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Anotace 

Bakalářská práce Vesmírný závod jako propaganda během studené války pojednává 

o soupeření Spojených států a Sovětského svazu v dobývání kosmu. Shrnuje 

nejdůležitější události vesmírného závodu mezi lety 1957 a 1975. Od vypuštění 

první umělé družice Sověty a letu prvního člověka do vesmíru pokračuje v závodu o 

přistání lidí na Měsíci, a konečně vrcholí společnou mezinárodní kosmickou misí. 

Práce popisuje rozdíly v pojetí soupeření mezi USA a SSSR i mezi jednotlivými 

prezidenty a vůdci. Za použití dobového tisku ukazuje, jaký vliv měla politická 

propaganda na společnost. Z textu je patrné, že zejména otázka národní prestiže 

hrála v tomto soupeření klíčovou roli. 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis The Space Race As Propaganda During The Cold War deals 

with the rivalry between the United States and the Soviet Union in space 

exploration. It gives a summary of the most important space race events between 

1957 and 1975. It starts with the Soviet launching of the first artificial satellite and 

the first human spaceflight, then it continues with the Moon landing race, and finally 

culminates with the joint international space mission. The thesis describes different 

approaches to the rivalry between the USA and USSR and among individual 

presidents and leaders as well. With the use of contemporary media we can see the 

effect of political propaganda on society. It is especially evident that a matter of 

national prestige played a key role in the rivalry.  
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Úvod 

 

 Závod v dobývání vesmíru bylo oficiálně nevyhlášené soupeření dvou 

supervelmocí, Spojených států a Sovětského svazu, při uskutečňování jejich 

kosmických programů. Označení „vesmírný závod“ (Space Race) vychází z pojmu 

„závody ve zbrojení“ (Arms Race). Za jeho počátek je považováno úsilí o vypuštění 

první umělé družice, což se podařilo Sovětům v roce 1957. Hlavní těžiště 

vesmírného závodu leží v šedesátých letech, kdy se obě velmoci snažily o přistání 

člověka na Měsíci. Poté, co tam přistáli Američané, začalo soutěžení slábnout a za 

jeho konec můžeme označit společnou misi USA a SSSR Sojuz-Apollo v roce 1975.  

 Ačkoliv se ve své době jednalo o jedno z bitevních polí studené války, při 

studiu moderních dějin na téma dobývání vesmíru příliš často nenarazíme. Šok po 

sovětském vypuštění Sputniku byl mnohými přirovnáván k japonskému útoku na 

Pearl Harbor, a proto si dnes už asi nedokážeme představit strach, který tehdy ovládl 

Spojené státy. Nikdo nevěděl, jaký vojenský potenciál má SSSR a o kolik je 

technicky vyspělejší. Podle mého názoru se jedná o poněkud nespravedlivě 

opomíjené téma, kterému by měla být věnována větší pozornost. 

 Je fascinující, jakou změnu prodělal kosmický výzkum během několika 

desetiletí. Domnívám se, že k tomuto bleskovému vývoji přispěla studená válka. 

Nebýt rivalství mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, těžko by byly obě země 

ochotné vynakládat tak obrovské prostředky na dobývání vesmíru. Vesmírný závod 

nebyl konfliktem, nýbrž soutěží o mezinárodní prestiž. 

V této práci bych chtěla ukázat, jakou moc měla studenoválečná propaganda na 

politiku obou států. Jsem přesvědčena o tom, že velké úspěchy při dobývání 

vesmíru, jako bylo vypuštění první umělé družice, let prvního člověka do kosmu 

nebo přistání lidí na Měsíci, by nebyly uskutečněny tak brzy, nebýt studené války. 

Stačí se podívat na současnou situaci kosmických výzkumů – poslední lidé na 

Měsíci přistáli v roce 1972 a v nejbližší době se tam znovu nepodívají; nemluvě       

o celkovém nezájmu veřejnosti o vesmírná témata. 

Další otázkou je vliv jednotlivých amerických prezidentů a sovětských vůdců 

na vývoj kosmických programů obou velmocí a jejich postoje a názory k dané 

problematice.  
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Struktura práce sleduje časový vývoj. V první kapitole jsou stručně nastíněny 

počátky kosmonautiky a nejdůležitější jména. Hlavní důraz je věnován na konec 

druhé světové války, kdy USA i SSSR zajaly přední německé raketové konstruktéry 

a s jejich pomocí započaly svůj kosmický program. Druhá kapitola popisuje události 

předcházející vypuštění první umělé družice. Sleduje vývoj kosmických projektů 

v obou zemích, jež obě zveřejnily svůj záměr vypustit družici v rámci mezinárodní 

vědecké akce nazvané Mezinárodní geofyzikální rok. Na rozdíl od Američanů, kteří 

se netajili svými postupy, Sověti nezveřejňovali vůbec žádné informace. Proto když 

v roce 1957 vypustili Sputnik, byl to šok pro celý svět. Toto datum je také 

považováno za počátek vesmírného závodu.  

 Třetí kapitola ukazuje dopad, jaký měl Sputnik na americké veřejné mínění. 

Z dobového tisku je patrné, že se jednalo o událost, která otřásla Amerikou               

a o kterou se ve své době zajímal každý. Čtvrtá kapitola pokračuje dalšími 

sovětskými úspěchy. Krátce po Sputniku 1 vypustil SSSR druhý, tentokrát s psím 

pasažérem. Oproti tomu utrpěly Spojené státy ostudu při nezdařeném startu družice 

Vanguard. Následujícím milníkem byl start prvního člověka do kosmu, což se opět 

podařilo jako prvním Sovětům. Spojené státy v očích světa vypadaly jako poražené 

technicky vyspělejším Sovětským svazem. Nově zvolený prezident Kennedy se 

rozhodl tuto situaci zvrátit. 

 V první části páté kapitoly je rozebráno Kennedyho rozhodnutí o vyslání lidí 

na Měsíc. Také jsou zde srovnány prezidentovy názory s názory jeho předchůdce 

Eisenhowera. Zmíněn je i postoj americké veřejnosti k otázkám kosmických 

programů. Další část popisuje závod v dobývání kosmu, který pokračoval 

spouštěním mnoha nových projektů. Sovětské měsíční sondy Luny byly 

následovány americkými Pioneery, Rangery a Surveyory; pilotované Vostoky           

a Voschody projekty Mercury a Gemini. Kapitola vrcholí projektem Apollo, který je 

zde popsán od svých prvopočátků až po úspěšné zakončení v podobě přistání 

Američanů na povrchu Měsíce. Je zde vysvětleno, co bylo příčinou neúspěchu 

Sovětů v tomto vesmírném závodu.  

Závěrečná kapitola shrnuje poslední roky vesmírného soupeření, které po 

americkém přistání na Měsíci pozvolna ustávalo. Za jeho konec je považována 

společná mise USA a SSSR Sojuz-Apollo.  
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Jedno ze stěžejních děl pro mou práci byla kniha Rogera D. Launia NASA:      

A History of the U.S. Civil Space Program. Launius je hlavním historikem NASA     

a jeho kniha je nejnovějším a nejkomplexnějším přehledem amerického 

nevojenského kosmického programu. Kniha je rozdělena na dvě části. První je 

deskriptivní, ve druhé nalezneme soubor dokumentů k tématu. V jednom celku autor 

uvádí všechny důležité technické, vědecké, ale i ekonomické a politické aspekty 

dané problematiky.  

R. D. Launius se podílel i na dalším citovaném díle. Spolu s Howardem          

E. McCurdym je editorem knihy Spaceflight and the Myth of Presidential 

Leadership. Jedná se o soubor esejů věnovaných jednotlivým americkým 

prezidentům, v nichž je potvrzována nebo vyvracena teze o imperiálním 

prezidentství. Ve své práci jsem využila eseje D. Callahana a F. I. Greensteina     

The Reluctant Racer: Eisenhower and U.S. Space Policy a R. H. Ferrella 

Presidential Leadership and International Aspects of the Space Program.  

 Jedním z nejdůležitějších děl, která byla kdy o vesmírných závodech napsána, 

je kniha Waltera A. McDougalla The Heavens and the Earth: A Political History of 

the Space Age. Kniha vyšla roku 1985 a tehdy se jednalo o první komplexní dílo 

věnované kosmickému věku. O rok později byla oceněna Pulitzerovou cenou. Oproti 

jiným autorům McDougall obhajoval prezidenta Eisenhowera, naopak ke 

Kennedymu a Johnsonovi zaujal spíše neutrální postoj. Místy je text ale až příliš 

filozofický. 

 Velmi mi pomohly knihy českého spisovatele a novináře Karla Pacnera. Ve své 

práci cituji ze tří – Kolumbové vesmíru, Tajný závod o Měsíc a Kosmičtí špioni. 

Pacner se kosmonautikou zabývá celý život a můžeme jej právem považovat za 

našeho předního odborníka. Zejména díky jeho osobním zkušenostem a kontaktům 

se sovětskými raketovými specialisty a kosmonauty, jejichž výpovědi zapracoval do 

svých knih, nalezneme v jeho díle mnoho cenných a dříve utajovaných informací ze 

sovětské strany. Přestože Pacner jako novinář píše velmi populární formou, 

neztrácejí jeho knihy na hodnotě. 

 Historie programu Apollo je přehledně vylíčena v knize Williama                   

D. Comptona Where No Man Has Gone Before: A History of Apollo Lunar 

Exploration Missions. Compton výstižně popisuje neustálé rozpory mezi inženýry    

a vědci ohledně lunárního programu. Neustále byla zpochybňována jeho vědecká 
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hodnota a program byl kritizován jako příliš politický, což se ostatně nezměnilo 

dodnes.  

 Thomas A. Heppenheimer napsal další knihu věnovanou historii vesmírných 

letů - Countdown: A History of Space Flight. Na rozdíl od McDougalla mohl využít 

nově odtajněných dokumentů, protože kniha vyšla v roce 1997. Můžeme se tak 

dozvědět mnohé informace ze sovětského politického zákulisí i o sovětském 

lunárním programu, který po přistání Američanů na Měsíci SSSR důsledně popíral. 

Heppenheimer ale nešel příliš do hloubky, jedná se spíše o základní historický 

přehled. 

 Knih s tématikou vesmírných závodů vyšlo v zahraničí (hlavně v USA) 

poměrně dost, na druhou stranu v publikacích zabývajících se širším tématem, jako 

je v tomto případě například studená válka, nenajdeme vůbec žádnou nebo pouze 

okrajovou zmínku o civilní kosmonautice. U monografií věnujících se tématu 

musíme dbát na datum vydání, protože mnoho zásadních a důležitých informací 

vychází najevo až během postupného otevírání amerických a sovětských archivů. 

Také samozřejmě velmi záleží na místě, kde byla kniha publikována. Na příkladu 

knih Karla Pacnera vydaných v socialistickém Československu a jejich 

aktualizovaných verzích z dnešní doby můžeme sledovat, co ještě tehdejší cenzura 

dovolila napsat a co už ne. 
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1. Počátky dobývání vesmíru 
 

 Ačkoliv měli Sověti i Američané své otce kosmonautiky (SSSR Konstantina  

E. Ciolkovského a USA Roberta H. Goddarda), při vývoji raket vycházeli ze 

stejného zdroje – z německých vojenských raket. Nezávisle na Ciolkovském             

i Goddardovi odvodil německý fyzik a matematik Hermann J. Oberth teorii 

raketového pohonu. Jeho žák, Wernher von Braun, sestavil v nacistickém Německu 

„raketový tým“ odborníků z různých německých univerzit, aby zkonstruovali první 

balistickou raketu na světě A-4. Tu nacistický ministr propagandy Josef Goebbels 

později přejmenoval na V-2 (Vergeltungswaffe 2 – Zbraň odvety č. 2).1  

 Středisko s raketami V-2 v Peenemünde, které leželo na ostrově u pobřeží 

Baltického moře ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, obsadila      

5. května 1944 při postupu na západ Rudá armáda. V říjnu 1946 byly stovky 

odborníků a techniků a dvacet tisíc jejich rodinných příslušníků dopraveno do 

Sovětského svazu, kde se měli podílet na sovětských raketových projektech.2 Mnoho 

odborníků ale z Peenemünde včas uprchlo a vzdalo se Američanům. Mezi nimi         

i Wernher von Braun. Během operace Paperclip byl spolu s dalšími pěti sty 

německými inženýry deportován do Spojených států. Dalších patnáct let pracoval 

pro armádu USA na výrobě balistických raket. Po vzniku NASA se stal ředitelem 

Marshallova střediska kosmických letů v Huntsville v Alabamě.3 V šedesátých 

letech byl jedním z nejznámějších amerických vědců, který byl většinou Američanů 

považován za hlavu amerického kosmického programu. Nikdy se ovšem nezbavil 

své nacistické minulosti. Jeho rakety V-2 způsobily smrt tisíců civilistů, nemluvě     

o tom, že na jejich výrobě pracovali vězni z koncentračního tábora Dora.4 Čas od 

času se proti von Braunovi ozývaly kritické hlasy5, ale většinově byl vnímán jako 

nejzásadnější postava americké kosmonautiky. Spisovatel Norman Mailer o něm 

                                                 
1 Wade, M. German Diaspora. Encyclopedia Astronautica. 
http://www.astronautix.com/articles/gerspora.htm, 8. 4. 2008. 
2 Wade, German Diaspora… 
3 Biography of Wernher von Braun. http://history.msfc.nasa.gov/vonbraun/bio.html, 9. 4. 2008. 
4 Dunar, A., Waring, S. Power to Explore:  A History of Marshall Space Flight Center 1960-1990.  
Washington: NASA, 1999, str. 7. 
5 Například populární americký satirický zpěvák Tom Lehrer nahrál v roce 1965 o Wernheru von 
Braunovi píseň, ve které zpívá: Když už jednou rakety vzlétnou / koho zajímá, kam dopadnou / to už 
není můj rezort / říká Wernher von Braun… Lehrer v textu písně naráží na „vdovy a mrzáky 
v Londýně, kteří von Braunovi vděčí za svoje vysoké penze“ a dále říká: Neříkejte, že je pokrytecký / 
řekněte spíš apolitický… (http://www.youtube.com/watch?v=QEJ9HrZq7Ro). 
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napsal, že je „deus ex machina superraket“, kterého spolupracovníci uctívají jako 

„velekněze“.6 

 Na rozdíl od von Brauna byl hlavní konstruktér sovětských raket utajen. Sergej 

P. Koroljov byl během Stalinových čistek zatčen a odsouzen na deset let. Nakonec 

strávil ve vězení téměř šest let, z toho několik měsíců v gulagu na Kolymě. Zbytek 

trestu byl nucen pracovat ve Zvláštní technické kanceláři NKVD, známé jako 

„šaraška“, což bylo vězení pro odborníky a specialisty. Na konci války odjel spolu 

s ostatními odborníky do Německa, aby zde získal dokumenty a technologie ke 

konstrukci rakety V-2.7 Stalin po válce začal považovat raketový vývoj za nejvyšší 

prioritu. Díky německým materiálům se válkou zpomalený vývoj sovětské raketové 

techniky dostal zpět na program.8 V srpnu 1946 byl založen Vědecký výzkumný 

ústav NII-88, jenž měl za úkol výrobu balistické rakety podle vzoru V-2. Tato 

konstrukční kancelář spadala pod ministerstvo zbrojení pod vedením Dmitrije         

F. Ustinova.9 Koroljov byl v roce 1950 jmenován jejím hlavním konstruktérem. Ale 

jeho jméno bylo odtajněno až po jeho smrti v roce 1966.10 

  

                                                 
6 Dunar, Waring, Power to Explore…, str. 48. 
7 Wade, M. Korolev. Encyclopedia Astronautica. http://www.astronautix.com/astros/korolev.htm, 10. 
4. 2008. 
8 McDougall, W. The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age. New York: Basic 
Books, 1985, str. 65. 
9 Siddiqi, A. A. Russians in Germany: Founding the Post-War Missile Programme. Europe-Asia 
Studies, Vol. 56, No. 8, 2004, str. 1131, http://www.jstor.org/stable/4147400, 10. 4. 2008. 
10 Wade, Korolev… 
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2. První vesmírný závod 
 

Ještě hluboko před začátkem vesmírného závodu se začal objevovat názor, že 

vesmír je také oblastí mezinárodního soupeření. Už v roce 1946 někteří odborníci 

varovali, že zůstat pozadu v oblasti dobývání kosmu by mohlo mít neblahé následky. 

Tento názor zopakovala i zpráva, kterou vydala Trumanova administrativa v roce 

1952. Kdyby se SSSR podařilo vypustit první umělou družici dříve, byla by to rána 

pro americkou prestiž a sovětští propagandisté by toho maximálně využili ve svůj 

prospěch.11 

Zprvu nešlo o prestiž, nýbrž o vojenskou nadvládu. Když v srpnu 1949 

vybuchla v Kazachstánu první sovětská atomová bomba, dostali Američané strach – 

nebyli už totiž jediní vlastníci atomové bomby. Sověti mohli na americké území 

vystřelit jaderné hlavice raketami. Bylo proto potřeba urychlit rozvoj raketové 

techniky. Kongres navýšil rozpočet pro Pentagon a začaly vznikat projekty nových 

zbraní.12 

V roce 1952 rozhodl Mezinárodní výbor pro vědu (ICSU), ve kterém byli 

sdruženi vědci ze šedesáti sedmi zemí celého světa (včetně států NATO                     

i Varšavského paktu), že od 1. července 1957 do 31. prosince 1958 proběhne 

mezinárodní vědecká akce nazvaná Mezinárodní geofyzikální rok (IGY). V tomto 

období bylo předpokládáno velké zvýšení sluneční aktivity. IGY navazoval na dva 

Mezinárodní polární roky (1882-3, 1932-3). Hlavním tématem této akce měl být 

vesmír – lidstvo prakticky nevědělo nic o prostoru nad atmosférou. Ideálním 

prostředkem na průzkum vesmíru se jevila umělá družice. O dva roky později vydal 

Výbor rezoluci, v níž žádal, aby byla během IGY taková umělá družice vypuštěna.13  

Jako první zareagovali Američané, když 29. července 1955 přednesl tajemník 

prezidenta Eisenhowera James O. Hagerty na tiskové konferenci plán na vypuštění 

malé automatické umělé družice. Mělo jít o čistě vědecký projekt, jehož výsledky 

budou zpřístupněny „všem vědcům na celém světě včetně Rusů“.14 Zpráva se 

okamžitě dostala na titulní strany světového tisku.  

                                                 
11 McDougall, The Heavens and the Earth…, str. 119. 
12 Pacner, Kolumbové vesmíru…, str. 108. 
13 Sputnik and The Dawn of the Space Age, 10. 10. 2007, http://history.nasa.gov/sputnik/, 27. 2. 2008. 
14 Pacner, Kolumbové vesmíru. Souboj o Měsíc. Praha a Litomyšl: Paseka, 2006, str. 122. 
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Vedle deklarovaného vědeckého účelu měla družice plnit i úkoly z jiných 

oblastí. V případě jejího úspěchu by bylo možné pro vesmírné lety využití tohoto 

precedentu pro zavedení principu svobodného pohybu ve vesmíru. Z hlediska 

mezinárodního práva totiž nebylo jasné, bude-li se vztahovat právo na vzdušný 

prostor pro každý stát i nad atmosférou. Tím by se pochopitelně možnost provozu 

jak vojenských, tak i civilních družic výrazně omezovala, ne-li přímo 

znemožňovala.15 Proto nakonec projekt civilní družice finančně podpořila i CIA – 

nebylo zase až tak zásadní, aby byly USA první ve vesmíru (ačkoliv právě CIA 

velmi dobře odhadla, jaký propagandistický význam bude mít vypuštění družice 

jako první); bylo ale nutné, aby civilní družice ustanovila právo přeletu nad cizími 

státy ještě před spuštěním plánovaného projektu vojenské družice nazvané Corona.16 

Plán na vypuštění vědecké družice byl detailně rozpracován v dokumentu NSC 

5520, a položil tak základy americkému projektu Vanguard. Prestiž uváděl pouze 

jako jeden ze čtyř důvodů – dalšími důvody byly vojenský výzkum, právní 

precedens k přeletu družice nad cizími státy během IGY a samozřejmě také vědecké 

poznatky.17  

Projekt Vanguard, který byl navržen námořnictvem, soupeřil s projektem 

letectva Orbiterem. Oproti Orbiteru disponoval Vanguard hned několika výhodami. 

Jelikož mělo jít o vědeckou, mírovou družici, nehodil se Orbiter, který byl vyvíjen 

výrobcem zbraní. Projekt námořnictva byl navržen vědeckou organizací. Zadruhé, 

Vanguard byl výhodnější pro vědecké výzkumy, protože měl větší nákladovou 

kapacitu. Zatřetí, námořnictvo používalo raketu Viking, se kterou mělo dlouholeté 

zkušenosti; poprvé startovala na konci 40. let, zatímco vojenská raketa Redstone 

byla poprvé vypuštěna až v srpnu 1953.18 Konečně, vadilo také to, že Redstone staví 

von Braunův tým, tedy cizinci, ještě navíc povětšinou váleční zajatci. Druhá světová 

válka a bombardování Londýna raketami V-2 byly stále ještě v živé paměti.19 

S těmito tezemi nesouhlasí Matt Bille, spoluautor knihy The First Space Race: 

                                                 
15 Taubman, P. Tajné impérium: Eisenhower, CIA a skrytý příběh americké špionáže.  Praha: BB Art, 
2005, str. 197. 
16 Wade, M. Sputnik Plus 50. Encyclopedia Astronautica. 
http://www.astronautix.com/articles/spulus50.htm, 17. 3. 2008. 
17 Callahan, D., Greenstein F. I. The Reluctant Racer: Eisenhower and U.S. Space Policy. In: 
Spaceflight and the Myth of Presidential Leadership, ed. R. D. Launius a H. E. McCurdy. Urbana: 
University of Illinois Press, 1997, str. 22. 
18 Launius, R. D. NASA: A History of the U.S. Civil Space Program. Malabar, Fla: Krieger Pub. Co, 
1994, str. 22. 
19 Pacner, Kosmičtí špioni…, str. 60. 
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Launching the World's First Satellite. Tvrdí, že pro tato tvrzení neexistují žádné 

podklady. Podle něj Vanguard zkrátka sliboval větší vědecký přínos.20 

I přes zjevné zpoždění projektu Vanguard, patrné již v roce 1956, na něm 

americká vláda trvala. CIA navíc informovala Eisenhowera, že Sověti už jsou blízko 

k vypuštění družice. Zřejmě si americké vedení nebylo schopné představit, jaké 

trauma způsobí vítězství SSSR Spojeným státům.21  

O vypuštění družice žádali také konstruktéři raket v Sovětském svazu. Ovšem 

bylo potřeba přesvědčit vojenské generály o její užitečnosti. Koroljov sliboval, že 

z družice bude moci SSSR provádět špionáž na americkém území. Tento argument 

velmi napomohl ke schválení projektu vědecké družice. 30. července 1955 (tedy o 

den později než USA) uveřejnila sovětská tisková agentura TASS prohlášení o 

plánech Sovětského svazu na vypuštění družice v rámci IGY. To bylo samozřejmě 

považováno za obvyklý propagandistický tah Moskvy.22  

  Sovětští generálové také potvrdili první orientační plán prací na umělých 

kosmických tělesech. Kolem roku 1958 měla být tak podle plánu vypuštěna první 

družice a asi v roce 1964 měl odletět první člověk do vesmíru.23 

Sovětský vůdce Chruščov byl pevně odhodlán předstihnout Američany v jejich 

úsilí. Proto nařídil dokončení sovětského projektu před plánovaným startem 

Vanguardu (1. července 1957). V únoru řekl Koroljovovi: „Soudruzi, byl bych rád, 

kdybyste mohli první raketu vypustit před 1. májem. Jako dárek pracujícím k jejich 

svátku.“24 Toto datum Koroljov ihned odmítl. První start proběhl až 15. května         

a raketa při něm vybuchla. Tento neúspěch byl následován dalšími. Ale ani na 

americké straně se starty raket vždy nedařily. Jenže na rozdíl od Sovětů Američané 

své neúspěchy netajili.25 

V září se v Moskvě konaly slavnostní akce u příležitosti stého výročí narození 

zakladatele teoretické kosmonautiky Ciolkovského. Přítomni byli i zahraniční 

novináři a diplomaté. Očekávali, že Sověti přednesou své plány, ale místo toho 

                                                 
20 Rozhovor J. McDadea s Mattem Billem z 23. 7. 2003 o jeho knize (Bille, M., Lishock, E. The First 
Space Race: Launching the World's First Satelite. Texas A&M University Press, 2004). 
http://www.collectspace.com/news/news-072303a.html, 3. 3. 2008. 
21 Taubman, Tajné impérium…, str. 211. 
22 Tamtéž. 
23 Pacner, K. Kosmičtí špioni. Praha: Albatros, 2005, str. 59-60. 
24 Pacner, Kolumbové vesmíru…, str. 129. 
25 Tamtéž. 
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museli poslouchat pouze oslavné projevy. Protože americké plány byly všem známé, 

předpokládali přítomní novináři, že SSSR v nejbližší době družici nevypustí.26 

Na mezinárodní konferenci v rámci IGY zaměřené na raketový a družicový 

výzkum, která začala 30. září 1957 ve Washingtonu, použil sovětský delegát Sergej 

M. Poloskov ve své prezentaci s názvem Sputnik obrat „nyní, v předvečer první 

umělé družice Země“. Když se ho americký delegát Homer E. Newell zeptal, kdy 

SSSR plánuje vypuštění družice, odpovědi se vyhnul.27 

                                                 
26 Tamtéž, str. 133. 
27 Dickson, P. Sputnik: The Shock of the Century. (New York: Walker, 2001) 
http://www.sputnikbook.net/intro.php, 29. 3. 2008. 
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3. Sputnik 
 

 Vypuštění sovětské družice Sputnik 4. října 1957 byl pro Američany (i pro celý 

svět) šok. Senátor a pozdější prezident Lyndon B. Johnson i ostatní přirovnávali 

Sputnik k Pearl Harboru. Předseda Sněmovny reprezentantů John McCormack 

dokonce prohlásil, že Spojené státy čelí hrozbě „zaniknutí národa“.28 Noviny po 

celých Spojených státech varovaly před zhoršující se pozicí USA vůči Sovětskému 

svazu. Na první straně New York Times svítil obrovský titulek přes celý list: Soviet 

Fires Earth Satellite Into Space; It Is Circling The Globe at 18 000 M.P.H.; Sphere 

Tracked In 4 Crossings Over U.S. (Sověti vystřelili do vesmíru družici Země; oblétá 

zeměkouli rychlostí 18 000 mil za hodinu; 4 zachycení přeletu satelitu nad USA).29 

Vycházely články o „rudém Měsíci“ nad Spojenými státy30 a o propagandistickém 

triumfu (Sunday New York Times, Denver Post).31 Novináři se ptali, jak je možné, 

že se něco takového mohlo stát, aniž by o tom někdo dopředu věděl. Philip Taubman 

ve své knize Secret Empire (Tajné impérium) napsal, že „Sputnik znamenal pro 

Spojené státy ponižující porážku, byla to možná nejtemnější hodina studené války, 

(…) událost, která proměnila život Ameriky“.32 Sputnik byl navíc nečekaně těžký, 

vážil 83,6 kilogramu, což byl opravdu rozdíl v porovnání s Vanguardem, který měl 

pouhých 1,6 kilogramu.33 

 Nejen v americkém tisku, ale i v ostatních zemích byla zpráva o Sputniku na 

titulních stranách novin. Britové byli ohromeni sovětským úspěchem. Ovšem 

Sunday Telegraph vyslovil naději, že Spojené státy Sovětský svaz při dobývání 

vesmíru brzy předčí. Čínský tisk předkládal Sputnik jako důkaz nadřazenosti 

komunistického systému a komunistické vědy. Rakouské komunistické noviny 

Volkstimme hrdě oznamovaly, že na rozdíl od vstupu do atomového věku svržením 

bomb na Nagasaki a Hirošimu, kdy zemřelo 100 000 lidí, může nyní lidstvo 

oslavovat mírový vstup SSSR do kosmického věku. Nekomunistický rakouský deník 

Die Presse naopak panicky naznačoval, že není jisté, zda není sovětská družice 

                                                 
28 Stares, P. B. The Militarization of Space. U.S. Policy, 1945-1984. Ithaca, New York: Cornell 
University Press, 1985, str. 19. 
29 The New York Times, 5.10.1957. 
30 Red Moon Over the U.S. Time, 14. 10. 1957, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,862748-1,00.html, 3. 3. 2008. 
31 Dickson, Sputnik: The Shock of the Century… 
32 Taubman, Tajné impérium…, str. 214. 
33 Wade,  Sputnik Plus 50…, 2. 3. 2008. 
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míněna jako počátek války na kosmické úrovni namísto deklarovaných vědeckých 

záměrů.34 

 Sovětský vědec Anatolij Blagonravov, který se zúčastnil konference IGY ve 

Washingtonu, byl požádán, aby komentoval vypuštění Sputniku. Neodpustil si 

poznámku, že USA stále jen mluví o své družici, aniž by nějakou vypustili, na rozdíl 

od Sovětů, kteří nejprve konají a teprve poté o tom mluví. Ale smyslem IGY bylo 

podle Američanů o svých plánech mluvit před, během i po jejich uskutečnění, aby 

všichni mohli sdílet všechny informace.35 

 Americký tisk začal okamžitě po sovětském úspěchu pokládat nepříjemné 

otázky. Proč Vanguard ještě neodstartoval? A proč vlastně byl vybrán tento projekt, 

a ne Orbiter? Proč byl původní rozpočet jedenáct milionů dolarů více než desetkrát 

překročen?36  

 Bílý dům na vypuštění sovětské družice reagoval zdánlivě velmi klidně. 

Prezident Eisenhower ve svém prohlášení z 9. října 1957 uvedl, že Američané nikdy 

se Sověty o vypuštění družice nesoutěžili a že rozhodně není americký raketový 

vývoj nijak zpožděn, protože vypuštění americké družice bylo naplánováno na 

březen 1958.37 Američané prý mohli vypustit umělou družici dříve než Sověti, ale to 

by narušilo mnohem důležitější (podle Eisenhowera) raketový program.38 Stejně 

mluvil ministr obrany Charles Wilson i John P. Hagen, vedoucí projektu 

Vanguard.39 Šéf štábu Bílého domu Sherman Adams prohlásil, že Washington nemá 

v úmyslu soutěžit „v kosmickém basketbalu“.40 Vláda krizi natolik bagatelizovala, 

že se zdálo, jako by si neuvědomovala politický i vojenský význam Sputniku.41 

S vypuštěním Sputniku zasáhla Ameriku vlna hysterie. Lidé byli přesvědčení, 

že Sovětský svaz je technicky vyspělejší než Spojené státy. Ale bylo nepochopitelné, 

jak to technicky zaostalý Sovětský svaz, který až ve dvacátých letech dvacátého 

                                                 
34 Dickson, Sputnik: The Shock of the Century… 
35 Tamtéž. 
36 Pacner, Kolumbové vesmíru…, str. 137. 
37 Woolley, J. T., Peters G. The American Presidency Project. Dwight D. Eisenhower. 211 - 
Statement by the President Summarizing Facts in the Development of an Earth Satellite by the United 

States. October 9th, 1957. Santa Barbara, CA: University of California. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=10925, 2. 3. 2008. 
38 Callahan, Greenstein, The Reluctant Racer…, str. 23. 
39 Marlin, C. L. Space Race Propaganda: U.S. Coverage Of the Soviet Sputniks in 1957. Journalism 
Quarterly, Vol. 64, No. 2, 1987, str. 545, 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=14839564&site=ehost-live, 2. 3. 
2008. 
40 Taubman, Tajné impérium…, str. 216. 
41 Tamtéž, str. 219. 
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století začal vyrábět první auta a letadla, dokázal. Sověti by nyní mohli zasáhnout 

americké území balistickými raketami a tato skutečnost vyústila v obavy, že USA 

budou vydírány nebo ovládány z vesmíru.42 Média začala rozlišovat dobu „před 

Sputnikem“ a „po Sputniku“. Zároveň se zrodil nový pojem – kosmický věk (Space 

Age).43 

Demokratičtí senátoři obvinili prezidenta Eisenhowera, že jeho vláda je 

zodpovědná za triumf Sovětského svazu a zanedbání amerického kosmického 

programu.44 Senátor Henry Jackson přirovnal Sputnik k drtivému úderu namířenému 

proti prestiži Spojených států, jejichž dosavadní pozice lídra svobodného světa je 

otřesena.45 Senátoři požadovali okamžité vyšetřování Senátním výborem pro 

ozbrojené složky. Eisenhower však stále opakoval, že americký program na 

vypuštění družice nikdy nebyl chápán jako závodění se Sověty. Řekl, že jeho obavy 

o bezpečnost USA se nezvětšily ani v nejmenším.46 Podle časopisu Time byly 

Spojené státy v očích celého světa v kosmickém závodu, ať chtěly či ne.47 V tisku se 

objevovaly karikatury Eisenhowera, který podřimuje anebo hraje golf, zatímco 

Sověti dobývají vesmír.48 Projektu Vanguard se začalo říkat „Rearguard“.49 

 Ve skutečnosti byl americký prezident situací znepokojen, a proto požadoval, 

aby Vanguard startoval ještě téhož roku – aby se poté mohlo říkat, že SSSR a USA 

vypustily své umělé družice ve stejném roce. Ve svých pamětech napsal, že sovětský 

vědecký úspěch byl impozantní a velmi překvapivý.50 Na druhou stranu Eisenhower 

věděl, že tato „raketová mezera“ mezi USA a SSSR, o které začali všichni se 

strachem mluvit, byla jen zdánlivá. Informace o sovětském raketovém vývoji 

                                                 
42 Stares, The Militarization of Space…, str. 19. 
43 Launius, R. D. Sputnik and the Origins of the Space Age. 
http://history.nasa.gov/sputnik/sputorig.html, 3. 3. 2008. 
44 Senators Attack Missile Fund Cut. The New York Times, 6. 10. 1957, 
http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-10.html, 2. 3. 2008. 
45 Bulkeley, R. The Sputnik Crisis and Early US Space Policy: A Critique of the Historiography of 
Space. Bloomington: Indiana University Press, 1991, str. 5. 
46 Lawrence, W. H. President Voices Concern on U.S. Missiles Program, But Not on the Satelite. The 
New York Times, 10. 10. 1957, http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-16.html, 2. 
3. 2008. 
47 Project Vanguard: Why It Failed to Live Up to Its Name. Time, 21. 10. 1957, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,937919-1,00.html, 2. 3. 2008. 
48 Callahan, Greenstein, The Reluctant Racer…, str. 35. 
49 Project Vanguard… 
50 Taubman, Tajné impérium…, str. 216. 
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dostával od přísně tajných výzvědných letadel U-2, ale ty samozřejmě nemohl 

zveřejnit.51  

 Psychologický dopad Sputniku si uvědomil i Chruščov. Doposud považoval 

Koroljovovy družice za projekt, který byl tolerován, pokud nenarušoval mnohem 

důležitější vývoj mezikontinentálních balistických raket (ICBM).52 Zprvu nikomu    

v SSSR, ani samotnému Koroljovovi nedocházelo, o jak převratnou událost se jedná. 

Ukázal to i nezájem sovětských médií – úvodník hlavních novin Pravda z 5. října 

1957 psal o přípravách na zimu. Až teprve ohlas ve světových médiích ukázal 

důležitost Sputniku. Nyní Chruščovovi došlo, že úspěch Sputniku může být 

využíván jako propaganda, a okamžitě prohlásil, že „sovětské rakety pohání do 

vesmíru socialismus“.53 Až den po ostatních světových denících začala Pravda psát o 

satelitu, který je produktem sovětského národa, otiskla mapy přeletů Sputniku nad 

sovětským a (hlavně) americkým územím a otiskla dokonce i oslavné básně na 

Sputnik, jejichž názvy byly ve stylu „skok do budoucnosti“ apod.54 

 V rozhovoru pro New York Times ze 7. října 1957 mluvil Chruščov o Sputniku 

téměř lhostejně. Naopak se spíše věnoval kritice americké politiky na Blízkém 

východě a v Německu; obvinil ministra zahraničí Dullese ze snahy vehnat Turecko 

do války se Sýrií a německého kancléře Adenauera z hitlerovské politiky.55  

 Hlavní konstruktér Koroljov byl po celou dobu utajen. Dokonce, když švédská 

Akademie věd chtěla znát jméno otce družice, aby ho mohla navrhnout na Nobelovu 

cenu, Chruščov odpověděl: „Otec družice? To je přece všechen sovětský lid!“56 Svět 

i obyvatelé SSSR se Koroljovovo jméno oficiálně dozvěděli až po jeho smrti v roce 

1966. Hlavní konstruktér po celý život nesl velmi těžce, že musí pracovat v utajení.57 

 Vypuštění první umělé družice Sovětským svazem také přispělo k založení 

hlubšího studia komunismu a sovětského systému v USA. „Sovětologie se objevila 

na počátku studené války v 50. letech 20. století a formovala se v roce 1957, kdy 

                                                 
51 Tindall, G. B., Shi, D. E. Dějiny Spojených států amerických. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
1996, str. 682. 
52 Wade, Sputnik Plus 50… 
53 Pacner, Kolumbové vesmíru…, str. 140. 
54 Leary, W. E. Present for the Beginning: A Khrushchev Remembers. The New York Times, 25. 9. 
2007, http://www.nytimes.com/2007/09/25/science/space/25serg.html?_r=1&oref=slogin, 2. 3. 2008. 
55 Reston, J. Khrushchev Asks World Rule of the Satellite and Missiles If Part of Wide U.S.-Soviet 
Pact. The New York Times, 8. 10. 1957, http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-
13.html, 18. 3. 2008. 
56 Pacner, Kolumbové vesmíru…, str. 141. 
57 Isachenkov, V. Secrets of 1957 Sputnik Launch Revealed. The Associated Press, 1. 10. 2007, 
http://www.space.com/missionlaunches/071001_ap_sputnik_secret.html, 3. 3. 2008. 
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Rusové vypustili Sputnik,“ napsal známý americký historik polského původu 

Richard Pipes v memoárech.58 Nejen sovětologie zažila rozkvět. V září 1958 

Kongres přijal zákon o vzdělávání zaměřeném na obranu země. Díky němu byly 

financovány federální programy zabývající se studiem matematiky, přírodních věd   

a moderních jazyků.59 Také byl zreformován systém studentských půjček a stipendií 

pro postgraduální studenty a byly zaváděny nové kurzy, kde se studenti učili 

nezávislému myšlení.60 

 Podle Paula Dicksona, autora knihy Sputnik: Šok století, měla sputnikovská 

krize vliv na masivní rozvoj vědy ve Spojených státech; a mnoho základních 

technologických vymožeností dnešní doby, například Internet, vděčí Sputniku za 

impuls k jejich počátečnímu vývoji.61  

  

                                                 
58 Pipes, R. Vixi: Paměti nezařaditelného. Praha: Mladá fronta, 2005. 
59 Tindall, Shi, Dějiny Spojených států amerických…, str. 682. 
60 Raleigh, D. J. Russian’s Sputnik Generation. Soviet Baby Boomers Talk about Thein Lives. 
Bloomington: Indiana University Press, 2006, str. 3. 
61 Dickson, Sputnik: The Shock of the Century… 
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4. Lajka, Gagarin 
 

 Další ránu Američanům zasadilo vypuštění druhého Sputniku (3. listopadu 

1957), který byl mnohonásobně těžší (508 kg)62 a ještě navíc vynesl na oběžnou 

dráhu psa Lajku. Aby byl splněn Eisenhowerův požadavek vypuštění družice do 

konce roku, byl start Vanguardu naplánován na 6. prosince. Jenže raketa vybuchla 

už při startu. Vzhledem k tomu, že start přenášely v přímém přenosu televizní 

kamery, byla americká potupa dovršena.63 Den na to, ještě ke všemu to bylo zrovna 

16. výročí útoku na Pearl Harbor, si tisk se svými komentáři nebral servítky. Na 

titulních stranách se objevily nápisy typu „A jéje!!! Americký Sputnik vybuchl na 

zemi!!!“ (Daily Mirror) nebo „9-8-7-6-5-4-3-2-1-PFFT“ (Los Angeles Herald & 

Express).64 Vanguard dostal mnoho ironických pojmenování – Flopnik (Daily 

Herald), Kaputnik (Daily Express), Puffnik (Daily Mail) nebo Stayputnik (News 

Chronicle).65 Zprávy v západním tisku byly natolik zahanbující, že sovětským 

novinám už je stačilo pouze otisknout, aniž by se musely jako obvykle snažit 

nějakým způsobem Američany zdiskreditovat.66 

 Teprve po krachu Vanguardu dostal volnou ruku tým Wernhera von Brauna. 

Von Braun nesl velmi špatně, že jako první nebyl vybrán jeho projekt, dokonce si na 

to stěžoval i tisku.67 Nyní tedy konečně dostal start Redstone zelenou. První 

americká umělá družice Explorer 168 byla úspěšně vypuštěna v noci z 31. ledna na 1. 

února 1958. Konečně mohly americké noviny otisknout fotografii tří smějících se 

mužů, svírajících model Exploreru nad svými hlavami. Byli to hlavní konstruktér 

Wernher von Braun, fyzik James Van Allen a ředitel JPL (Jet Propulsion 

Laboratory) William H. Pickering. New York Times psaly, že v ulicích alabamského 

Huntsvillu, kde sídlil von Braun a armádní raketový program, vyrazily tisíce 

                                                 
62 Wade, M. Sputnik 2. Encyclopedia Astronautica. http://www.astronautix.com/craft/sputnik2.htm, 2. 
3. 2008. 
63 Tamtéž. 
64 Vanguard’s Aftermath: Jeers And Tears. Time, 16. 12. 1957, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,893768,00.html, 2. 3. 2008. 
65 Online Etymology Dictionary. Sputnik. Prosinec 2001, 
http://www.etymonline.com/index.php?term=sputnik, 2. 3. 2008. 
66 Taubman, Skryté impérium…, str. 235. 
67 Wade, Sputnik Plus 50… 
68 Dříve nazývaný Orbiter. 
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obyvatel do ulic a vypadalo to tam jako při silvestrovských oslavách.69 Prvnímu 

Vanguardu se podařilo odstartovat po dalším neúspěchu až v březnu.70 

 Co se týče vědeckého přínosu, vyhráli tento první kosmický závod Američané. 

Družice Explorer potvrdila předpoklad o existenci radiačních zón okolo Země. Podle 

fyzika, který se o experiment zasloužil, byl tento jev nazván Van Allenovy radiační 

pásy.71 Sputnik žádné vědecké přístroje nenesl. Ale na rozdíl od Exploreru přinesl 

své zemi politické vítězství. 

 Eisenhowerovy postoje a názory na roli vesmírného soupeření se v průběhu let 

1957 až 1960 změnily. Příčinou byly dva hlavní faktory: zaprvé, prezident měl 

zájem na obnovení americké prestiže, která byla sputnikovskou krizí otřesena,          

a zadruhé, v celých Spojených státech panovala shoda názorů, že úspěch či neúspěch 

ve vesmírném závodu byl zásadní pro pozici USA ve světě. Chruščov se 

propagandisticky snažil vytěžit co nejvíc ze sovětských úspěchů v kosmu. Vždy 

nadsazoval vývoj sovětského kosmického výzkumu a zamlčoval veškeré neúspěchy. 

Snažil se zastrašovat spojence USA a naklánět si na svou stranu postkoloniální země 

třetího světa tím, že vyzdvihoval přednosti komunistického ekonomického systému 

nad kapitalistickým. Po úspěchu Sputniku se mu argumentovalo ještě lépe. 

Eisenhowerovi poradci si dobře uvědomovali důležitost této propagandy. Ministr 

zahraničí John F. Dulles se obával zvětšení vlivu SSSR na Blízkém východě.72 

 Změna Eisenhowerova postoje umožnila vznik Národního úřadu pro letectví    

a kosmonautiku (NASA), vládní agentury, která měla na starosti americký kosmický 

program. Vznikla přeměnou z již existující NACA (Národní poradní výbor pro 

letectví). Kongres schválil její vznik 29. července 1958 a začala fungovat 1. října 

téhož roku.73 

 Po vypuštění Sputniku 2 s živým tvorem bylo jasné, že dalším milníkem 

v dobývání kosmu bude start člověka. V SSSR ale toto zatím nemělo prioritu. 

Důležitější bylo pro Sověty vytvoření družice pro fotografickou rozvědku.74 Když se 

ale Chruščov dověděl, že Američané počítají s vypuštěním lidí do vesmíru, okamžitě 

nařídil změnu kurzu. První člověk v kosmu musel být ze Sovětského svazu. Aby byl 

                                                 
69 Taubman, Skryté impérium…, str. 236. 
70 Launius, Sputnik and the Origins of the Space Age… 
71 Wade, M. Explorer. Encyclopedia Astronautica. http://www.astronautix.com/project/explorer.htm, 

2. 3. 2008 
72 Callahan, Greenstein, The Reluctant Racer…, str. 30-31. 
73 Launius, NASA…, str. 29-32. 
74 Pacner, Kosmičtí špioni…, str. 68. 
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vyzkoušen bezpečný návrat kosmonauta zpět na Zemi, byli v srpnu 1960 na oběžnou 

dráhu posláni další psi – Bělka a Strelka. Chruščov pak poslal americkému 

prezidentovi jako dárek štěně Strelky. Kennedy v děkovném dopise pogratuloval 

Chruščovovi k převaze SSSR v dobývání kosmu.75 Ačkoliv se někteří lidé obávali, 

že by štěně mohlo nést skrytý mikrofon, Kennedy si jej ponechal. Fenka měla 

posléze s prezidentovým psem štěňata, která Kennedy pojmenoval na počest 

sovětské družice Pupniks.76 

 Američané spustili svůj projekt Mercury, který měl za cíl vypuštění člověka do 

vesmíru, v roce 1959. Na rozdíl od Sovětů, kteří pracovali v naprostém utajení, 

noviny v USA psaly o přípravách letů lidí do vesmíru na titulních stranách. Pro 

astronautický výcvik bylo vybráno sedm vojenských pilotů (podle Eisenhowerova 

nařízení). Tito muži se okamžitě stali národními hrdiny, také proto, že uzavřeli 

dohodu s časopisem Life na výhradní práva ke svým příběhům.77 Eisenhower ale 

příliš lety lidí do vesmíru nepodporoval; dával přednost nepilotovaným letům, které 

byly mnohem levnější. Projekt Mercury podle něj neměl zase až takovou vědeckou 

hodnotu, aby bylo nutné jej rozšiřovat, jak požadovala NASA.78 

 Jenže zatímco NASA počítala se startem člověka někdy do poloviny desetiletí, 

Sověti urychleně připravovali start svého kosmonauta. Po pečlivém výběru bylo 

rozhodnuto, že do vesmíru poletí jako první Jurij Gagarin. Počítalo se se startem 

v březnu nebo dubnu 1961, ale přípravy byly ve skluzu. Sověti tedy začali 

improvizovat. Gagarin se stal prvním člověkem ve vesmíru 12. dubna 1961. Po 

odtajnění archivů vyšlo najevo, že celá akce byla velmi riskantní a její úspěch lze do 

značné míry považovat za zázrak.79 Až v roce 1996 bylo zjištěno, že k nezdaru 

opravdu mnoho nechybělo – při Gagarinově návratu se loď vymkla kontrole a začala 

nebezpečně rotovat. Dodnes není zcela jasné, jak to Gagarin přežil.80 

 Jiný sovětský kosmonaut ale nepřežil. Při tréninku ve zkušební podtlakové 

komoře zemřel při nešťastné nehodě mladý kosmonaut Valentin Bondarenko. Stalo 

                                                 
75 Kasík, P. První člověk vyletěl do vesmíru – další body pro Sovětský svaz. 14. 8. 2007. 
http://technet.idnes.cz/prvni-clovek-vyletel-do-vesmiru-dalsi-body-pro-sovetsky-svaz-pua-
/tec_vesmir.asp?c=A070811_232752_sw_internet_pka, 17. 3. 2008. 
76 Bark At the Moon. A Short History of Soviet Canine Cosmonauts. 
http://space.about.com/library/weekly/aa120802a.htm, 17. 3. 2008. 
77 Launius, NASA…, str. 40. 
78 Compton, W. D. Where No Man Has Gone Before: A History of Apollo Lunar Exploration 

Missions. Washington: NASA, 1989, str. 4. 
79 Toufar, P. Utajený vesmír. Brno: Moba, 2004, str. 56. 
80 Pacner, K. Tajný závod o Měsíc. Praha: Bohemia, 1997, str. 207. 
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se tak ani ne tři týdny před Gagarinovým startem. Sověti nehodu ale utajili a svět se 

o Bondarenkovi dozvěděl až o více než dvacet let později.81 Kvůli sovětskému 

zamlčování všech nehod začaly vznikat různé fámy o utajených kosmonautech, kteří 

údajně zahynuli při pokusech o lety do vesmíru. Čas od času se takovéto zprávy 

objevovaly v západním tisku82 a i dnes se s nimi můžeme občas setkat – alespoň v 

beletristickém zpracování.83 

 Ačkoli SSSR datum vypuštění člověka do kosmu neoznámil, americké tajné 

služby o něm věděly. USA měly totiž podél sovětských hranic síť monitorovacích 

základen, z nichž nejdůležitější byly v Turecku a Íránu.84 Večer před Gagarinovým 

startem CIA sdělila tuto informaci prezidentu Kennedymu. Ten nepovažoval za 

nutné být buzen kvůli takové věci.85 

 Jurij Gagarin se po svém letu stal nejen národním, ale i celosvětovým hrdinou. 

Američané byli opět druzí – Alan Shepard se stal prvním americkým astronautem 

během patnáctiminutového balistického skoku 6. května 1961. A i tak zaostávali za 

Sověty v mnoha aspektech. Gagarin obletěl celou Zemi, Shepard byl vlastně jen 

vystřelen a do vesmíru pouze krátce nahlédl. Gagarinův Vostok vážil téměř pětkrát 

více než Freedom 7. Gagarin strávil ve stavu beztíže 89 minut, zatímco Shepard 

pouhých pět.86 

  

                                                 
81 Heppenheimer, T. A. Countdown: A History of Space Flight. New York: John Wiley & Sons, 1997, 
str. 188-189. 
82 Toufar, Utajený vesmír…, str. 9-11. 
83 Známá kniha Omon Ra současného ruského autora Viktora Pelevina vypráví fiktivní příběh hocha, 
který je trénován v tajném programu letů na Měsíc, v němž jsou těmto mladíkům amputovány nohy, 
aby se vešli do malých raket, a kteří jsou vysíláni na Měsíc bez návratu na Zem. (Pelevin, V. Omon 
Ra. Praha: Dokořán, 2002, překlad L. Dvořák). 
84 Pacner, Kosmičtí špioni…, str. 98. 
85 Tamtéž, str. 102. 
86 Launius, NASA…, str. 59. 



 26

5. Přistání člověka na Měsíci 
 

5.1 Prezident Kennedy a Apollo 

 

Na tiskové konferenci téhož dne, kdy odstartoval Gagarin, Kennedy prohlásil, 

že jde o úžasný vědecký úspěch a že už pogratuloval Chruščovovi i Gagarinovi. 

Považoval tuto událost za očekávanou vzhledem k tomu, že všichni věděli o náskoku 

SSSR v raketovém vývoji. Zároveň ale připustil, že „nikdo není víc unaven než on“ 

z amerického zaostávání za Sověty při dobývání vesmíru.87 Situací byl velmi 

zasažen a přemýšlel, jak Sověty dohnat (a předehnat). Se svými poradci řešil otázky, 

jak toho dosáhnout, co se dá dělat, zda mohou Američané obletět Měsíc dříve než 

Sověti nebo tam dokonce první přistát. Na závěr porady prohlásil, že neexistuje nic 

důležitějšího.88  

 Další ránu americkému sebevědomí zasadilo fiasko při invazi kubánských 

emigrantů v Zátoce sviní na Kubě. O akci, která byla velmi špatně připravena, řekl 

jeden komentátor New York Times, že Spojené státy „vypadají pro přátele jako 

pitomci, pro nepřátele jako darebáci a pro ostatní jako úplně neschopné“.89 Podle 

některých názorů měl nezdar invaze společně s Gagarinovým úspěchem vliv na 

Kennedyho rozhodnutí o vyslání lidí na Měsíc.90 Walter McDougall k těmto dvěma 

událostem zařadil ještě krize v Laosu a Kongu.91 

Ve svém projevu o „naléhavých národních potřebách“ z 25. května 1961 

prezident žádal, aby Kongres schválil projekt vyslání člověka na Měsíc a jeho 

bezpečný návrat na Zemi, který by měl být uskutečněn do konce desetiletí. Tomuto 

rozhodnutí přiložil abnormální důležitost a apeloval na celý národ, aby jej 

                                                 
87 Woolley, J. T., Peters G. The American Presidency Project. John F. Kennedy. 119 – The 
President’s News Conference of April 12th, 1961. Santa Barbara, CA: University of California. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=8055, 5. 3. 2008. 
88 Heppenheimer, Countdown…, str. 192-193. 
89 Tindall, Shi, Dějiny Spojených států amerických…, str. 694. 
90 Jerome Wiesner, vědecký poradce prezidenta Kennedyho, řekl, že si je jistý vlivem invaze na 
prezidentovo rozhodnutí. Stejně tak někdejší ředitel NASA T. Keith Glennan označil Gagarinův let a 
invazi v Zátoce sviní jako klíčové události, které vedly k zahájení programu Apollo. (Launius, 
NASA…, str. 60). 
91 McDougall, The Heavens and the Earth…, str. 8. 
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podpořil.92 Chruščov tuto jeho výzvu nebral vážně a předpokládal, že ze strany 

Kennedyho jde jen o politickou rétoriku.93 Jenže pro amerického prezidenta 

znamenal lunární program strategické rozhodnutí pro znovuzískání americké 

prestiže. Prohlásil, že vesmír se stal „novou hranicí“.94 Podle politologa Johna M. 

Logsdona byl projekt Apollo jeden z posledních velkých politických aktů studené 

války. Byl vybrán, aby symbolizoval sílu Spojených států v globálním soupeření se 

Sovětským svazem.95 

 Po Gagarinově startu začali i v Sovětském svazu přemýšlet o dalších 

perspektivách letů do vesmíru. Kosmonautika zde byla stále považována za trpěný 

přívažek mnohem důležitějšího raketového zbrojení. Všechny rakety, které byly 

používány pro vypouštění družic a nyní i člověka, byly prvotně konstruovány jako 

nosiče atomových a vodíkových bomb. Postupně se ale lety do vesmíru stávaly 

nástrojem státní propagandy.96 

Ničím jiným než propagandou nebyl let první ženy do vesmíru. Valentina 

Těreškovová byla vybrána hlavně proto, že podle Chruščova splňovala ideál „nové 

sovětské ženy“. Byla zapálenou komunistkou, tajemnicí místního Komsomolu          

a pracovala jako dělnice v továrně. Kromě tohoto dalšího sovětského prvenství se 

jednalo i o další paralelní let dvou kosmonautů. Souběžně s Těreškovovou létal na 

oběžné dráze totiž i kosmonaut Valerij F. Bykovskij.97 

 Sověti nikdy veřejně neoznámili svůj úmysl přistát na Měsíci. Avšak dalo se 

předpokládat, že se nesmíří s vítězstvím Američanů. CIA tvrdila, že se SSSR na 

Měsíc chystá. Po Gagarinově letu oznámila Kennedymu, že Sověti jsou schopni 

obletět Měsíc v roce 1966 a o tři roky později tam přistát a vrátit se zpět. Ve 

skutečnosti k takovému tvrzení neměla podklady a pouze spekulovala.98 Hlavní 

sovětský deník Pravda otiskl 14. října 1961 článek jakéhosi profesora K. Sergejeva  

o plánech letů automatických stanic k Měsíci a později i vyslání člověka na Měsíc. 
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CIA tušila, že pod pseudonymem se skrývá hlavní sovětský konstruktér Sergej 

Koroljov.99 

Kennedy se v otázce chápání národní prestiže velmi lišil od svého předchůdce. 

Už svou prezidentskou kampaň založil na kritice Eisenhowera a jeho volebním 

sloganem bylo uvést zemi znovu do chodu. Obvinil Eisenhowera z nečinnosti 

v otázce nespočetných sociálních, ekonomických a mezinárodních problémů. 

Hlavním bodem byla kritika „raketové mezery“ – Kennedy se domníval, že USA 

zaostává za SSSR ve vývoji mezikontinentálních balistických raket, což ale nebyla 

pravda.100  

Díky tomu, že Eisenhower tolik nelpěl na prestiži, nedošlo během doby jeho 

prezidentství k žádné mezinárodní krizi. Naopak, dala by se najít spojitost mezi 

Kennedyho (a jeho poradců, kteří zůstali na svém místě i v době Johnsonovy vlády) 

velkým důrazem na prestiž a americkým fiaskem ve Vietnamu. Ve stejném roce, kdy 

první Američané vystoupili na povrch Měsíce, začal ústup amerických vojáků 

z Vietnamu, největší politické katastrofy v historii USA. Obě tyto události ale byly 

paradoxně výsledkem stejné politiky národní bezpečnosti.101 

Odlišný postoj obou prezidentů se projevil zejména při rozhodnutí o přistání 

člověka na Měsíci. Eisenhower tento návrh, s kterým přišla NASA, zavrhoval. 

Dokonce prohlásil (v narážce na královnu Isabelu Kastilskou), že on nehodlá 

prodávat své šperky, aby mohl vyslat lidi na Měsíc.102 Kennedy byl přesvědčen, že 

pokud mají být USA světovou velmocí číslo jedna, musí být také první ve 

vesmírném závodu. Po Gagarinově úspěchu tak došlo k radikálnímu obratu od 

Eisenhowerovy politiky. Zpráva, kterou podepsali ředitel NASA James Webb          

a ministr obrany Robert McNamara a kterou Kennedymu doručil viceprezident 

Johnson, zdůrazňovala význam úspěchů, jako je vypuštění člověka do vesmíru, pro 

národní prestiž. Tato hodnota podle zprávy potom výrazně převažovala nad 

zanedbatelným vědeckým, hospodářským či vojenským přínosem; o ekonomické 
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zátěži nemluvě. Americký národ se měl podle ní rozhodnout pro vesmírné projekty 

zaměřené na zvýšení národní prestiže.103  

 Podle J. M. Logsdona, ředitele Institutu pro kosmickou politiku na 

washingtonské univerzitě, byl Kennedyho pevný postoj v otázce důležitosti 

vesmírného závodu charakteristický pouze pro počáteční období jeho vlády, 

konkrétně na dobu kolem letu Gagarina a invaze v Zátoce sviní. V letech 1962         

a 1963 Kennedy požadoval odborné revize kosmických programů, hlavně projektu 

Apollo.104 Dokonce začal mluvit o mezinárodní spolupráci při vyslání lidí na Měsíc. 

V září 1963 v projevu před Valným shromážděním OSN navrhoval Sovětům 

společnou expedici na Měsíc. Považoval za zbytečné, aby byl první let člověka na 

Měsíc předmětem mezinárodního soupeření a aby USA a SSSR paralelně pracovaly 

na tom samém, když by si mohly své výzkumy vyměnit.105 Toto zřejmě nebyla 

pouze politická rétorika, nýbrž to naznačovalo, že Kennedy začal být v otázce 

projektu Apollo opatrný.106 

 Ale Chruščov na nabídku amerického prezidenta nepřistoupil. Jeho syn, Sergej 

Chruščov, řekl v rozhovorech s americkými historiky koncem 90. let, že sovětský 

vůdce to odmítl kvůli prozrazení slabostí a nedostatků sovětského kosmického 

programu.107 

 Americká veřejnost se k vesmírným závodům stavěla nejednoznačně. Na jedné 

straně si většina lidí myslela, že je důležité být v objevování vesmíru před Sověty, na 

straně druhé ale Američané nechtěli, aby jejich vláda vydávala tak velké prostředky 

na kosmonautiku, když by se tyto peníze mohly využít na pokrytí důležitějších 

domácích potřeb.108 Konkrétně u programu přistání člověka na Měsíci panovaly 

mezi veřejností vážné pochyby o účelnosti vynaložených prostředků.109 Na rozdíl od 

                                                 
103 Logsdon, J. M. National Leadership and Presidential Power. In: Spaceflight and the Myth of 
Presidential Leadership, ed. R. D. Launius a H. E. McCurdy. Urbana: University of Illinois Press, 
1997, str. 207-208. 
104 Tamtéž. 
105 Woolley, J. T., Peters G. The American Presidency Project. John F. Kennedy. 366 - Address 
Before the 18th General Assembly of the United Nations. September 20th, 1963. Santa Barbara, CA: 
University of California. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9416, 11. 3. 2008. 
106 Logsdon, J. M. National Leadership and Presidential Power…, str. 208. 
107 Pacner, Kolumbové vesmíru…, str. 232. 
108 Velmi důležité být před Rusy – 51%, důležité – 21%, nedůležité – 23%, žádný názor – 5%. US 
Public Opinion on Space Exploration - The Importance of Space Exploration. Zdroj: Gallup 
Organization, 23.-28. 6. 1961. http://www.ropercenter.uconn.edu/cgi-
bin/hsrun.exe/Roperweb/pom/StateId/RjHlomnfx8GJNthut07Y1MSYYBArG-
U6J5/HAHTpage/Summary_Link?qstn_id=27923, 11. 3. 2008. 
109 Stojí za to – 34%, nestojí za to – 54%, neví – 12%. US Public Opinion on Space Exploration - 
Spending on Space Exploration. Zdroj: Louis Harris & Associates, červenec 1967. 
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prezidenta Kennedyho, který zahrnul přistání Američanů na Měsíci do seznamu 

urgentních národních potřeb, považovalo pouze 22% Američanů v roce 1962 vývoj 

raket pro vyslání lidí na Měsíc za urgentní potřebu USA.110 O dva roky později už 

dokonce velká většina respondentů nepovažovala za nutné udělat vše pro to, aby 

v závodu přistání člověka na Měsíci předstihli Američané Sověty.111 Ale když se 

podobný průzkum prováděl k třicátému výročí přistání Američanů na Měsíci a lidé 

byli dotázáni, zda si myslí, že všechna ta námaha a prostředky vynaložené na tento 

projekt za to stály, odpověděly kladně téměř tři čtvrtiny dotázaných.112 

  

5.2 Druhý vesmírný závod 

 

 Když bylo rozhodnuto o letu lidí na Měsíc, muselo se začít rychle jednat. Už 

v roce 1958 začaly USA i SSSR s programy na vysílání prvních sond k Měsíci. 

Zpočátku neúspěšně – starty provázely technické problémy a rakety vybuchovaly. 

Až 2. ledna 1959 se Koroljovovi podařilo vypustit sondu Luna 1, která měla podle 

plánu zasáhnout Měsíc (což dokazovaly například kovové státní znaky SSSR, které 

nesla). To se nezdařilo, sonda prolétla kolem Měsíce ve vzdálenosti 6 000 km            

a pokračovala dál do meziplanetárního prostoru. Luna 1 ale zjistila důležitou věc – 

Měsíc nemá žádné magnetické pole.113 Sověti jako obvykle neoznámili přesný účel 

                                                                                                                                                         
http://www.ropercenter.uconn.edu/cgi-bin/hsrun.exe/Roperweb/pom/StateId/RjM-
runfhXmJN9ZXt0yiJIvQYBAe1-U4_A/HAHTpage/Summary_Link?qstn_id=364034, 11. 3. 2008. 
110 Urgentní potřeba – 22%, spíše potřeba – 30%, minimální nebo žádná potřeba – 42%, žádná 
odpověď – 8%. US Public Opinion on Space Exploration – Man on the Moon. Zdroj: Opinion 
Research Corporation, leden 1962. http://www.ropercenter.uconn.edu/cgi-
bin/hsrun.exe/Roperweb/pom/StateId/RjM4amnfi6wJN9w_t0ypIj_gYBAo1-
4c5w/HAHTpage/Summary_Link?qstn_id=31735, 11. 3. 2008. 
111 Udělat vše pro vítězství nad Sověty – 26%, není důležité nad nimi zvítězit – 66%, neví – 8%. US 
Public Opinion on Space Exploration – Man on the Moon. Gallup Organisation, říjen 1964. 
http://www.ropercenter.uconn.edu/cgi-
bin/hsrun.exe/Roperweb/pom/StateId/RjM4amnfi6wJN9w_t0ypIj_gYBAo1-
4c5w/HAHTpage/Summary_Link?qstn_id=28905, 11. 3. 2008. 
112 Stálo to za to – 71%, nestálo to za to – 24%, neví – 5%. US Public Opinion on Space Exploration - 
Man on the Moon. CBS News, 1.-3. 8. 1999. http://www.ropercenter.uconn.edu/cgi-
bin/hsrun.exe/Roperweb/pom/StateId/RjM4amnfi6wJN9w_t0ypIj_gYBAo1-
4c5w/HAHTpage/Summary_Link?qstn_id=420268, 11. 3. 2008. 
113 Wade, M. Luna. Encyclopedia Astronautica. http://www.astronautix.com/project/luna.htm, 18. 3. 
2008. 
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letu, takže mohli poté tvrdit, že všech cílů bylo dosaženo. Američané byli opět druzí, 

jejich sonda prolétla kolem Měsíce ve vzdálenosti 60 000 km až v březnu.114  

 Vzápětí se Sovětům podařil jejich původní plán. 12. září 1959 zasáhla sonda 

Luna 2 povrch Měsíce. Úspěch SSSR potvrdil i britský profesor Bernard Lovell, 

který Lunu 2 pozoroval. Američané tak měli dokázáno od nezávislého zdroje, že si 

Sověti nevymýšlí. Chruščovovi se další sovětské vítězství velmi hodilo, protože jel 

shodou okolností druhý den po dopadu sondy na Měsíc na státní návštěvu do Bílého 

domu, a mohl tak prezidentu Eisenhowerovi přivézt jako dárek kopii státního znaku 

SSSR, který Luna 2 na Měsíc dopravila.115 Ještě úspěšnější byla sonda Luna 3, které 

se v říjnu 1959 podařilo vyfotografovat odvrácenou stranu Měsíce. Snímky nebyly 

příliš kvalitní, ale přesto se jednalo o úspěch. Bylo zjištěno, že na rozdíl od 

přikloněné strany Měsíce je odvrácená část mnohem hornatější.116  

 V té samé době, kdy Sověti úspěšně vypustili první tři Luny, americké sondy 

Pioneer, které byly namířené k Měsíci, nebyly schopny ani vzlétnout. Až čtvrtý 

Pioneer proletěl v březnu 1959 ve vzdálenosti 60 000 km kolem Měsíce.117 Sovětské 

úspěchy tak podporovaly veřejné mínění o pokročilém stupni raketového vývoje 

v SSSR. 

Další číslované Luny nesplnily své úkoly, nemluvě o Lunách nečíslovaných.  

O těch Sověti vůbec nemluvili. Většinou byly zařazeny pod nicneříkající program 

Kosmos, jehož úkol nebyl oznámen. Až Luna 9 měkce přistála na Měsíci na okraji 

Oceanus Procellarum (Oceán bouří) 3. února 1966, pouhé čtyři měsíce předtím, než 

na stejném místě přistál americký Surveyor 1.118 Tři dny zde potom fotografovala 

okolí a odvysílala panoramatické snímky povrchu Měsíce v její bezprostřední 

blízkosti. Luna 10 se 4. dubna 1966 stala první umělou družicí Měsíce; během 

Třiadvacátého sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu vysílala zpět na Zem 

Internacionálu.119 

Pilotované lety zajišťovaly projekty Vostok a Voschod. Po Gagarinovi             

a Germanu Titovovi podnikli Sověti první souběžný let dvou kosmonautů, Vostok 3 

                                                 
114 Vítek, A. Chytré automaty proklestily cestu člověka na Měsíc. 2. 10. 2007, 
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115 Tamtéž. 
116 Wade, Luna… 
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a 4 s Pavlem R. Popovičem a  Andrijanem G. Nikolajevem. Následoval Vostok 5 a 6 

s Těreškovovou a Bykovským, přičemž poté byly všechny další plánované lety 

v rámci programu Vostok zrušeny a převedeny do programu Voschod.120 Chruščov 

se totiž dozvěděl, že se Američané chystají vypustit dvoučlennou raketu Gemini už 

v roce 1964. Koroljov nejen že musel Američany předstihnout, ale Chruščov 

požadoval vypuštění rovnou tří kosmonautů v jedné raketě, a to do výročí Říjnové 

revoluce. Kosmická loď Voschod byla pouze upravený Vostok a kosmonauti se tam 

stěží vešli. Bylo odstraněno velké katapultovací křeslo a kosmonauti nemohli mít ani 

skafandry. Loď tak neměla žádný záchranný systém.121 Nicméně první let Voschodu 

1 s vícečlennou posádkou se zdařil a Sověti si mohli připsat další prvenství. Tentýž 

den, kdy Voschod 1 startoval, byl Chruščov odvolán z funkce (12. října 1964).122 

Voschod 2 měl opět dokázat převahu SSSR – tentokrát měli letět pouze dva 

kosmonauti, ale jeden z nich měl vystoupit do volného prostoru. Při konstrukci 

kosmické lodi s přechodovou komorou museli Sověti velice pospíchat, protože 

Američané oznámili své rozhodnutí vypustit druhou Gemini s vystoupením 

astronauta do volného prostoru už v létě 1965. I tento let se podařil, i když s mnoha 

závažnými obtížemi, o kterých ale Sověti mlčeli. Kosmonaut Leonov se až na sedmý 

pokus dostal z prostoru zpátky do kabiny, tam mezitím nebezpečně stoupla hladina 

kyslíku, takže stačilo málo, aby celá loď explodovala. Problémy měla posádka i při 

přistávání. Ale z propagandistického hlediska se jednalo o další sovětský úspěch; 

první dvoumístná kabina Gemini letěla až o týden později.123 Poté byl ale i program 

Voschod zastaven, aby byl ušetřen čas a mohly začít přípravy prvního letu Sojuzu.124 

 Američanům se 20. února 1962 konečně podařilo vyslat na oběžnou dráhu 

kolem Země svého prvního astronauta, Johna Glenna, který třikrát obletěl Zemi 

v kosmické lodi Friendship 7. Tím bylo dosaženo cíle, který si stanovil projekt 

Mercury. Ačkoliv další tři lety tohoto projektu byly mnohem úspěšnější, John Glenn 

se stal tím hlavním americkým hrdinou. Byl mezi Američany natolik populární, že 

jej NASA začala využívat jako užitečný nástroj pro své public relations.125 V roce 
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1974 byl dokonce zvolen do Senátu za stát Ohio a zůstal senátorem až do roku 

1999.126  

 Už během projektu Mercury si NASA uvědomovala obrovské nedostatky 

v požadavcích pro projekt Apollo. Bylo potřeba získat zkušenosti v třech hlavních 

oblastech. Zaprvé, astronauti museli být schopni určit polohu jiné vesmírné lodi, 

poté se s ní setkat a spojit se. Zadruhé, bylo nutné naučit se pracovat i vně lodi.       

A třetí oblast vyžadovala získání více informací o chování lidského organismu při 

dlouhodobém pobytu ve vesmíru. Aby NASA získala potřebné zkušenosti a mohla 

tak zahájit projekt Apollo, spustila na podzim roku 1961 projekt Gemini.127 

 Název Gemini měl symbolizovat její dvoučlennou posádku. V rámci programu 

bylo uskutečněno dvanáct letů, z toho deset pilotovaných. Zatímco první let Gemini 

(23. března 1965, posádka Virgil I. Grissom, John W. Young) trval necelých pět 

hodin, posádka posledního letu (11.-15. listopadu 1966, James A. Lovell, Edwin     

E. Aldrin) strávila ve vesmíru téměř čtyři dny. Při paralelním letu Gemini 6 a 7 se 

podařilo oběma lodím setkat, přičemž Gemini 6 se přiblížila ke Gemini 7 na 

vzdálenost 0,3 až 90 metrů a oblétávala ji.128 Projekt Gemini byl úspěšný i z hlediska 

vědeckého přínosu, protože během deseti misí bylo vykonáno dvaapadesát různých 

experimentů.129 

Kromě otázky letu na Měsíc potřebovala NASA zjistit, jak vypadá jeho povrch. 

Musela být ověřena možnost přistání, aby se například lunární modul neutopil 

v závějích prachu. Také nebylo jisté, zda budou na Měsíci fungovat komunikační 

systémy. Tento průzkum měl na starosti projekt Ranger, jenž byl spuštěn už v roce 

1959. První sonda startovala v srpnu 1961, ale stejně jako další dvě selhala. Ranger 

4 sice zasáhl Měsíc, ale přistál na jeho odvrácené straně, takže se nepodařilo získat 

žádné informace. A sonda Ranger 5 opět minula cíl a zmizela v meziplanetárním 

prostoru. Další sondě se podařilo na Měsíci přistát, ale selhaly kamery. A tak až 

sedmý Ranger byl úspěšný. Byl vypuštěn 28. července 1964 a podařilo se mu splnit 

všechny úkoly - poslal na Zem 4 308 fotografií. I další dvě sondy splnily úkol. 

Záběry z Rangeru 9, který přistál na Měsíci 24. března 1965, byly dokonce 
                                                 

126 Glenn se stal také nejstarším člověkem ve vesmíru, když se ve svých 77 letech zúčastnil na palubě 
raketoplánu Discovery mise STS-95 v roce 1998. Při misi na něm byly zkoumány účinky kosmického 
letu na proces stárnutí. (Astronaut Bio: John Glenn, Jr. http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/glenn-
j.html, 26. 3. 2008). 
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summary.txt, 26. 3. 2008. 
129 Launius, NASA…, str. 82. 
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přenášeny v přímém přenosu americkou televizí a sledovaly je milióny 

Američanů.130 

Až poté mohla v rámci programu Apollo odstartovat sonda Surveyor. Tato 

sonda měla tři odpružené přistávací nohy, které zajišťovaly měkké přistání na 

měsíčním povrchu, a otočné panely slunečních baterií umožňující dlouhodobější 

výdrž stroje. První sonda byla vypuštěna v květnu 1966 a podařilo se jí měkce přistát 

v oblasti Oceánu bouří. Pomocí kamery vyslala na Zem více než 11 000 vysoce 

kvalitních snímků. Po Surveyoru 1 následovalo ještě šest dalších sond, z nichž se 

nepodařilo přistát pouze dvěma. Jejich hlavním úkolem byl průzkum vhodného 

místa pro přistání astronautů.131 Oblasti vhodné pro přistání byly vybírány 

v návaznosti na výsledky zkoumání pěti lunárních družic Lunar Orbiter, které NASA 

vyslala k Měsíci mezi srpnem 1966 a srpnem 1967.132 Družice kromě výběru místa 

přistání také kompletně zmapovaly povrch Měsíce včetně jeho odvrácené strany. 

Takto vzniklý fotografický atlas se posléze stal nejlepší orientační pomůckou 

astronautů létajících na Měsíc.133 Program Surveyor skončil v únoru 1968, kdy už se 

Američané pozvolna připravovali na vyslání prvních lidí na Měsíc.134  

 

5.3 Projekt Apollo 

 

 Ačkoliv prezident Kennedy zahájil projekt Apollo pro přistání lidí na Měsíci až 

v roce 1961, inženýři v NASA s lety lidí na Měsíc počítali dávno předtím. Již při 

spouštění projektu Mercury se přistání člověka na Měsíci považovalo za jeho 

přirozené zakončení. Vymyšleno bylo i jméno – podle řeckého boha světla a Slunce 

byl projekt v lednu 1960 pojmenován Apollo.135  

 Zatím ale NASA mohla o Apollu jen mluvit (a vědci mohli zpochybňovat jeho 

vědeckou hodnotu) – byli to ale Kongres a prezident, kdo musel říci konečné ano.   

A rozhodující impuls přišel až s Gagarinovým letem. Předtím nebyl americký 

prezident projektem nikterak nadšen. Ještě v březnu 1961, když ředitel NASA James 
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Webb požadoval navýšit rozpočet tak, aby mohlo být přistání na Měsíci uskutečněno 

do konce dekády, Kennedy odmítal vydat tolik prostředků.136 O měsíc později už 

byla ale situace zcela jiná. Když Kennedy po sovětském triumfu hledal způsob, jak 

vrátit Americe tvář, jevilo se přistání člověka na Měsíci do konce desetiletí jako 

jediná možnost, jak toho dosáhnout. Třebaže vědci poukazovali na zbytečnost 

pilotovaných letů, když tvrdili, že objevy přinášející vědecké poznatky provedou 

lépe stroje než lidé, převážila v tomto případě otázka prestiže. Podle již zmiňované 

zprávy NASA a ministerstva obrany bylo nutné posílení civilního vesmírného 

programu ve všech oblastech. Jako nejlepší způsob navrácení Spojených států do 

čela vesmírného závodu zpráva doporučovala přistání člověka na Měsíci. „Je to 

člověk, ne pouhé stroje, kdo dokáže z vesmíru zachytit podobu světa.“137 

 Během jara a léta 1963 dosáhl nesouhlas s pilotovaným letem na Měsíc svého 

vrcholu. Příčinou byl hlavně požadavek Webba na opětovné zvýšení rozpočtu. 

Americký tisk pochyboval o nutnosti být na Měsíci dřív než Sověti.138 Republikáni 

vydali zprávu kritizující demokratickou vládu za přílišné výdaje na kosmický 

program. Bývalý prezident Eisenhower zopakoval své přesvědčení o neúčelnosti 

Apolla. Mnoho vědců vystoupilo se svými vesměs nesouhlasnými názory ohledně 

programu. Apollo podle nich nepřinášelo žádnou vědeckou hodnotu, mnohem 

lepších výsledků by bylo dosaženo nepilotovanými programy, které by navíc stály 

kolem jednoho procenta rozpočtu Apolla. Také jim připadalo, že vědecký výzkum se 

v USA zúžil pouze na kosmický program.139 

 I když už bylo rozhodnuto o vyslání lidí na Měsíc, nebylo zatím jasné, jak toho 

dosáhnout. Vznikly tři hlavní návrhy na uskutečnění měsíční mise. Prvním bylo 

přímé přistání, při němž by start obstarala obrovská raketa, která by vypustila 

vesmírnou loď. Ta by pak přistála na měsíčním povrchu a poté poslala svou část 

zpět na Zem. Druhý návrh, setkání dvou lodí na oběžné dráze kolem Země, byl 

velmi riskantní. Nakonec byl vybrán návrh teoretického aerodynamika dr. Johna    

C. Houbolta, který byl zprvu považován za nemožný. Podle něj by byla vypuštěna 

celá kosmická loď najednou, dosáhla by oběžné dráhy Měsíce a poté by vyslala 
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malý přistávací modul na povrch Měsíce. Tato třetí varianta byla nejjednodušší, 

nejlevnější, ale také velmi riskantní. Pokud by zařízení lunárního modulu selhalo, 

jeho posádka by se nikdy nemohla vrátit zpět.140 

 Když už se zdálo, že je vše připraveno, stala se v lednu 1967 tragédie. Při 

zkoušce kosmické lodi Apollo-Saturn 204 27. ledna 1967 začalo hořet v kabině a tři 

astronauti (Virgil I. Grissom, Edward H. White a Roger Chaffee) se nedostali ven 

kvůli přetlaku. Jednalo se o první oběti amerického kosmického programu, 

nepočítáme-li tři astronauty, kteří zahynuli při leteckých haváriích.141 Na žádost 

vdovy po Grissomovi dostala tato tragická zkouška název Apollo 1.142 

 Vyšetřování havárie a následné upravování kosmické lodi pro větší bezpečnost 

způsobily zdržení programu. Rekonstruované Apollo 7 odstartovalo až 11. října 

1968. Astronauti Walter Schirra, Walter Cunningham a David Eisele strávili na 

oběžné dráze kolem Země jedenáct dnů, během nichž vyzkoušeli ovladatelnost lodi 

a mnoho nových nebo modernizovaných přístrojů. Let byl velmi úspěšný a urychlil 

tak přípravy k vypuštění dalšího Apolla. To startovalo hned v prosinci téhož roku. 

Frank Borman, James A. Lovell a William A. Anders, posádka Apolla 8, byli první 

lidé, kteří se dostali za oběžnou dráhu kolem Země a kteří obletěli Měsíc. Na Štědrý 

večer z oběžné dráhy okolo Měsíce předčítali z Bible úryvek o stvoření světa. Každý 

čtvrtý člověk na Zemi slyšel jejich slova z televize nebo rádia.143 Apollo 8 předvedlo 

nejen úspěch vědy a techniky, ale také demonstrovalo, jakých výsledků jsou Spojené 

státy schopny. Doposud byl projekt pouze slibem, nyní bylo dokázáno, že 

Američané opravdu mají schopnosti k vyslání lidí na Měsíc. Navíc úspěch přišel 

v době, kdy byla americká společnost v krizi kvůli válce ve Vietnamu, rasovým 

nepokojům, demonstracím studentů a mnoha dalším problémům. Letu Apolla 8 se 

alespoň na krátkou chvíli podařilo sjednotit národ.144 

 V lednu 1969 představil nový ředitel NASA Thomas Paine posádku Apolla 11, 

která podle plánů měla přistát na Měsíci. Neil A. Armstrong a Erwin E. Aldrin měli 

na Měsíci přistát v lunárním modulu, zatímco Michael Collins je měl zajišťovat 

z mateřské lodi. Nejprve ale musely posádky Apolla 9 a 10 ověřit mnoho věcí. 

V březnu Apollo 9 testovalo let s lunárním modulem v blízkosti Země. Apollo 10 
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mělo spojit úkoly dvou předcházejících misí dohromady. Astronauti Thomas 

Stafford a Eugene Cernan se snesli v lunárním modulu až do vzdálenosti 15,4 km od 

povrchu Měsíce a poté se úspěšně vrátili na mateřskou loď.145 

 Nyní již nic nebránilo letu Apolla 11. 16. července 1969 se na mysu Canaveral 

(mezi lety 1963–1973 mys Kennedy) shromáždil asi milion lidí, kteří sledovali start 

kosmické lodi. Let probíhal podle plánu a o tři dny později dorazila loď Columbia 

na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Odtud pak vyslala lunární modul Eagle (Orel) 

s Armstrongem a Aldrinem na palubě. Ti se 20. července 1969 stali prvními lidmi, 

kteří přistáli na povrchu Měsíce. Armstrong pronesl svou památnou větu, kterou na 

Zemi slyšely miliony lidí a která se poté objevila na titulních stranách světového 

tisku: „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“146 Titulek na první 

straně New York Times oznamoval, že „orel přistál“.147 Astronauti vztyčili v oblasti 

Mare Tranquillitatis (Moře klidu) americkou vlajku, nasbírali vzorky půdy a kamenů 

a nainstalovali vědecké přístroje – laserové zrcadlo, seizmometr a dva sluneční 

panely. Druhý den se vrátili na Columbii a 24. července přistáli v Tichém oceánu.148 

 Apollo 11 bylo politickým vítězstvím a také vrcholem celého programu. 

Třebaže dalších šest letů bylo mnohem propracovanějších a vědecky přínosnějších, 

první přistání člověka na Měsíci to nemohlo překonat. Program splnil cíl, který určil 

prezident Kennedy v roce 1961. Během přistání Američanů na Měsíci svítila na 

obrazovce v hlavním sále řízení letu v Houstonu Kennedyho slova prohlášení           

o vyslání lidí na Měsíc. Následoval je nápis „ÚKOL SPLNĚN, červenec 1969“.149  

 Úkol byl ale splněn ve zcela odlišném politickém a společenském klimatu. 

Amerika se na konci šedesátých let zajímala o jiná témata, než tomu bylo na počátku 

desetiletí. William Compton ve své knize poukázal na odliv diváků od kosmických 

projektů, protože jiné, mnohem závažnější problémy ovládly společnost – krveprolití 

ve Vietnamu, nepokoje ve městech a na univerzitách nebo špatná ekonomická 

situace a inflace.150 

                                                 
145 Wade, Apollo… 
146 The Guardian, 21. července 1969, 
http://archive.guardian.co.uk/Default/Skins/DigitalArchive/Client.asp?Skin=DigitalArchive&enter=tr
ue&AW=1207068770003&AppName=2, 1. 4. 2008. 
147 Voice From Moon: 'Eagle Has Landed'; From the Lunar Surface, a Message to Mission Control: 
'The Eagle Has Landed'. The New York Times, 21. července 1969, 
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0715FA3C5C137A93C3AB178CD85F4D8685F9
&scp=9&sq=Apollo&st=p, 1. 4. 2008. 
148 Pacner, Tajný závod o Měsíc…, str. 132. 
149 Launius, Project Apollo… 
150 Compton, Where No Man Has Gone Before…, str. 1. 



 38

Apollo představovalo druhý nejnákladnější nevojenský technický projekt USA 

– první byla stavba Panamského průplavu. Z vojenských programů byl srovnatelný 

pouze projekt Manhattan, pod jehož záštitou byla během druhé světové války 

vyráběna atomová bomba.151  Na uskutečnění programu Apollo se podílelo 250 000 

lidí v 10 000 podnicích. Program stál 25,4 miliard dolarů (což převedeno na dnešní 

kurs znamená 135 miliard dolarů). Tato částka představovala asi 60 procent 

z celkového rozpočtu NASA mezi lety 1961 a 1972. Zároveň to bylo pouze           

1,5 procenta celkových výdajů USA ve stejném období.152 Právě kvůli vysokým 

nákladům byl program kritizován. Dokonce během startu Apolla 11 proběhla na 

mysu Canaveral demonstrace několika stovek členů delegace amerických chudých, 

protestujících proti obrovským výdajům na kosmický výzkum, pod vedením Ralpha 

Abernathyho, následovníka Martina Luthera Kinga.153  

Zdálo se, že Sověti závod o přistání na Měsíci opustili. Po úspěšném letu 

Apolla 11 začali prohlašovat, že oni nikdy neměli v úmyslu letět na Měsíc s lidmi. 

Pravdou ale je, že Sovětům se nepodařilo postavit dostatečně silnou raketu.154 Také 

na její realizaci měli málo peněz – oproti 25,4 miliardám dolarů vynaložených na 

Apollo stála stavba sovětské superrakety N-1 pouhé 4,5 miliardy rublů.155 Zatímco 

Američané pracovali na jediném programu Apollo, Sověti neměli žádný 

centralizovaný projekt nebo dlouhodobější plán. Zpomalovalo je také rivalství mezi 

dvěma raketovými konstruktéry – Koroljovem a Vladimirem N. Čelomějem. Do 

Čelomějovy konstrukční kanceláře nastoupil Chruščovův syn Sergej, což 

konstruktérovi zajistilo trvalou podporu prvního tajemníka a také největší 

rozpočet.156 Ale když byl v roce 1964 Chruščov sesazen, jeho nadšení pro kosmický 

program se na jeho nástupce Brežněva nepřeneslo. Jak prohlásil Koroljov, 

Brežněvovi pouze záleželo na vypuštění čehokoliv co nejdříve, aby ukázal, že 
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kosmický program má pod jeho vedením větší úspěchy. Navíc v sovětském vedení 

nepanovala shoda ohledně dalšího vývoje. Jedni prosazovali pokračování programu 

Vostok, druzí zase Voschod, zatímco prioritou Koroljovovy konstrukční kanceláře 

OKB-1 byl program Sojuz.157 

Sovětský plán na přistání na Měsíci počítal s rozdělením programu mezi 

Čeloměje a Koroljova. Tento plán vyšel v tajném usnesení ÚV KSSS a vlády číslo 

655-268 z 3. srpna 1964 nazvaném „O pracích na výzkumu Měsíce a kosmického 

prostoru“. Čeloměj měl na starosti oblet lidí kolem Měsíce v roce 1967, Koroljovova 

raketa N-1 měla v roce 1968 vynést na oběžnou dráhu Měsíce dva kosmonauty, 

z nichž jeden přistane na jeho povrchu. Způsob přistání na Měsíci byl stejný, jako 

měli Američané, ale Sověti si nemohli dovolit vyslat tři kosmonauty (z nichž by dva 

na Měsíci přistáli), protože neměli dostatečně silnou raketu.158  

Pro vyslání lidí na Měsíci začal Koroljov konstruovat kosmickou loď Sojuz. Ta 

byla vyvíjena pro let až tří kosmonautů a pro zkoušky manévrování a spojování na 

oběžné dráze. Nejprve byly testovány v bezpilotní verzi. Ale ani jeden ze tří pokusů 

uskutečněných mezi listopadem 1966 a únorem 1967 se nezdařil. Přesto trval 

Brežněv na vypuštění Sojuzu 1 a 2 s posádkou už v dubnu 1967. Ihned po startu 

Sojuzu 1 měl kosmonaut Komarov problémy s nekontrolovatelnou rotací lodi, a tak 

bylo rozhodnuto, že druhý Sojuz startovat nebude a Komarov se ihned vrátí zpět. Při 

návratu se ale nerozvinul ani jeden z padáků a Komarov zahynul. Sojuz se tak o rok 

a půl zpomalil, protože musely být vyšetřeny a odstraněny všechny závady.159 

Začínalo být poměrně jasné, že Sověti už jsou ze závodu o Měsíc vyřazeni. 

K tomu ještě v lednu 1966 náhle zemřel Koroljov, hlavní tahoun sovětského 

kosmického programu. Jeho nástupce Vasilij P. Mišin postrádal Koroljovovo 

nadšení, charisma i kontakty. Tragédie Sojuzu 1 vrátila Sověty zpět k nepilotovaným 

letům. Začaly být vypouštěny automaty s názvem Zond, které ale většinou končily 

nezdarem. Až v říjnu 1968, ve stejné době, kdy letělo Apollo 7, startoval další 

pilotovaný Sojuz. Gregorij Beregovoj v kabině Sojuzu 3 se měl spojit s bezpilotním 

Sojuzem 2. To se ale nepodařilo kvůli selhání palubní automatické aparatury. Až 

další dva Sojuzy úkol zvládly v lednu 1969.160 
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Pak přišlo pro Sověty velké zklamání. Američané přistáli v červenci 1969 na 

Měsíci a zvítězili tak ve vesmírném závodu. Celý svět sledoval v televizním přenosu 

první kroky lidí na Měsíci – kromě obyvatel SSSR a Číny, kde televize tyto záběry 

nepřenášela.161 Sovětskému vedení bylo jasné, že musí nasměrovat sovětský 

kosmický program k novému cíli. Brežněv rozhodl, že vypustí na oběžnou dráhu 

Země první orbitální stanici, která měla sledovat praktické a užitečné cíle, jakými je 

sledování Země z oběžné dráhy pro další rozvoj národního hospodářství. Brežněv 

tím ale spíš myslel sledování vojenských cílů.162 Sověti také začali tvrdit, že 

nepotřebují vysílat kosmonauty na Měsíc a vystavovat je tak nebezpečí; že vzorky 

hornin mohou přivézt i automatické sondy. K tomu sloužily další Luny, ty ovšem 

končily nezdarem. Až Luna 16, vypuštěná v září 1970, získala 108 gramů horniny. 

A Luna 17 dopravila na Měsíc dálkově řízené průzkumné vozítko Lunochod 1, které 

zde deset a půl měsíce pořizovalo panoramatické a televizní záběry, měřilo pevnost 

půdy a dělalo chemické rozbory.163 
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6. Konec vesmírných závodů 
 

Závod v dobývání vesmíru se začal po přistání Američanů na Měsíci 

zpomalovat. Sověti sice stále vysílali sondy Luna a Zond a také se pokoušeli o start 

lunární rakety N-1, ale bez výsledku. Američané ještě pětkrát přistáli na Měsíci 

(Apollo 12, 14, 15, 16 a 17), a ačkoliv výsledky z těchto výprav byly pro vědu 

mnohem přínosnější než z letu Apolla 11, první přistání lidí na Měsíci je 

pochopitelně zastínilo. Američané už si na lety na Měsíc zvykli, a tak už další 

Apolla nebudila takovou pozornost. Pouze let Apolla 13, který málem skončil 

tragicky, přilákal pozornost celého světa.  

V dubnu 1970, krátce po šťastném přistání Apolla 13, se sešel v New Yorku 

ředitel NASA Thomas Paine se sovětským akademikem Anatolijem 

Blagonravovem. Mluvili spolu o možnosti spolupráce USA a SSSR při záchranných 

akcích ve vesmíru. To by vyžadovalo vytvoření slučitelných spojovacích systémů 

kosmických stanic a raketoplánů. Toto byl prvopočátek společného projektu obou 

zemí nazvaného Sojuz-Apollo (Apollo-Soyuz Test Project, ASTP).164 

Díky uvolňování (détente) mezinárodního napětí na počátku sedmdesátých let 

bylo uskutečnění spolupráce obou velmocí ve vesmíru možné. Prezident Richard 

Nixon navštívil v květnu 1972 Moskvu, a během této cesty uzavřel s předsedou 

Rady ministrů SSSR Alexejem Kosyginem mimo jiné i dohodu o prvním 

mezinárodním kosmickém letu. Vybrané posádky se začaly připravovat na start, 

který byl naplánován na rok 1975. Američané se učili rusky, Sověti anglicky. Bylo 

totiž dohodnuto, že během letu bude posádka Apolla komunikovat v ruštině              

a sovětští kosmonauti zase v angličtině, aby bylo zajištěno bezchybné vzájemné 

dorozumívání.165 

První mezinárodní kosmický let se uskutečnil mezi 15. a 24. červencem 1975. 

Tři američtí astronauti (Thomas P. Stafford, Vance D. Brand a Donald K. Slayton) 

v kosmické lodi Apollo se setkali se sovětskými kosmonauty Alexejem                   

A. Leonovem a Valerijem N. Kubasovem v lodi Sojuz. Po spojení obou lodí 

probíhaly formality – smontování pamětních plaket, výměna vlajek a upomínkových 
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předmětů a podepisování dokumentů. Mise se zdařila a je považována za formální 

ukončení závodu obou velmocí v dobývání vesmíru.166 
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Závěr 

 

Tato práce odpovídá na otázku, do jaké míry měla prestiž a mezinárodní 

reputace vliv na vesmírný závod mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Jak je 

patrné, dobývání vesmíru bylo poznamenáno rivalstvím mezi oběma velmocemi. 

Díky tomuto soupeření se nesmírně urychlil vývoj civilních kosmických programů 

obou zemí. Šok způsobený vypuštěním Sputniku intenzivně poháněl americký 

vesmírný výzkum a USA se tak dostaly do vesmírného závodu se SSSR. Soupeření 

bylo mocně podporováno propagandou, zejména v Sovětském svazu. Teprve po 

ohlasu Sputniku ve světovém tisku si v Moskvě uvědomili, jaký se jim podařil 

propagandistický úspěch, a prvenství v dobývání kosmu se pro Sověty stalo jedním 

z nejdůležitějších politických nástrojů.  

Obě velmoci měly rozdílný přístup k uskutečňování kosmických letů. Zatímco 

v SSSR bylo vždy prioritou předehnat Američany za každou cenu, americký 

program byl závislý na financování, které musel schválit Kongres. A ten požadoval 

také vědecké výstupy z jednotlivých projektů. Proto se po rozhodnutí o pilotovaném 

letu na Měsíc rozhořela mezi americkými vědci a inženýry debata kvůli 

pochybnostem ohledně vědeckého přínosu. 

Výhoda Sovětů spočívala v utajení jednotlivých startů raket. Tudíž                   

o neúspěších se nikdo nedozvěděl a lidé tak neměli důvod pochybovat o sovětském 

prvenství. Oproti tomu byly veškeré nezdary na straně Američanů veřejným 

tématem. Sověti tak působili neomylně a naopak byli v očích světa viděni jako 

vítězové vesmírného závodu. To mělo pozitivní efekt především na vliv SSSR 

v zemích třetího světa. Poselství bylo jasné – úspěšnější je komunismus, ne 

kapitalismus. 

 Jak jsme mohli vidět na příkladu prezidentů Eisenhowera a Kennedyho, 

záleželo také na postoji vedení USA a SSSR. Eisenhower byl k podpoře kosmických 

letů víceméně dotlačen veřejným míněním, ovládnutým panikou sputnikovské krize. 

Naopak Kennedy bývá chápán jako vesmírnému výzkumu nejvíce nakloněný 

prezident. Díky jeho zavazujícímu rozhodnutí o vyslání lidí na Měsíc do konce 

desetiletí měla NASA pocit, že má ve svém počínání prezidentovu veškerou možnou 

podporu. Ve skutečnosti byl Kennedyho přístup poněkud zdrženlivější. Lyndon      

B. Johnson byl v době svého viceprezidentství zastáncem kosmického programu      
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a v otázce programu Apollo hrál klíčovou roli. Avšak poté, co se stal prezidentem, 

jiná témata (zejména válka ve Vietnamu) měla větší důležitost. To bylo vidět i na 

škrtech v rozpočtu NASA, které v dalších letech pokračovaly. Richard Nixon 

zastával úřad v době přistání Američanů na Měsíci. V té době se začal vesmírný 

závod transformovat k mezinárodní spolupráci. 

 V Sovětském svazu se za tuto dobu vystřídaly pouze dvě osobnosti. Zatímco 

Chruščov byl po úspěchu první umělé družice nadšeným stoupencem kosmického 

programu, Brežněv byl méně entuziastický. Ale oba se shodovali v názoru, že 

nejdůležitější je být první, a tak zadávali raketovým konstruktérům často přehnané 

požadavky, navíc ještě v šibeničních termínech. 

Důležitou propagandistickou úlohu zaujímal tehdejší tisk. O vesmírných 

závodech se psalo na titulních stranách světových novin. Po vypuštění Sputniku 

přispívaly americké deníky k panice, která zachvátila veřejnost. Naopak 

v následujícím desetiletí zaplňovaly noviny polemiky o přehnaných výdajích na 

kosmický program a otázkách národních potřeb. Nebylo zvykem, aby bylo 

vynakládáno tolik prostředků na technické projekty, které by neměly vojenské cíle. 

To bylo umožněno klimatem studené války. 

 Kosmický věk prodělal během pár desetiletí neuvěřitelný vývoj. Tato práce se 

pokusila ukázat klíčovou roli propagandy a národní prestiže na tento rozmach. 

Události na poli kosmonautiky byly ovlivněny měnícím se klimatem studené války. 

Zatímco v době vypuštění Sputniku a prvního člověka do vesmíru ještě hrozilo 

vypuknutí „horké“ války, ke konci šedesátých a na počátku sedmdesátých let už 

docházelo k uvolňování vztahů mezi největšími soupeři, USA a SSSR, což vyústilo  

i ke zpomalení vesmírného závodu. Je tedy jisté, že studená válka vytvořila 

příznivou situaci pro rozvoj civilní kosmonautiky, která by se za jiných okolností 

vyvíjela mnohem pomaleji.  
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Summary 

 My bachelor thesis deals with the space race between the United States and   

the Soviet Union as a subject of political propaganda. Space exploration was 

influenced by the Cold War rivalry of both superpowers. The intensity of the U.S. 

space program was a direct result of the Sputnik crisis. However, U.S. scientific 

prestige suffered during the first five years, 1957-1962. U.S. rockets had                 

an embarrassing proclivity for exploding on the launch pad. The Soviets always 

seemed to be one step ahead as they staged one spectacular “first” after another:    

the first man-made satellites in 1957, the first unmanned trips to the moon in 1959 

and the first human to orbit the earth in 1961. Soviet leader Nikita Khrushchev made 

use of these successes as a propaganda tool. The U.S. response was resolute – 

President Kennedy announced the ambitious goal of sending an American safely to 

the Moon before the end of the decade. This thesis shows Kennedy’s strong 

emphasis on prestige, contrary to his predecessor, President Eisenhower. Opinion 

polls from the 1960s present discontent and skepticism among Americans who 

disagreed with the huge amount of money spent on the space program. Nevertheless, 

the majority of the people thought it was important for the United States to be ahead 

of the Soviet Union in space exploration. 

 The intensity of the space race was bound up with the development of the Cold 

War. With the cold war détente, competition began to shift toward cooperation, 

which led to the first international spaceflight, the Apollo Soyuz Test Project. It is 

therefore clear that the space race was a product of the Cold War. Space represented 

just another battlefield. 
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