
Zkoumání vesmíru 
 

 

Americký raketoplán Discovery vynesl v roce 
1990 na oběžnou dráhu Země Hubbleův 
vesmírný dalekohled. Pořídil ostré snímky 
vesmírných těles a vzdálených galaxií. 
Dalekohled pomohl rozluštit mnohé 
nevyřčené otázky. 

 

V roce 1975 se poprvé ve vesmíru spojily sovětská vesmírná loď Sojuz 
s americkou vesmírnou lodí Apollo. Tři američtí a dva sovětští 
kosmonauti potom ve spojených lodích kroužili 44 hodin kolem 
Země. Byl to velký technický úspěch. 

 

 

 



Sonda Luna 21 dopravila 15. 1. 1973 na povrch 
Měsíce samohybné měsíční vozítko Lunochod. 
Jako první jezdil mimo 
povrch planety Země, 
odkud byl řízen. Po povrchu 
Měsíce ujel 37 km. Odeslal 

k nám 20 000 snímků i chemické rozbory 
hornin. 

 

Do vesmíru byla vyslána řada sond. Sonda Voyager 1 
(Cestovatel) byla vypuštěna do vesmíru 5. 9. 1977. 
Na Zemi odeslala mnoho fotografií Saturnu, Jupiteru 
a jejich měsíců. 

 

České cvičné proudové letadlo Aero 
L-39 Albatros bylo používané 
k výcviku kosmonautů. Dosahuje 
maximální rychlosti 800 km/h. 

 

Posádky Apolla 15, 16 a 17 využívaly při 
průzkumu Měsíce terénní vozidlo. Říkalo se mu 
měsíční bugina. 

 

 

Žijeme ve století, kdy se, podobně jako ve století minulém, létá do 
vesmíru. Má-li se kosmická raketa dostat na oběžnou dráhu kolem 
Země, musí dosáhnout rychlosti, která se nazývá 1. kosmická 
rychlost. 

1. kosmická rychlost je 7,9 km/s 



Letí-li raketa 1. kosmickou rychlostí, uletí za 1 sekundu 7 900 m. 

2. kosmická rychlost je únikovou rychlostí z kruhové dráhy Země. 

  2. kosmická rychlost je 11,2 km/s 

Letí-li raketa 2. kosmickou rychlostí, uletí za 1 sekundu 11 200 m. 

3. kosmická rychlost je únikovou rychlostí ze sluneční soustavy. 

  3. kosmická rychlost je 16,7 km/s 

Letí-li raketa 3. kosmickou rychlostí, uletí za 1 sekundu 16 700 m. 

 

Americká raketa Saturn 5 dosáhla 
při letu 2. kosmickou rychlost. 
Vynesla do vesmíru kosmickou loď 
Apollo 11, která dopravila první 
astronauty na Měsíc. Raketa 
stejného typu byla použita při 
všech výpravách lodí Apollo na 
Měsíc. 

 

Vladimír Remek je první a zatím 
jediný český kosmonaut. Stali jsme 
se třetí zemí na světě, která má ve 
vesmíru svého kosmonauta. 
Vladimír Remek letěl do vesmíru se 

sovětským kosmonautem Alexejem Gubarevem 
2. března 1978. Ve vesmíru byli 7 dní, 22 hodin a 17 minut. 

 

Kosmické koráby vynášejí na oběžnou dráhu kolem Země družice 
vybavené přístroji, které vykonávají množství rozličných činností: 

 přenášejí televizní signál a počítačová data 



 slouží pro navigaci (GPS) 
 sledují počasí 
 pořizují snímky Země 
 obstarávají telefonní hovory 
 pozorují sluneční soustavu a vesmírný prostor 

Cesty do vesmíru jsou velmi drahé. Snažíme se tedy sestrojit 
raketoplány, které by mohly být použity k letu do vesmíru 
opakovaně. 

 

Světlo urazí za 1 sekundu 
dráhu délky 300 000 km. 
Cestovat stejně rychle nebo 
rychleji než světlo není 
podle současných vědeckých 
poznatků možné. 


