovit 
nějaká základní pravidla.

JSME SVĚDKY TOHO, JAK SE LÉTÁNÍM DO 
VESMÍRU ZAČÍNAJÍ ZABÝVAT SOUKROMÉ FIRMY. 
POTŘEBUJEME I NADÁLE (MEZI)STÁTNÍ AGENTURY?

Jean-François Clervoy : Takřka všechny soukromé 
firmy, které se specializují vesmír, uspěly 
díky znalostem, technologiím a kosmickým 
programům, jež zajistily státní agentury. 
Počáteční rizika spjatá s konstrukcí výkonných 
raketových systémů a s extrémními podmínkami 
ve vesmíru na sebe vzaly právě kosmické agentury. 
A tyto agentury budou i nadále působit jako 
průkopníci veškerých nových programů. Jakmile 
tato rizika překonají, předají otěže soukromému 
sektoru. Například firma Arianespace vznikla 
díky programu Ariane, který financovaly 

Raphaël Domjan : Díky poznávání vesmíru lidstvo 
rozšiřuje své schopnosti, znalosti a technologie. A 
následně může na Zemi vytvářet „čistší“ systémy. 
Kromě toho nám průzkum vesmíru poskytuje 
určitý nadhled. Dokážeme vidět naši civilizaci 
v širší perspektivě. Žijeme ve světě, který má 
omezené možnosti. Díky poznávání vesmíru se 
zvyšuje povědomí o ekologických problémech, 
které musíme řešit.

MÁ DOBÝVÁNÍ VESMÍRU BUDOUCNOST? CO KDYŽ 
JSME UŽ VŠECHNO OBJEVILI?

Jean-François Clervoy : Kosmonautika je stále ještě 
v plenkách, je jí sotva 60 let. A její potenciál 
je obrovský. V současné době létá kolem 
Země pouhých 1 100 funkčních satelitů. Za 
nějakých 10 let jich bude několik tisíc a budou 
se přímo podílet na řešení potřeb lidstva. Díky 
meziplanetárním sondám se rychle zvyšuje 
množství poznatků o našich kořenech a vývoji 
našeho vesmíru. Tato cesta za poznáním je jednou 
z nejušlechtilejších aktivit, jaké si dovedeme 
představit. Navíc je postavena na mezinárodní 
spolupráci. Přispívá k posílení mírových 
mezinárodních vztahů a dokáže inspirovat a 
motivovat mladé lidi, aby se věnovali vědě.  

Raphaël Domjan : Prozkoumávání naší planety 
trvalo celá staletí. Zkusme se na okamžik zasnít. 
Pokud má naše civilizace přežít, nebude mít jinou 
možnost, než jít jinam. Dříve nebo později začne 
naše Slunce slábnout... Samozřejmě ne v nejbližší 
budoucnosti! Ale pokud budeme chtít existovat 
dál, budeme muset odejít.

Rosetta se vyfotografovala! Selfie pořízené 6,4 miliardy km od Země.

„Průzkum vesmíru nám poskytuje 
nadhled. Dokážeme vidět naši civilizaci 
v širší perspektivě.“ J.-F. Clervoy
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Stránky projektu  
SolarStratos: 
http://www.
solarstratos.com

Jean-François Clervoy je členem sboru kosmonautů ESA. Raphaël Domjan, „ekoprůzkumník“, je vedoucím projektu SolarStratos.
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3. Evropská unie. Evropská 
komise společně s ESA 
koordinuje a připravuje 
strategie kosmického výzkumu 
ve čtyřech hlavních oblastech: 
globální navigační satelitní 
systém Galileo, civilní program 
pozorování Země nazvaný 
Copernicus; průzkum vesmíru 
a výzkum a inovace v rámci 
kosmického průmyslu.
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národní kosmické agentury Francie a dalších 
evropských států. Systém SpaceX se zase podařilo 
vyvinout díky programu ISS, iniciovanému NASA.

Raphaël Domjan : Kosmické agentury hrají 
důležitou roli. I nadále budou potřebné mise 
v blízkosti Země – na geostacionární nebo nízké 
oběžné dráze. V blízké budoucnosti se o ně budou 
starat soukromé firmy. Ale u letů mimo naši 
planetu a sluneční soustavu budou i nadále hrát 
zásadní úlohu státní agentury. U našeho vlastního 
projektu byla klíčová pomoc ESA při počátečních 
studiích proveditelnosti a vesmírném testování 
baterií.

JSTE PRŮZKUMNÍK, KTERÝ ZKOUMÁ ZEMI. MYSLÍTE 
SI, ŽE NAŠE DOBRODRUŽSTVÍ VE VESMÍRU MAJÍ 
JEŠTĚ SMYSL? CO MYSLÍTE, ŽE Z NICH VZEJDE?

Raphaël Domjan : Samozřejmě, že mají smysl. Za 
prvé, očekávám plnění snů, tedy sledování cílů, 
které nemají bezprostřední užitek. Uspokojení 
naší touhy po poznání, zvědavosti, rozšíření 
našich znalostí... Díky tomu se lidstvo dostalo 
tam, kde dnes je. A také lépe chápeme, že 
možnosti našeho světa jsou omezené a že musíme 
více dbát na ekologii.

CO VÁM Z HLEDISKA DOSAVADNÍCH POČINŮ VE 
VESMÍRU UDĚLALO NEJVĚTŠÍ RADOST? A JAKÉ 
BYLO VAŠE NEJVĚTŠÍ ZKLAMÁNÍ?

Raphaël Domjan : Osobně jsem měl největší radost, 
když jsem mohl strávit večer s kosmonauty 
Buzzem Aldrinem, Edgarem Mitchellem a 
Charliem Dukem. Když si potřesete rukou 
s mužem, který chodil po Měsíci, leccos 
z vašeho pohledu na svět se změní. Tito lidé 
jsou moderními mořeplavci vesmíru. A mé 
zklamání? Už jsme běžně létali na Měsíc, měli 
jsme raketoplány. Teď s lidskými posádkami 
létáme sotva na oběžnou dráhu. Existuje však 
naděje, že se lidé z různých zemí vzchopí a budou 
při dobývání vesmíru spolupracovat stejně jako 
při řešení ekologických a klimatických problémů 
planety.
 
Jean-François Clervoy : Mou největší radostí je 
perspektiva, kterou kosmický věk lidstvu dal. 
Žijeme na omezeném prostoru v jedinečné 
„vesmírné lodi“; a zřejmě to tak bude i po mnoho 
příštích generací. A nejlépe se nám bude žít, 
pokud budeme spolupracovat na mezinárodní 
úrovni a žít v harmonii s přírodou, která nás 
obklopuje. Tímto způsobem budeme mít na Zemi 
– v prostředí, které se neustále vyvíjí – nejlepší 
šance na přežití. Nejvíce mne mrzí skutečnost, že 
se do vesmíru nelze dostat snáze. Jen nemnoho 
lidí mělo příležitost obdivovat svou domovskou 
planetu z jedinečné perspektivy vesmíru a prožít 
okamžiky, které mění pohled člověka na svět.

O ČEM NEJVÍCE POCHYBUJETE?

Jean-François Clervoy : Zda dokážeme lidem 
vesmír srozumitelně vysvětlit. Je nehmotný, 
neviditelný, neslyšitelný... Jeho zákonitosti se 
těžko formulují tak, aby je mohla pochopit široká 
veřejnost. Tento úkol nám mohou usnadnit 
nové informační technologie (3D, 360°), použité 
v řadě fascinujících a „hmatatelných“ projektů, 
jako je Solar Impulse. Díky nim a díky službám 
zajišťovaným kosmickými systémy budeme 
moci namodelovat nejrůznější scénáře zajištění 
udržitelné budoucnosti.

Raphaël Domjan : Já žádné pochyby nemám. 
Všechno je jen otázka času. Dokud bude existovat 
naše civilizace, budeme schopni se organizovat, 
posouvat limity a činit další objevy. To je jeden 
z charakteristických znaků člověka. 

Kdo se zabývá vesmírem?
Dobývání vesmíru je záležitostí více aktérů. Nad 
našimi hlavami usilovně pracuje celá řada lidí všech 
národností, včetně soukromých firem. Abychom získali 
jasnější představu, rozdělili jsme je do 10 kategorií.

2. Organizace spojených národů. Při 
OSN působí Kancelář pro záležitosti 
kosmického prostoru (UNOOSA). Ta 
podporuje mezinárodní spolupráci 
při mírovém využití vesmíru a 
spravuje registr objektů vyslaných 
do vesmíru od roku 1957. V rámci 
OSN také existuje Komise pro 
vesmírný odpad (v rámci COPUOS) 
a program UN-SPIDER, který 
poskytuje informace, získané 
například z družic, při řešení 
humanitárních krizí a katastrof.

5. Mezivládní organizace. Příkladem je Evropská jižní 
observatoř (ESO), důležitá evropská astronomická 
organizace, která má 16 členů a tři observatoře 
v Chile. Mezinárodní telekomunikační družicová 
organizace (ITSO), která poskytuje veřejné 
telekomunikační služby. Evropská organizace pro 
využívání meteorologických družic (Eumetsat), která 
dodává satelitní data a snímky pro meteorologické a 
klimatologické účely.

4. Vojenské síly. Armády, 
zejména čínská, ruská a 
americká, vypouštějí špionážní 
satelity. Americká armáda 
zkouší experimentální 
raketoplán X-37B, jehož poslání 
je zahaleno tajemstvím. 
Čína v roce 2007 testovala 
protidružicové rakety.
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Projekt lunární základny připravený pomocí 3D tisku. 

1. Kosmické agentury. Národní kosmické agentury má téměř 70 zemí. 
Hlavní z nich jsou: NASA (USA) a dále kanadská (CSA), čínská (CNSA), 
francouzská (CNES), německá (DLR), indická (ISRO), italská (ASI), japonská 
(Jaxa) a ruská (Roskosmos) agentura. Pak je tu Evropská kosmická 
agentura (ESA), založená v roce 1975 jedenácti zeměmi (Belgie, Dánsko, 
Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko 
a Velká Británie). Je jedinou organizací tohoto typu, která je mezinárodní – 
v současné době má 22 členských států.

Téma 7 

Jean-François Clervoy 
(57) je technickým 
odborníkem, členem 
sboru kosmonautů ESA, 
prezidentem společnosti 
Novespace a autorem 
publikací. Letěl dvakrát na 
palubě raketoplánu Atlan-
tis a jednou v Discovery. 
Ve vesmíru strávil celkem 
675 hodin.

Raphaël Domjan (44) 
je „ekoprůzkumníkem“, 
autorem publikací a 
lektorem. Inicioval a 
vedl první cestu kolem 
světa ve člunu na solární 
pohon (PlanetSolar). 
V současnosti vede 
mezinárodní tým 
připravující projekt 
SolarStratos, jehož cílem 
je let do dalekého vesmíru 
se strojem na solární 
pohon. První testy začnou 
v roce 2017.
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9. Zábavní parky a muzea. 
Jejich cílem je popularizovat 
vědu a kosmické mise, 
což je nesmírně důležité 
při vzdělávání veřejnosti 
o vesmíru a o jeho využití a 
také jako inspirace pro nové 
generace vědců.

6. Univerzity a výzkumné laboratoře. 
Tyto instituce zajišťují základní 
výzkum a vývoj nástrojů a zařízení 
využívaných při kosmických misích. 
Mnoho univerzit a škol po celém 
světě nabízí kurzy v oblasti výzkumu 
a využití vesmíru.

10. Asociace a sdružení. Na světě dnes 
existuje bezpočet organizací, které se 
vesmírem a souvisejícími tématy zabývají 
– od místních uskupení amatérských 
astronomů až po mezinárodní projekt UNAWE, 
který pomocí astronomie přibližuje vědu 
dětem po celém světě.

7. Státní a jiné orgány. Na národní úrovni 
uveřejnila lucemburská vláda počátkem roku 
2016 výzvu pro firmy v oblasti komerčního využití 
planetek a blízkozemních objektů*. Na regionální 
úrovni se snaží síť NEREUS využít potenciál 
kosmických technologií ve prospěch občanů a 
členských regionů. Jinde se regiony spojují a 
vytvářejí střediska, která dokáží lépe konkurovat 
– například Aerospace Valley ve Francii.
* Viz Slovníček, str. 18

Vesmír: nedílná součást našeho 
každodenního života
Objevy a řešení vycházející z průzkumu vesmíru mění naše 
životy.

 Osobní přeprava  
Satelitní navigace se za poslední roky 
hodně zlepšila: je to velmi užitečný 
nástroj zejména pro řidiče a turisty. 
Můžeme díky ní zjistit, jak dlouho 
budeme čekat na další autobus, nebo 
informovat piloty o meteorologických 
podmínkách na cílovém letišti, a zvýšit 
tak bezpečnost letu.

 Logistika 
Na zemi satelitní systémy usnadňují 
optimalizaci zásobovacích tras, na 
moři dohled nad lodní dopravou.

 Zemědělství
Navigační systémy se čím dál více 
objevují i v zemědělských strojích. 
Umožňují přesný pohyb sklízecích 

kombajnů, čímž přispívají k úspoře 
paliva, vody, přírodních zdrojů i 
chemikálií.

 Služby
Využívání satelitů zlepšilo i přístup 
k internetu a televiznímu vysílání 
a zdokonalilo předpovědi počasí. 
Také umožnilo rozvoj různých 
zdravotnických služeb a vzdělávání na 
dálku. 

 Pracovní místa 
Evropský kosmický sektor podle 
odhadů přímo vytváří 38 000 
pracovních míst díky spolupráci mezi 
průmyslem, národními agenturami, 
EU a ESA. Přičíst lze i pracovníky 
zajišťující zpracováni satelitních dat 
pro pozemní aplikace.  D
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Nelze opomenout... občany. Pokud se budou 
o vesmír zajímat, mohou demokraticky utvářet jeho 
budoucnost.

8. Průmysl a firmy. Vesmírem se dnes zabývá i komerční a průmyslová 
sféra. Firmy zajišťují řadu věcí, od vývoje nosných raket a satelitů až po 
komerční těžbu minerálů z asteroidů a využití satelitních dat. Obor se 
neustále vyvíjí a má naději na silný růst, který přitahuje nové zájemce z řad 
soukromého sektoru.
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Trochu kosmické 
technologie
Kosmické agentury a výrobci působící 
v této oblasti se soustředí na realizaci 
svých programů. Současně ale také 
přenášejí své technologie do firem 
v civilním sektoru.

 Co mají společného 
airbag, solární pa-
nely a posilovací 

přístroje z fitness centra? 
Odpověď: všechny dost 
možná těží ze znalostí 
nabytých díky průzkumu 
vesmíru.
Urychlování vědeckého 
pokroku je jedním z cílů 
všech, kdo se vesmírem 
zabývají. Vezměme si agen-
turu ESA. Nemá sice žád-
nou oficiální povinnost 
poskytovat své služby na 

komerční bázi, jakmile však 
nějaký výzkum, vývoj a otes-
tování dokončí, může pře-
dat odpovědnost za projekt 
externím subjektům – ať už 
mezinárodním organizacím, 
nebo zástupcům soukromé-
ho sektoru. Tyto subjekty se 
potom postarají o návaznou 
výrobu a využití. Takto vznikl 
Eumetsat v oboru meteorolo-
gie, Arianespace, zajišťující 
vypouštění raket, a Eutelsat 
a Inmarsat, které poskytují 
telekomunikační služby.

Velké podniky, například 
Airbus Defence & Space či 
Thales Alenia Space, vytváře-
jí pracovní místa pro kvalifi-
kované pracovní síly. V oboru 
se však objevují také drobné, 
malé a střední podniky. ESA 
tyto podnikatelské aktivity 
podporuje – investovala do 
12 „podnikatelských inkubá-
torů“ rozmístěných po celé 
Evropě.

144 firem 
800 pracovních míst
Tato centra usnadňují 
zakládání a rozvoj start-
upů, které technologie a 
systémy z kosmického sek-
toru využívají i v jiných od-
větvích. Za posledních 10 let 
prošlo inkubátory 144 firem a 
vzniklo 800 pracovních míst 
(2014). Například nová fir-
ma EATOPS dodává nástro-
je a systémy k monitorování 
rozvodů ropy a plynu. Jiný 
start-up, GIAURA, se snaží 
zachytávat CO2 v atmosféře 
stejným způsobem, jakým 
je tento plyn recyklován na 
kosmických lodích.
Tento program využívá 
evropskou síť tzv. brokerů 
technologického trans-
feru, do níž je zapojeno 
14 členských států. Těmito 
brokery jsou například Um-
bilical Design ve Švédsku, 
Tech2Market ve Francii a 
Tecnalia ve Španělsku.
Vzniklé technologie jsou 
komerčně využívány ve vel-
mi různorodých odvětvích: 
od karbonových brzd v auto-
mobilovém sektoru a zařízení 
pro zdravotně postižené přes 
vysoce funkční sportovní 
oblečení až po nástroje 
k měření srdeční aktivity. 
 

Civilní nebo vojenský?
Největší státní kosmickou 
agenturou světa je NASA. 
Největším provozovatelem 
satelitní sítě je ministerstvo 
obrany USA. Z toho má 
prospěch americký 
kosmický průmysl – více 
než 90 % jeho ročních tržeb 
tvoří státní zakázky.
V Evropě je situace výrazně 
jiná – zdejší průmysl více 
než 40 % ročních tržeb 
realizuje na základě smluv 
s obchodními partnery. 
Nadnárodní evropské 
kosmické programy se 
uskutečňují „výlučně pro 
mírové účely“. Ovšem 
Francie, Itálie, Německo 
a Velká Británie považují 
kosmické systémy za 
součást své obranné 
infrastruktury. Například 
dva francouzské satelity 
Pléiades, které fotografují 
Zemi, mají dvojí (civilní i 
vojenské) využití.

Člověk nebo robot:  Kdo bude první?

Budou průzkum vesmíru v budoucnosti provádět lidské bytosti 
nebo stroje? Debata na toto téma se vede už od vzniku sci-fi 
literatury, teprve nyní je to však praktická otázka, kterou je třeba 
řešit.

 Za necelých 60 let vyslali lidé daleko 
do hlubin naší sluneční soustavy asi 
150 sond a robotů. Nejvzdálenějším 

pozemským objektem, který je stále 
funkční, je sonda Voyager 1, kterou 
vypustila NASA v roce 1977. Nachází se 
od nás 20 miliard km. Čtyři průzkumná 
vozítka (rovery) úspěšně přistála na Marsu. 
Dvě z nich, Opportunity a Curiosity, jsou 
dosud v provozu. Let do vesmíru zažilo asi 
550 mužů a žen 41 různých národností. 
I přes přijatá bezpečnostní opatření se 
však 18 z nich bohužel už nikdy nevrátí. 
Dobývání vesmíru si vyžádalo životy 
kosmonautů z Apolla 1, z raketoplánu 
Challenger při jeho startu v roce 1986 a 
z Columbie při jejím návratu na Zemi 
v roce 2003. 

Lidský faktor: slabá stránka i výhoda 
Lidské oko nic nenahradí. Když bylo při 
přistání Apolla 17 na Měsíci potřeba najít 
a nasbírat 110 kg geologických vzorků, 
velmi se hodily zkušenosti amerického 
kosmonauta Harrisona H. Schmitta. Lidé 
jsou flexibilní, efektivní, přizpůsobiví a 
iniciativní. Přesto si do vesmíru přinášíme 
jednu obrovskou nevýhodu, a tou je naše 
fyzická slabost. Vesmír je prostředí pro 
lidský život velmi nehostinné: panují tam 
extrémní tlaky a teploty, vyskytuje se tam 
záření, neexistuje gravitace, není přítomen 
kyslík a tak dále. Chceme-li ve vesmíru žít a 
pracovat, potřebujeme speciální kosmické 
lodi, systémy, které nám umožní přežít, a 
zásobování potravinami, vodou, palivem 
a náhradními díly. Splnit tyto logistické 
požadavky je mnohem nákladnější, než 
kolik stojí vysláni robotické průzkumné 
sondy. Na druhou stranu člověk dokáže 
vyřešit spoustu situací, v nichž si stroj neví 
rady.

Tato jasná fakta ukazují, že musíme 
spolupracovat. Jak zdůrazňuje kosmonaut 
ESA Thomas Pesquet: „Robotické sondy 
vyslané na určitou planetu jsou důležitým 
krokem před vysláním člověka. Je však 
zřejmé, že pro vědecké zkoumání bude 
mnohem vhodnější lidská posádka, 
která se dovede rychle rozhodovat.“  A 
nemusíme kvůli tomu vysílat posádku 
až na povrch Marsu. Byla by velkým 
přínosem i na oběžné dráze kolem této 
planety. Mohla by totiž z kosmické 
lodi, v reálném čase a bez prodlev 
v komunikaci, na dálku řídit průzkumné 
vozítko na povrchu rudé planety.   

Haló Houstone! 
Tady Havaj!
Řada projektů má za 
cíl simulovat na Zemi 
podmínky podobné těm 
ve vesmíru. Je nutno 
vybrat odlehlé místo a 
zreprodukovat interiér 
kosmické lodi nebo stanice 
na Marsu.
V letech 2010–11 
simuloval projekt Mars500 
zpáteční let na Mars. 
Trval 520 dní, z nichž 
30 bylo počítáno jako 
pobyt na povrchu planety. 
V mezinárodní posádce byli 
Rusové, Číňané a účastníci 
z Evropy. NASA financuje 
například projekt HI-SEAS, 
simulaci kosmické mise, 
a to na svazích sopky na... 
Havaji.  

Antarktida ve hře
ESA se podílí na provozu 
základny Concordia, 
společné francouzsko-
italské výzkumné 
stanice, nacházející se na 
nejjižnějším kontinentu. 
Nadmořská výška: 
3 200 m n. m. Průměrná 
venkovní teplota: -50 
°C. Během čtyřměsíční 
zimy absolutně žádné 
slunce. Ideální podmínky 
pro studium účinků (z 
hlediska psychologie, 
zdraví i spánku) izolace 
u multikulturní posádky. 
To vše v rámci přípravy na 
dlouhodobé vesmírné lety 
budoucnosti.

ES
A

ES
A

Tim Peake (nahoře) u ovládání vozítka Bridget (dole).

Přečtěte si fascinující článek 
Iana A. Crawforda na stránkách 
Cornwellovy univerzity. Píše 
o „vyvracení mýtu o efektivitě 
robotů“ při průzkumu kosmu. 
Podle autora budou lidské 
bytosti vždy efektivnější než 
roboti. Stáhněte si soubor PDF:
http://bit.ly/1UARWz0  
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Přijďte a připojte se k naší 
debatě o vesmíru! 
Dne 10. září byste mohli být jedním z 2 000 účastníků 
debaty občanů o vesmíru. Všichni jsou zváni – pokud 
máte zájem, proveďte následující kroky.
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22 zemí a 23 debat
 1. Řecko - Athény (Corallia & si-Cluster) www.
corallia.org & www.si-Cluster.gr
2. Rumunsko - Bukurešť (The Romanian Space 
Agency ROSA) - www.rosa.ro
3. Estonsko - Tõravere (Enterprise Estonia - EAS)  
www.eas.ee
4. Estonsko - Tallinn (Enterprise Estonia – EAS) 
www.eas.ee  
5. Finsko - Helsinky (Kupla Productions  
Oy Ltd) - www.kupla.com
6. Norsko - Oslo (Norwegian Space Centre)  www.
romsenter.no
7. Švédsko - Göteborg (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company)   
www.pernillawarberg.se
8. Dánsko - Odense (Coworking Odense) www.
coworkingodense.dk
9. Polsko - Rzeszów (Technology Transfer Centre 
Cracow University of Technology) 
www.transfer.edu.pl   
10. Maďarsko - Budapešť (ORION Space 
Generation Foundation)  
www.spacegeneration.hu
11. Rakousko - Vídeň (ICCR FOUNDATION) www.
iccr-foundation.org
12. Česká republika - Praha (Technologické 
centrum AV ČR) - www.tc.cz
13. Itálie - Řím (ISINNOVA – Institute  
of Studies for the Integration of Systems)  
www.isinnova.org
14. Švýcarsko - Lucern (Swiss Space 
Center - SSC) - www.space.ethz.ch
15. Německo - Darmstadt (nexus Institute for 
Cooperation Management and Interdisciplinary 
Research) 
www.nexusinstitut.de
16. Lucembursko – Luxembourg (4motion) 
www.4motion.lu
17. Francie – Paříž (Missions Publiques)
www.missionspubliques.com
18. Belgie - Brusel (Missions Publiques) www.
missionspubliques.com
19. Nizozemí - Noordwijk (LEI Wageningen 
UR) - www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Velká Británie - Edinburgh  
(Keep Scotland Beautiful)   
www.keepscotlandbeautiful.org
21. Irsko - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Španělsko - Madrid  
(Knowledge Innovation Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugalsko - Lisabon (Ciência Viva)
www.cienciaviva.pt

 Zde je první z nich. Debaty se budou konat 
současně ve 22 členských státech Evropské 
kosmické agentury (ESA). Během každé 

z nich bude diskutovat po celý den asi 100 lidí. 
Účastníci nepotřebují žádné odborné znalosti 
– každý z nás má nějaký názor, o nějž se může 
podělit.
Aby byla debata jednodušší, budou účastníci 
rozděleni do malých skupin, takže nebudete 
muset mluvit před 100 lidmi. Mějte na paměti, 
že cílem není přesvědčit ostatní ani dosáhnout 
shody. Účelem debaty je prezentovat „názory 
občanů“, odrážející rozmanitost publika. Akci 
pořádá ESA s podporou pařížské agentury 
Missions Publiques.
Tento magazín obsahuje informace, které je 
vhodné si před debatou prostudovat. Během 
debaty také budou promítnuty krátké filmy, 
jejichž úkolem bude rozproudit diskuzi. Otázky, 
které budou položeny účastníkům, sestavil 
interdisciplinární výbor odborníků ESA.
Tento způsob veřejné debaty občanů z mnoha 
zemí je novinkou. Poprvé byl použit v roce 
2009 dánskou organizací DBT (Danish Board 
of Technology) při projektu World Wide Views. 
Agentura Missions Publiques pak občanskou 
debatu iniciovala a koordinovala spolu s DBT před 
mezinárodní konferencí o klimatických změnách 
COP21, která se konala v Paříži v prosinci 2015. 
Svým názorem přispělo 10 000 účastníků ze 
76 zemí a 5 kontinentů. Jejich názory byly 
předloženy vyjednavačům 196 vlád.

„Vesmír pro mě představuje vývoj a 
objevování nových obzorů.“ 
Jan (Česká republika) 

„Vesmír mne vždycky trochu zneklidňoval, 
proto bych se o něm chtěla dozvědět více.“ 
Julie (Norsko)

„Vesmír znamená neomezené možnosti.“
Lilána (Maďarsko) 

„Doufám, že díky kosmickým 
programům budeme žít na 
Zemi ekologičtěji.“
Doris (Rakousko)

„Bylo by dobré poslat do vesmíru umělce, 
vnímali by věci novým způsobem.“
Luis (Portugalsko)

„Bojím se, že kosmické programy budou 
zneužity k vojenským účelům.“
Thor Oona (Švýcarsko)

„Vesmír: vývoj, budoucnost a příležitost 
pomáhat si navzájem.“ 
Sabine (Dánsko) 

„Vesmír? Nic o něm nevím.“
Chiara (Itálie)

„Bojím se, že by někteří lidé mohli vesmír 
ovládnout, aniž by se zeptali na náš názor.“
Dimitri (Řecko)

„Využití vesmíru? Proč ne, pokud je to legální. 
Žijeme ve svobodném světě.“ 
Martin (Švédsko)

„Pokud bychom využívali vesmír stejným 
způsobem jako Zemi, nakonec jej celý 
zničíme.“ 
Helena (Španělsko)

„Máme využívat přírodní zdroje ve vesmíru? 
S tím nemám problém.“
Andrzej (Polsko)
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Vesmír prohlubuje naše 
znalosti

Rozsáhlý výzkum
Na palubě Mezinárodní 
vesmírné stanice (ISS) 
probíhají nejrůznější 
výzkumy. V medicíně a 
biologii jde o výzkum 
osteoporózy, zraku a 
Alzheimerovy choroby. 
V rámci společenských věd 
probíhá výzkum osobních 
deníků kosmonautů. Ve 
fyzice je v popředí zájmu 
studium kapalin a plynného 
spalování. Vědy o Zemi 
zde zkoumají rychlosti 
větru na hladině oceánů. 
Z hlediska životního 
prostředí se vědci zajímají 
o fotografie sopečných 
erupcí, neobvyklých 
meteorologických jevů 
a přírodních katastrof. 
Za zmínku stojí také 
výzkum zaměřený na 
kosmické záření, robotiku a 
agronomii.

Columbus, Evropská 
laboratoř
Laboratoř Columbus 
(délka 7 m, průměr 
4,5 m) je modul řízený a 
monitorovaný dispečinkem 
ESA. Ten se nachází 
v Centru kosmických 
operací (DLR) v německém 
Oberpfaffenhofenu. Za 
prvních pět let provozu 
bylo na palubě modulu 
na žádost více než 
500 evropských vědců 
provedeno přes 110 
experimentů. Hlavním 
účelem laboratoře je 
uskutečňovat vědecké 
objevy a hledat jejich 
využití na Zemi.

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), obíhající 
400 km nad našimi hlavami, je stálou 
výzkumnou laboratoří.

 Díky své délce 109 m a 
šířce 73 m je ze Země 
viditelná pouhým 

okem. Na její palubě je 
vždy šest kosmonautů. Na 
provozu stanice se podílí 
patnáct zemí.(1) Každé 
tři měsíce se obměňuje 

polovina posádky. Přepravu 
zajišťuje ruská kosmická 
loď Sojuz. Od začátku 
roku 2008, kdy se k ISS 
připojila evropská laboratoř 
Columbus, sem ESA vysílá 
jednoho či dva kosmonauty 
ročně.

Sdílení poznatků
Kosmonauti na palubě tráví 
většinu času vědeckými 
experimenty, za něž 
odpovídají a k nimž byli 
před odletem vycvičeni. 
Stanice má k provádění 
experimentů nejrůznější 
druhy vybavení.
Prováděný výzkum se 
týká buď podmínek na 
dlouhodobých kosmických 
letech (fyziologie člověka, 
život na palubě, údržba a 
oprava kosmické lodi), nebo 
souvisí se životem na Zemi. 
Poznatky získané na palubě 
ISS jsou – prostřednictvím 
programů pro transfer 
technologií – využívány ve 
prospěch veškeré světové 
populace. Při lékařském 
výzkumu jsou kosmonauti 
často výzkumníky a 
zkoumanými zároveň. 
Experimenty začínají už 
před odletem a pokračuji 
po návratu na Zemi (měření 
hustoty kostí, monitorování 
změn v kardiovaskulárním 
systému atd.). 

(1) Mezivládní dohoda 
o Mezinárodní vesmírné stanici, 
která stanovuje právní rámec pro 
využití stanice, byla podepsána 
v roce 1988 a jejími signatáři jsou 
USA, Rusko, Kanada, Japonsko a 
deset členských států ESA (Belgie, 
Dánsko, Francie, Itálie, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Španělsko, 
Švédsko a Švýcarsko). 

Samantha Cristoforettiová (ESA) pilně běhá... 400 km nad Zemí.

Co jsou ony trosky?
Na oběžné dráze jsou stovky jednotlivých úlomků, které 
jsou potenciálně nebezpečné pro Mezinárodní vesmírnou 
stanici (ISS). Obzvlášť pečlivě jsou sledovány ty, jejichž 
trajektorie zasahuje do „bezpečnostní zóny“. Když se 
blíží, lze provést úhybný manévr. Jestliže to není možné, 
posádka se uchýlí do vesmírné lodi Sojuz.

Slovníček
„Kryt“ je aerodynamická špička nosné rakety, která je 
odhozena ve dvou dílech ve výšce okolo 110 km. „Vyřazen 
z provozu“ označuje satelit vyřazený z provozu. „Nízká 
oběžná dráha“ je část orbity Země do výšky 2 000 km. 
„Geostacionární oběžná dráha“, přibližně 36 000 km 
nad rovníkem, je vyžadována pro telekomunikační a 
meteorologické satelity.

Smetí: operace 
jarní úklid
Subjekty působící ve vesmíru uznávají, že jejich 
činnosti způsobují znečištění. V roce 2012 zahájila 
Evropa iniciativu Čistý vesmír, která se zaměřuje na tři 
oblasti podporující čistší vesmír.

 Ve filmu Gravitace je 
děsivá scéna, kdy se 
na oběžné dráze srazí 

dva satelity a vytvoří oblak 
trosek. Ty zasáhnou rake-
toplán a Mezinárodní kosmic-
kou stanici. Dva astronauti, 
kteří opravovali Hubbleův 
vesmírný teleskop, jsou po-
necháni napospas vesmíru.  
Toto však není čistá fikce, pro-
tože v současnosti neexistuje 

žádná mezinárodní směrnice 
zavazující státy k odstranění 
nebo zničení vesmírných 
trosek, které vytvořily. Na 
oběžné dráze Země se pohy-
buje odhadem více než 29 000 
předmětů větších než 10 cm. 
Jsou mezi nimi plně funkční 
satelity, ale také starší horní 
díly nosných raket, nosné 
adaptéry a trosky všech 
možných druhů. Protože 

každý předmět může ohro-
zit vesmírnou misi, musí být 
trosky zmapovány a vyvinuty 
systémy k nápravě této si-
tuace.

Zachycení satelitu
Několik národních agentur 
zahájilo vlastní iniciativy. 
Evropská se jmenuje „Čistý 
vesmír“ (Clean Space). První 
z tří opatření, Cleansat,  míří 

na snížení produkce trosek 
již od fáze vypuštění. Hlavní 
nosná raketa a aerodyna-
mický kryt padají zpátky na 
Zemi mimo obydlené oblas-
ti a – pokud je to možné – 
nosné rakety jsou směrovány 
nad moře. Satelity jsou po 
vypuštění uvedeny na níz-
kou oběžnou dráhu nebo na 
geostacionární dráhu (viz Slo-
vníček). Na konci životnosti 
by měly být geostacionární 
satelity přesunuty na „hř-
bitovní“ oběžnou dráhu, 
aby uvolnily prostor pro 
„nováčky“. Mise e.deorbit 
cílí jako následník programu 
Cleansat na regulaci nárůs-
tu počtu vesmírných trosek 
na oběžné dráze „likvidací“ 
největších z nich dříve, než 
se srazí s ostatními. V přípa-
dě úspěchu se pokusí mise 
e.deorbit „zachytit“ v roce 
2023 satelit ESA vyřazený z 
provozu. To by byla světová 
premiéra. Poslední součástí 
iniciativy Čistý vesmír je 
spolupráce organizací na 
programu ecoDesign. Tento 
program podporuje používání 
materiálů a procesů, které 
jsou šetrnější z hlediska 
ochrany životního prostředí 
a přírodních zdrojů.  

Prvním úkolem programu e.deorbit bude zachycení satelitu ESA Envisa.ES
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Luca Parmitano (ESA) a Karen Nybergová (NASA) na palubě ISS.

Chcete-li si prohlédnout 
evropskou laboratoř Columbus 
a seznámit se se způsobem 
jejího fungování a prováděným 
výzkumem, podívejte se na 
stránky ESA: 
http://bit.ly/29qgE6w

Informace o zmírnění důsledků 
výskytu trosek ve vesmíru (OSN, 
pdf): http://bit.ly/1UAcE60 
Program Clean Space (ESA, 
pdf): http://bit.ly/1P5LsY2
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Vesmír sloužící lidstvu

Lokalizovat postižené obyvatelstvo, zvolit nejvhodnější dopravní prostředky pro poskytnutí pomoci – to je cíl mezinárodní úmluvy „Vesmír 
a významné katastrofy“ vytvořené v roce 2000. Patnáct vesmírných agentur, které tuto úmluvu uzavřely, se zavázalo poskytovat bezplatně 
svá vesmírná data zemím postiženým velkou přírodní nebo lidmi způsobenou katastrofou.

Měření a omezování 
emisí skleníkových 
plynů, předpovědi 
významných změn 
klimatu, přizpůsobení 
se těmto změnám... 
Klimatické změny 
jsou jednou 
z největších výzev, 
kterým lidstvo čelí. 
Z padesáti klima-
tických proměnných 
faktorů může být 
dvacet šest pozorová-
no jen z vesmíru.

Zdravotnická péče na dálku, zlepšení pozemní telekomunikace, pomoc při vymýcení nemocí... Zdroje spoléhající na 
vesmír jsou zvláště efektivní tehdy, když jde o zdravotnictví, zejména v rozvojových zemích. Schopnost identifikovat 
izolované obydlené oblasti za použití satelitních snímků také umožňuje, aby byla zajištěna preventivní vakcinace a 
předvídána rizika epidemií šířených hmyzem.

Satelity Sentinel 
z evropského 
programu Copernicus 
průběžně zkoumají 
oceány, měří teploty, 
salinitu, proudy, 
mořský led, hladinu 
vody, povrchové větry 
a dokonce i chemické 
složení vody a 
biologické aspekty 
(koncentraci plankto-
nu), jakož i obsah 
chlorofylu. Pomocí 
satelitů jsou také 
monitorováni někteří 
mořští živočichové, za 
použití např. vysílačů 
Argos.

Evropský program pozorování Země s názvem Copernicus může poskytovat data a snímky 
různým organizacím působícím v oblasti migrace. Ta mohou být využita k vyhodnocení, 
kde se nacházejí tábory uprchlíků a jak se vyvíjejí, a pomoci při sledování hranic a 
monitorování pašování lidí po moři.

Klimatické změny

Zdraví

Lesy

Oceány

Migrace

Odlesňování, jež se na pozemské úrovni obtížně odhaluje, je monitorováno satelity, zejména v rámci mezinárodní iniciativy REDD+. Ta 
se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů spojených s odlesňováním a degradací lesů. Pomocí satelitů lze rovněž posuzovat úsilí 
vynakládané dotčenými zeměmi.

Vlády musí ve významných záležitostech přijímat obtížná rozhodnutí. Může jim v tom 
pomáhat využívání dat z vesmíru. Řešení a služby odvozené od vesmírných činností mohou 
mnoha způsoby vést ke zlepšení životních podmínek, zvláště v rozvojových zemích, a tak 
přispívat ke splnění cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Katastrofy
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Krátké setkání s 
asteroidem
Riziko kolize asteroidu se Zemí je bráno vesmírnými 
odborníky velice vážně. Jenom sedět a čekat na 
hypotetický střet nepřipadá v úvahu. 

 „D inosauři vyhynuli, 
protože neměli vesmírný 
program.“ Tak žertoval 

Arthur C. Clarke, autor science-
fiction známý díky svému románu 

„2001: Vesmírná odysea“. Dokážou 
nás, prosté pozemšťany, vesmírné 
programy zachránit před nebezpečím 
a potenciálním fatálním střetem 
s meteoritem?

Vesmírné agentury se postavily 
tomuto problému čelem. Do začátku 
roku 2016 bylo identifikováno 14 412 
objektů blízkých Zemi. Takřka 
všechny byly asteroidy, zhruba stovka 
jsou komety. 1 696 těchto objektů 
bylo označeno jako „potenciálně 
nebezpečných“ – protože jejich 
trajektorie je přivede do vzdálenosti 
7,5 milionů kilometrů od Země a 
protože jejich průměr dle odhadů 
přesahuje 150 metrů. Ještě jedno 
číslo: z asteroidů považovaných za 
potenciálně nebezpečné má 157 
průměr přesahující 1 kilometr.

Co odchýlení asteroidů?
Firmy a vesmírné agentury na celém 
světě v současnosti pracují na této 
možnosti ochrany Země. Konsorcium 
NEOShield-2 financované Evropskou 
unií sdružuje jedenáct evropských 
firem a výzkumných institucí. Vyvíjí 
technologie a provádí výzkum 
objektů blízkých Zemi. 
Také ESA pracuje na třech projektech: 
na systému schopném zkoumat 
oblohu každou noc za účelem 
detekce neevidovaných blízkých 
objektů a vyhlášení poplachu. 
Na zmírňovacích opatřeních 
použitelných na malé objekty. A na 
metodě odchýlení největších objektů. 
Jedním ze zvažovaných scénářů je 
vyslat za účelem odchýlení asteroidu 
kosmickou loď. S tímto záměrem 
probíhá příprava společné mise ESA a 
NASA, označená AIDA. 

Jaké je tam nahoře počasí?
Rozmanité vrstvy zemské atmosféry jsou ovlivňovány 
Sluncem, solárními větry a kosmickým zářením. Tyto vlivy 
jsou známy jako vesmírné počasí. To může závažně narušit 
navigační služby, telekomunikace, televizní vysílání a 
meteorologické služby.

Slovníček
Blízkozemní objekt může být asteroid nebo kometa ve 
sluneční soustavě. Dráha takového objektu okolo Slunce 
jej přivádí do blízkosti Země. Mise AIDA je zaměřena na 
vyhodnocování dopadu asteroidu a rozhodnutí, zda je potřeba 
jej odchýlit.

Cesta za 250 000
dolarů 

Je vesmírný turista astronaut? 
Měl by být komplexně pojištěn? 
Je možné koupit si pozemek 
na Měsíci? Odpovědi (zcela 
seriózní) experta najdete zde:
http://bit.ly/28SE9UQ

Výzkum vesmíru byl dosud doménou 
národních agentur. S jejich požehnáním 
otevírají komerční firmy novou kapitolu. Cíl: 
vyslat lidi jako jste vy či já na oběžnou dráhu 
nebo něco podobného.

 „V kosmu bylo jen 
555 lidí. Virgin 
Galactic otevírá 

vesmír pro nás ostatní.“ To je 
sebejistý slib, ale jakou má 
váhu? Společnost založená 
energickým podnikatelem 
Richardem Bransonem 
nabízí 2 až 3 hodiny 
ve vesmíru – ve výšce 
nejméně 100 kilometrů 
– na palubě kosmické 
lodi zkonstruované pro 
6 pasažérů a dva piloty za 
skromnou částku 250 000 
dolarů... Virgin Galactic 
však není jediná. Například 
projekt raketoplánu divize 
Airbus Defence and Space 
by mohl nabídnout první 
komerční lety do vesmíru 
nejdříve okolo roku 2024.

Dennis Tito, průkopník
Turistické lety ve velkém 
měřítku jsou ještě dost 
daleko, vzhledem ke 
značným technickým 
problémům, které musí být 
překonány. Zároveň však 
myšlenka vesmírné turistiky 
již nezní nepravděpodobně. 
V dubnu 2001 byl Dennis 
Tito první „obyčejný 
pozemšťan“, který se dostal 
do vesmíru. Cestoval na 
palubě rakety Sojuz na 
Mezinárodní vesmírnou 
stanici (ISS). 
Projekty vesmírné 
turistiky, doprovázené 
rozsáhlým zpravodajstvím 
v médiích, poukazují na 
nový a mnohem širší jev, 
kterým je dostupnost 
vesmírného výzkumu 
pro privátní firmy. Až do 
nedávna to byla doména 
států – prostřednictvím 
jejich národních agentur 
nebo Evropské vesmírné 
agentury. Nyní však 
podnikatelé, zvláště v USA, 
investují miliony dolarů do 
vývoje technologií, které 

Zkušební let SpaceShipTwo firmy Virgin Galactic.

Dennis Tito (vlevo) byl první vesmírný turista. V roce 2001 cestoval na Mezinárodní vesmírnou 
stanici na palubě rakety Sojuz. Doprovázeli ho ruští kosmonauti Talgat Musabajev (uprostřed) a Jurij 
Baturin (vpravo).

umožňují uskutečnění 
kosmických snů, nebo se 
podílejí na maloformátových 
projektech, jako jsou 
satelity CubeSat či balony 
vypouštěné až k hranicím 
vesmíru.

„Vesmír 4.0“
NASA vždy prováděla vývoj 
kosmických lodi interně. 
Avšak v roce 2010 tento 
přístup změnila, když si 
vyžádala nabídky na vývoj 
a dodávku kosmických lodí 
pro dopravu astronautů 
k ISS.  NASA si vybrala a 
nyní podporuje tři návrhy 
(Boeing, SpaceX a Sierra 
Nevada). V Evropě Jan 
Woerner, generální ředitel 
ESA, věří, že jsme vstoupili 
do éry „Vesmír 4.0“. To 
znamená, že vesmír je nyní 
integrální součástí našeho 
každodenního života a 
lze jej vnímat jako zdroj 
inspirace. V tomto kontextu 
se objevují nové výzvy. Týkají 
se interakce se společností, 
komercializace vesmíru, 
měnící se role průmyslu a 
zvýšení míry spolupráce. 
Začíná se psát nová kapitola 
historie. 
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Ilustrace objektu blízkého Zemi (NEO).

Program NEOShield-2: 
www.neoshield.net 
Statistiky o blízkých objektech: 
http://neo.ipl.nasa.gov/stats/ 
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Skutečně mimozemská dobrodružství 
Rosetty & Philae
Veřejnost se často zajímá o nadcházející významné vesmírné 
mise. Málo lidí si však uvědomuje, co vše zahrnují a jaké problémy 
obnášejí. Vezměme si například misi Rosetta. Její velkolepé výsledky 
představují nejméně 23 let usilovné práce a úsilí vědeckých týmů 
v zákulisí.

 Rosetta si vyžádala přinejmenším jedenáct let příprav. Mise byla „vybrána“ 
v roce 1993. Jejím původním cílem bylo dosažení komety 46P/Wirtanen, ale když 
bylo vypuštění Rosetty o jeden rok odloženo, byla zvolena kometa 67P/Čurjumov-
Gerasimenko.

 Časně 2. března 2004 odstartovala Rosetta na špičce rakety Ariane 5 
z evropského kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně. Rosetta vážila 
2,9 tuny, včetně 1,7 tun paliva, a byla vybavena solárními panely o rozpětí 
32 metrů. Na palubě Rosetty byl přistávací modul Philae a 11 měřicích přístrojů.

 Před dosažením komety 67P prolétla Rosetta 
třikrát okolo Země a jednou okolo Marsu a přiblížila 
se k asteroidům Steins a Lutetia. Pětkrát se přiblížila 
ke Slunci. Urazila celkovou vzdálenost 6,4 miliardy 
kilometrů.

  Na této misi se podílelo celkem 50 subdodavatelů 
a 2 000 lidí ze 14 zemí. Úhrnné náklady dosáhly 1,4 mi-
liardy eur, z toho 200 milionů eur připadlo na samotný 
modul Philae. Misi vedla ESA – díky příspěvkům jejích 
členských států a NASA.

 Rosetta strávila dva měsíce důkladným mapováním 
povrchu komety i důležitým měřením gravitace, hmoty 
a tvaru. Rovněž studovala plynnou atmosféru komety 
(promísenou s prachem a nazývanou koma) a analy-
zovala plazmové prostředí a jeho interakce s vnější 
atmosférou Slunce, solárním větrem.

Sledujte mimozemská 
dobrodružství Rosetty & 
Philae: 
http://bit.ly/1tADJw8

 Rosetta prováděla pozorování komety až do září 2016, kdy 
bylo naplánováno přistání na ní. Tato poslední fáze znamenala 
po více než dvanácti letech spolehlivé služby konec života Ro-
setty.

 Výsledky pozorování jádra komety 67P vzbuzují velké 
naděje: vyřešení záhady vzniku naší sluneční soustavy a lepší 
porozumění mechanismům, které ovlivňují vznik planetárních 
systémů okolo jiných hvězd. Složení komet je stejné jako složení 
sluneční soustavy v jejích úvodních fázích před více než 4,6 mi-
liardami let, kdy byla na začátku svého vývoje.

 Přistávací modul Philae je pojmenován po ostrovu na Nilu. 
Zde byl nalezen obelisk, nápisy z nějž pomohly rozluštit Rosetts-
kou desku. Rosetta dolétla ke kometě 67P dne 6. srpna 2014. Po 
počátečním studiu a výběru místa pro přistání byl vypuštěn mo-
dul Philae, který přistál na povrchu komety 12. listopadu 2014.
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„Kosmické agentury musí 
zaujmout etický postoj“
Proč vůbec cestujeme do vesmíru? Co tam chceme dělat? 
Existují etické meze výzkumu vesmíru ? Tyto otázky jsme položili 
expertovi Jacquesovi Arnouldovi.

PŘED VSTUPEM DO KOSMU BYLO LIDSTVO 
VESMÍREM PŘITAHOVÁNO A ZÁROVEŇ Z NĚJ 
MĚLO STRACH. PROČ TOMU TAK BYLO?
Všechny kultury jsou k nebesům přita-
hovány a zároveň se jich obávají. Ukazuje 
se to v prvních uměleckých zobrazeních, 
v mytologii, v kosmogoniích (teorie a mýty 
o původu vesmíru)... Dle evropské tradice 
až do 17. století nad námi byl nedosažitelný 
kosmos, který dosahoval dokonalosti a byl 
jakoby božský. Potom nám ale Kepler uká-
zal, že vesmír a Země jsou jeden systém a že 
jednou budeme schopni jej prozkoumat.

NEMĚLI BYCHOM PŘESTAT ZNEČIŠŤOVAT 
VESMÍR?
Pohlížíme na nebe jako na dokonalé a 
posvátné místo. Když vypouštíme sate-
lity, nečiníme tak proto, abychom vesmír 
zašpinili, ale z touhy po poznání. Vyslání 
Hubbleova dalekohledu kvůli získání 
snímků vesmíru je mimořádná cesta. Sate-
lity nasměrované na Zemi nám pomáhají 
k lepšímu společnému životu. Posvátnost 
neznamená, že bychom se neměli ničeho 
dotknout, ale že bychom neměli jednat 
ledabyle. 

MĚLI BYCHOM KOLONIZOVAT VESMÍR?
Tuto otázku si lidé kladou od začátku kos-

mické éry. Někteří jsou zásadně proti. Jiní 
říkají, že poznávání kosmu je hledáním živo-
ta. Ve skutečnosti není otázkou, zda máme 
právo kolonizovat vesmír, nýbrž zda máme 
sami sobě dovolit toto právo mít.

A CO VYUŽÍVÁNÍ VESMÍRNÝCH MINERÁLŮ?
Projekty USA a Lucemburska jsou příleži-
tostí revidovat kosmické právo, které histo-
ricky poskytovalo státům hodně volnosti. 
Nyní soukromé firmy nabízejí efektivní a 
levnější služby v přesvědčení, že vesmír je 
výnosný, což je část liberálního odůvod-
nění. Jak naložíme s odkazem kosmických 
pionýrů, kteří chtěli, aby vesmír byl pro 
lidstvo sdílenou hodnotou? Tato debata je 
teprve na začátku.

ŘEKL BYSTE, ŽE KOSMICKÉ PRÁVO POSKYTUJE 
JAKÉSI SVĚTOOBČANSTVÍ?
Určitým způsobem ano. Tento koncept 
společného dědictví lidstva se uplatnil 
v případě oceánských hlubin a Antarktidy. 
Ale i z výšky můžete vidět přírodní hranice, 
jako jsou pohoří a oceány. Musíme uvažovat 
nejen o tom, co nás spojuje, ale také co nás 
činí jedinečnými.

MAJÍ LIDÉ CESTOVAT DO VESMÍRU?
Nenalezl jsem dobrou filosofii průzkumu. 
Otázka, zda máme zkoumat vesmír, bude 
vždy přítomná. Etika umožňuje osvětlit 
situaci a obohatit ji, v zájmu usnadnění 
rozhodování. Odpověď bude záviset na 
době a dostupných zdrojích. Nyní v Evropě 
panuje přesvědčení, že lidé by měli létat do 
vesmíru na základě spolupráce, protože lety 
jsou velmi náročné na zdroje.

OBČANÉ MAJÍ PROSPĚCH Z MNOHA DAT 
POSKYTOVANÝCH SATELITY, ALE KDO MÁ VŠE 
POD KONTROLOU? NEEXISTUJE NEBEZPEČÍ 
VZNIKU VELKÉHO BRATRA?
Ano, existuje. Součástí širší diskuse, zahr-
nující všechny významné subjekty ve 
společnosti, by měla být i technická expertí-
za. Podle mého názoru to není v první řadě 
otázka soukromí, co je v sázce. Důležitější je 
odpovědnost, která vyplývá ze znalosti dat 
pro ty, kdo je vlastní.

MUSÍM ZDŮRAZNIT, ŽE HISTORIE JEŠTĚ NIKDY 
„NENABÍDLA“ MOŽNOST SPOJENÍ TOTALITNÍCH 
REŽIMŮ S TAKOVÝMI DŮMYSLNÝMI, SOUKROMÍ 
NARUŠUJÍCÍMI TECHNOLOGIEMI...
Riziko Velkého bratra, mnohem většího než 
v Orwellově románu, skutečně existuje. Toto 

Jacques Arnould je etický expert 
v CNES, francouzské vesmírné agentuře, a 
autor knihy „Zítřek vesmíru“.

„I z oblohy můžete vidět přírodní hranice, jako 
jsou pohoří a oceány. Musíme uvažovat nejen 
o tom, co nás spojuje, ale také co nás činí 
jedinečnými.“ 
J.Arnould

Více o problémech zmíněných 
v tomto článku si můžete 
přečíst v knize „Zítřek vesmíru“ 
od Jacquesa Arnoulda (vyšlo ve 
francouzštině u Cherche-Midi). 
Další informace: 
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace

Komu patří vesmír?
V posledních letech se 
vesmírným projektům 
věnuje řada podnikatelů. 
Někteří jsou známí a 
mnozí velmi bohatí a 
činí tak z mnoha různých 
důvodů. Mezi stovky těchto 
projektů, označovaných 
jako „Nový vesmír“, patří 
nosná raketa SpaceX 
(Elon Musk), lety lidí do 
vesmíru organizované 
společností Virgin (Richard 
Branson) a projekt New 
Shepard firmy Blue Origin 
(Jeff Bezos). Lucembursko 
chce navíc oslovit 
firmy specializované 
na využívání zdrojů na 
asteroidech.

Úhel pohledu
Cestovali jsme do 
vesmíru a objevili... Zemi 
a uvědomili jsme si její 
krásu, její křehkost. To 
je účinek úhlu pohledu. 
„Jeden z textů, které 
referují o cestě do vesmíru 
před 17. stoletím, je od 
Lúkiána ze Samosaty 
(narozen okolo roku 120),“ 
uvádí Jacques Arnould. 
„Hrdina příběhu se chopí 
křídla supa a letí na 
Měsíc. A první, co udělá, 
je to, že se podívá na 
Zemi. První Gagarinova 
slova byla: ‚Vidím Zemi! 
Je tak krásná!‘ To je naše 
inspirace na dlouhou 
dobu.“

je základní problém. A to nejen ze strany 
států. Google o mně v současnosti ví velice 
mnoho. A to je jen začátek. Etika na tako-
véto otázky neodpovídá, ale umožňuje je 
klást a sdílet.

NENÍ DŮLEŽITÉ ZAČLENIT TYTO OTÁZKY DO 
ROZHODOVÁNÍ O TECHNICKÝCH NÁLEŽITOS-
TECH?
Pokud nevíme, kam jdeme, pak sejdeme 
z cesty. První otázka, kterou bychom si měli 
položit, je: proč to děláme a za jakým úče-
lem? Můj závěr je, že etické hledisko musí 
být do rozhodování institucí věnujících se 
vesmíru výslovně začleněno.  
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Rozhlasové sta-
nice přináše-

jí neuvěřitelnou zprávu, že 
všech 857 satelitů na oběžné 
dráze Země nenávratně sel-
halo.

Velká města 
v Asii, Rusku a 

v Evropě zažívají obrovské do-
pravní zácpy. V okolí hlavních 
evropských logistických center 
v Rotterdamu (Nizozemsko), 
Hamburku (Německo), Bar-
celoně (Španělsko) a Rungis 
(Francie) uvízly flotily ka-
mionů s nákladem. Bez sate-
litních signálů jsou GPS sys-
témy vyřízené. A se starými 
dobrými papírovými mapami 
si řidiči příliš neporadí.

Poskytovatelů 
služeb v oblas-

ti předpovědi počasí v USA 

Bruselského času
Tým ESA ve 

službě je zmaten: několik 
obrazovek najednou úplně 
zčernalo. Zdá se, že záběry 
generované satelity pozoru-
jícími Zemi najednou nejsou 
přenášena. Je vytvořena kri-
zová jednotka.

Je navázán 
k o n t a k t 

s příslušným týmem v NASA, 
který pozoruje tentýž jev. 
Vypadá to, že všechny sate-
litní přenosy „spadly“.

Můj (pekelný) den bez satelitů

Úplné selhání všech satelitů má za následek 
bezprecedentní celosvětový chaos. Popis neuvěřitelného 
dne. (Toto je pouze fikce.)

se zmocnila panika. Sezóna 
hurikánů je v plném proudu, 
ale prognóza na několik ne-
jbližších dní je mírně řečeno 
neurčitá. Informace, které 
kvůli absenci dat ze satelitů 
poskytují meteorologické 
balony a aerolinky, nejsou 
postačující. Bílý dům svolává 
krizovou schůzku s cílem 
zvážit preventivní evakuaci 
řady velkých měst na Floridě.

Seznam firem 
př inucených 

dočasně uvolnit z práce 
zaměstnance – minimálně na 
několik dní – se stále prodlužu-
je. Bez nástrojů spoléhajících 
na GPS se zastavují výkopové 
práce a výstavba mostů, tu-
nelů a budov. Je nutné se vrátit 
k měřicím přístrojům 20. sto-
letí. Jsou žádáni o pomoc pen-
zionovaní zaměstnanci. 
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P r o b í h a j í 
o l y m p i j s k é 

hr y,  a le neběž í  žádný 
živ ý přenos.  Ceny l ístků 
explodují .  Návštěva sta-
dionu se sta la jediným 
způsobem, jak hry s le -
dovat. 

Poskytovate-
lé finančních 

služeb nejsou schopni zajis-
tit synchronizaci dat a zavírají 
pobočky, bankomaty nefun-
gují, ropovody přestávají pře-
pravovat černé zlato, farmáři 
nemohou přesně řídit své 
traktory. Zdá se, že velká část 
ekonomické sféry je paraly-
zována.

Světové vesmír-
né agentury 

vydávají společné tiskové 
prohlášení. Byla zjištěna 
příčina selhání. Byly dotčeny 
všechny satelity. Příčinou 
výpadku je obrovská, 
neočekávaná sluneční erupce. 
Bude trvat týden, než se si-
tuace vrátí k normálu.

Televizní stanice oznamují, že selhalo 857 satelitů.

Podívejte se na nepravé 
televizní zprávy oznamující 
selhání satelitů:
http://bit.ly/28W3iNy


