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Abstrakt 

Magisterská diplomová práce „Komunikační strategie NASA během vesmírných 

programů Mercury, Gemini a Apollo v letech 1958–1972“ je souhrnem práce National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) v oblasti externí komunikace. 

Diplomová práce mapuje komunikační strategii během prvních vesmírných programů 

Mercury, Gemini a Apollo v 50.–70. letech 20. století. Zároveň ji zasazuje do širšího 

historického, sociálního i mediálního kontextu. Věnuje se také vzniku NASA, 

jednotlivým programům a vzniku zájmu o vesmír v USA. 

 

 

Abstract 

Master's thesis "Communication strategy of NASA during space programs Mercury, 

Gemini and Apollo space programs in 1958-1972" is a summary of the work of 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) in the field of external 

communications. This diploma thesis maps the communication strategy during the first 

space programs Mercury, Gemini and Apollo in the 50s-70s. of the 20th century. It also 

puts it in a wider historical, social and media context. It is also devoted to the 

emergence of NASA, to individual programs and the emergence of space interest in the 

United States. 
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Úvod 
 

Smyslem mojí práce je přiblížit v českém prostředí práci National Aeronautics 

and Space Administration (NASA) v oblasti externí komunikace. V rámci oboru vztahů 

s veřejností můžeme vesmírný program USA prohlásit za jednu z největších 

případových studií, které se kdy uskutečnily. Jde o projekt mimořádných rozměrů, jehož 

důležitost a přínosy bylo potřeba objasnit mnoha zájmovým skupinám.  

 

  Zájmové skupiny NASA, se kterými musela agentura komunikovat, čítají 

bezesporu veřejnost, média, politické činitele, armádu, ministerstva, dodavatele a 

subdodavatele. A jistě bychom našli mnoho dalších. Vedle externí komunikace se 

agentura samozřejmě věnovala komunikaci interní, která byla neméně důležitá. NASA 

musela také vyvíjet silné komunikační snahy do zahraničí, zejména kvůli politické 

situaci, ve které se nacházely Spojné státy.  

 

   Popudem k napsání této práce byl obecný nedostatek materiálu o tématu, ale 

hlavně jeho neobyčejná zajímavost. Jak se ‚prodával‘ vesmírný program veřejnosti? 

Jaké k tomu používala NASA techniky a nástroje? Jakou roli v tom hrála média? To vše 

jsou otázky, na které jsem se snažila v různých částech své práce odpovědět.  

 

   NASA neexistovala sama o sobě, byla zasazena a vytvořena v kontextu 

dějinných událostí, jímž se věnuji v kapitole tři. Druhá kapitola postihuje teoretické 

znalosti, které jsou vhodné pro správné pochopení záměru práce. Zároveň se zde věnuji 

mediální situaci USA v 50.–70. letech, kde se opět snažím práci zasadit do širšího 

kontextu. Ve čtvrté kapitole přibližuji vznik a vývoj NASA, její vymezení vůči 

sovětskému kosmickému programu a několik rozdílů mezi oběma vesmírnými 

programy. Zároveň zde přibližuji historii, úspěchy i neúspěchy a další informace o 

programech, jichž se tato práce týká. Pátou a stěžejní kapitolou mojí práce je kapitola 

Komunikační strategie. Nejobsáhlejší a dle mého názoru nejdůležitější částí je 

Komunikační praxe. Jakékoliv teoretické poznatky totiž můžeme čerpat právě z ní. 

Některé z nich se také přímo v této sekci objevují, proto se jim už nevěnuji samostatně. 

Vedle komunikace jako celku se zde krátce věnuji také důležitým technologiím ve 

vesmíru, které jako první doručily fotografie a hlavně umožnily živé vysílání z vesmíru 

na Zem. Dále reklamám založených na popularitě astronautů, které využívali zejména 
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dodavatelé NASA. A lehce se dotýkám také smluv a kontraktů, které uzavírali 

astronauti skrze NASA, nebo samostatně, přičemž obšírněji se zde věnuji zejména LIFE 

magazínu a jeho specifickému kontraktu s NASA, potažmo s astronauty. 

  

   Věřím, že moje práce může být podkladem pro další bádání. Je stále hodně 

komunikačních témat, která jsem už do své práce nemohla zařadit, ať už z důvodu 

nedostatku materiálu, časové náročnosti nebo značného rozsahu. NASA je obrovská 

federální agentura s mnoha středisky a mnoha informačními toky, které by bylo možné 

zpracovávat.  

 

   Ve své práci se opírám zejména o sekundární zdroje. Je to zejména z důvodu 

nedostupnosti primárních zdrojů v našich zeměpisných šířkách. Volila jsem zejména 

takové zdroje, které mají akademický základ či ověřenou kredibilitu. Často čerpám ze 

zdrojů samotné NASA, webových stránek či online archivů. 
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1. Teoretická východiska 

2.1 Public relations, teorie a praktiky využívané NASA 

Propaganda a public relations jsou termíny, které se často zaměňují. Jak PR, tak 

propaganda jsou oblastí komunikace. Společný mají i přesvědčovací tendence, obojí 

jsou persvazivní komunikační prostředky. Neopomenutelný fakt, který odděluje PR od 

propagandy, je kontext. Podmínkou PR je svobodná možnost komunikace, může tedy 

existovat pouze v zemích, kde platí svoboda slova a funguje zdravý trh médií. 

Propaganda obecně označuje jednosměrný tok informací. Často je tento pojem spojen s 

totalitními režimy, kde je komunikace zatížena ideologií a politickým názorem. Rozlišit, 

co je ještě propaganda a co už PR, není snadné a neshodnou se na tom ani komunikační 

vědci.
1
 

 

Ve 40. letech byla propaganda ještě nezatížené slovo. Používala se také jako 

synonymum pro informace či publicitu. Na začátku 30. let však začala být spojována s 

totalitarismem, což se upevnilo během 2. světové a studené války. Západní velmoci ji 

po 2. světové válce začaly kritizovat a odsuzovat. Propaganda se stala běžným 

nástrojem totalitní moci a šíření politické ideologie.
2
 

 

Spojené státy jsou považovány za kolébku PR. Objevuje se zde první moderní 

způsob práce s médii během politické kampaně, ale také první PR agentura. Na 

formování moderního PR mělo zásadní vliv fungování Creelovy komise. Spolu s 

Wilsonovou podporou zásadně proměnila názor americké společnosti na veřejnou 

komunikaci a sdílení informací. Propagandu začali odmítat jak novináři, tak veřejnost, 

dokonce i sami PRisté. Ti se začali vůči dosavadním pořádkům, jako například označení 

propagandista či tiskový agent, vymezovat a začali používat termín public relations. 

Zásadní postavou počátku PR se stal Edward L. Bernays.
34

 

 

                                                 
1
 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). s. 20, 24 – 25. 

ISBN 978-80-247-5022-4. 
2
 Tamtéž s. 25. 

3
 Více o E. L. Bernaysovi například v knize Public relations nebo Public relations jako ovlivňování 

veřejného mínění.  
4
 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). s. 30, 52. ISBN 

978-80-247-5022-4. 
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Od 50. let se PR v USA začalo profesionalizovat a rozvíjet. 2. světová válka 

zanechala v západním světě odpor k propagandě a manipulaci s veřejným míněním. PR 

se posunovalo od publicity ke strategičtějším technikám a začalo se profesionalizovat 

jako obor.
5
  

 

Dle rozdělení, které používá doktorka Hejlová, spadá PR NASA pod oblast 

public affairs a government relations [veřejné záležitosti a vztahy s vládou]. Mezi 

nástroje, které využívala nejčastěji, pak řadíme media relations, tiskové zprávy, brífinky 

a krizovou komunikaci.
6
 

 

Media relations, tedy vztahy s médii, nejsou často napřímo v souvislosti s PR 

praktikami NASA zmiňované, přesto je z praxe jasné, že jsou jejich základní stavební 

složkou. Mezi základní nástroje media relations patří: tiskové zprávy, tiskové 

konference, eventy pro média, press tripy, brífinky, interview apod. V rámci agenturní 

praxe byly také velmi důležité mediální tréninky. Ty připravují jednotlivce na kontakt s 

novináři – rozhovory, vystoupení v rádiu či televizi, účast na tiskové konferenci aj. 

Mediální profesionál pak většinou osobu připravuje na konkrétní mediální akci. Probírá 

s ní obsah i formu sdělení, ale také image. Dotyčný pak komunikuje srozumitelně, k 

věci a přirozeně.
7
     

 

Oblast public affairs a government relations je ve vztahu k NASA poměrně 

složitá, protože je definována jako vládní agentura s civilním posláním, což situaci 

trochu znesnadňuje. PR má snahu ovlivnit veřejné mínění nebo mínění příslušných 

cílových skupin. Jednou z nejdůležitějších skupin, se kterými PR pracuje, jsou 

zákonodárci, politici a představitelé státu. Ti, kdo pracují s public affairs, jsou schopni 

vymoci pro své organizace konkrétní výhody, prostřednictvím úzkých vztahů s politiky 

či zákonodárci. Cílem public affairs konkrétně je ovlivnění veřejné sféry vhodně pro 

organizaci. Výhoda z toho plynoucí přitom nemusí být jen finanční, ale také symbolická 

či koncepční, například podpora vědy nebo vesmírného programu.
8
  

                                                 
5
 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). s. 64 a 52. ISBN 

978-80-247-5022-4. 
6
 Tamtéž s. 102. 

7
 Tamtéž s. 135 a 140. 

8
 Tamtéž s. 180 – 182.  
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“PR je vlastně reklama zdarma” je rčení, které není zcela pravdivé. Reklama je 

direktivní a agresivní styl komunikace. Za zveřejnění platí zadavatel reklamy. PR je na 

rozdíl od reklamy poměrně těžko rozpoznatelné, často není odlišné od zbytku obsahu. 

PR nemusí mít jasně definovaný apel, jeho cílem je spíše tvořit diskuzi, atmosféru, 

nastolit téma či podpořit image. PR je dlouhodobá aktivita, jde o soustavnou 

strategickou komunikaci. PR ani ve skutečnosti není zadarmo. Zadavatel za něj sice 

neplatí, ale platí lidi, PR specialisty či PR agenturu, kteří se snaží sdělení předat. Navíc 

zadavatel nikdy nemá plnou kontrolu nad obsahem, novináři či reportéři jej mohou 

upravovat, doplňovat atd.
9
 

 

Základním předpokladem funkčních PR je důvěra veřejnosti. Právě s tou NASA 

poměrně často bojovala. Důvěra přitom nespočívá pouze v argumentech a faktech, ale 

také v pocitech.
10

 

2.2 Fenomén psychologické války 

Jestliže se mluví o studené válce a propagandě, nesmíme zapomenout na pojem 

s propagandou silně spjatý, a to psychologická válka – PSYWAR [psychologická válka] 

nebo PSYOPS [psychologické operace]. Tato forma války byla dříve využívána 

výhradně ve spojení s armádními a zpravodajskými službami. Nicméně s rozvojem 

médií a komunikačních prostředků její úloha stoupla a přesunula se i do běžných praktik 

PR.
11

 

 

Ve spojení s obdobím, kterému se tato diplomová práce věnuje, musíme brát v 

potaz fenomén informační války ve dvou ohledech. Jedním je samotná studená válka a 

současně probíhající válka ve Vietnamu. Druhým je pak informační válka, která byla ale 

poměrně jednostranná, NASA a USA v oblasti vesmírného výzkumu. PSYOPS či 

PSYWAR jsou účelovým psychologickým působením a přesvědčovacím prostředkem, s 

                                                 
9
 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). s. 103. ISBN 978-

80-247-5022-4. 
10

 Tamtéž s. 209. 
11

 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 

zmanipulovat. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). s. 81. ISBN 978-80-247-3926-7. 

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). s. 27. ISBN 978-

80-247-5022-4.  
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využitím práce s logikou, strachem, emocemi a dalšími faktory. Cílem je dosáhnou 

postoje či chování, které vyhovuje zadavateli.
12

 

“Plánované psychologické aktivity v době míru, krize a války, které směřují k 

nepříteli, spřáteleným i neutrálním skupinám. Smyslem těchto aktivit je ovlivnit chování 

a postoje cílových skupin, které jsou relevantní pro dosažení politických a vojenských 

zájmů.”
13

 

 

Úkoly PSYOPS, které můžeme pozorovat během vesmírného závodu: oslabit 

odhodlání protivníka, přispět k celkovému hodnocení situace z pohledu 

psychologického dopadu, posílit podporu pro vytyčené politické cíle a získat podporu a 

spolupráci nezúčastněných a nerozhodnutých skupin.
14

 

2.3 Komunikace 

Definice pojmu komunikace a komunikační strategie je stěžejní pro pochopení 

hlavního elementu práce, ačkoliv vymezení kteréhokoliv z pojmů nemůže být 

jednoznačné. Komunikaci si každá věda a odvětví vysvětluje po svém, stejně tak 

komunikační strategii z toho plynoucí. Nicméně stanovení základních pojmů, které jsou 

s prací spjaty, je pro nás kruciální.  

 

Komunikace – komunikace je přenos komunikačních obsahů za pomoci médií. 

Existuje velké množství definic, za základní schéma je považován model H. D. 

Laswella – tedy kdo co říká, jakým kanálem, komu a s jakým výsledkem.
15

 

 

Komunikace externí – označuje strategickou komunikaci instituce či organizace, 

která je směřována vně, k externí veřejnosti. Jsou to zejména média a novináři, 

                                                 
12

 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 

zmanipulovat. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). s. 81. ISBN 978-80-247-3926-7. 

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). s. 27. ISBN 978-

80-247-5022-4.   
13

 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 

zmanipulovat. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). s. 82. ISBN 978-80-247-3926-7.  
14

 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). s. 27. ISBN 978-

80-247-5022-4.  
15

 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Military (Jota). s. 54. ISBN 978-80-246-

3075-5. JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: 

Grada, 2012. s. 104. ISBN 978-80-247-4354-7.  
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zákazníci, místní komunita, spolky, političtí představitelé atd. Obecně bychom řekli 

vnější stakeholdeři
16

.
17

  

 

Mediální komunikace – sociálně-komunikační aktivita, na jejíž realizaci se 

podílejí jakákoliv tištěná, vysílací či síťová média.
18

 

Masová komunikace – mediální komunikace, na níž se podílejí masová média, 

tedy vysokonákladový periodicky vycházející tisk, rozhlasové či televizní vysílání 

určené početným skupinám uživatelů.
19

 

 

Krizová komunikace – uplatňuje se při krizových situacích, kdy vzniká negativní 

mediální publicita a dochází k poškození image. Jejím cílem je nejen napravit 

poškozený mediální obraz firmy/instituce, ale také konfliktům a krizím předcházet. 

Komunikační podstatou je změna negativa v pozitivum.
20

 

 

Komunikační strategie – komunikační strategie, na rozdíl od strategie 

marketingové není jednoznačně vymezená. Můžeme vycházet ze zmíněné marketingové 

strategie a použít ji jako parafrázi. Pak by komunikační strategie představovala postup 

pro splnění komunikačních cílů. Strategie by sloužila k efektivnímu dosažení cílů v 

požadovaných časových úsecích na specifických segmentech cílového trhu.
21

  

 

Komunikace je často řazena pod marketingový plán či marketingový mix. V 

rámci marketingového mixu najdeme komunikaci a PR pod posledním “P”, tedy 
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Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Military (Jota). s. 55. ISBN 978-80-246-

3075-5. 
18

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. s. 

24. ISBN 978-80-262-0743-6. 
19

 Tamtéž s. 24. 
20

 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Military (Jota). s. 57. ISBN 978-80-246-

3075-5. JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: 

Grada, 2012. s. 104. ISBN 978-80-247-4354-7. 
21

 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 

2012. s. 217. ISBN 978-80-247-4354-7. 



19 

 

promotion.
22

 Ten se často nazývá také komunikační mix. Většinou je zařazena do sekce 

promotion (při využití 4P) nebo sekce communication (při využití 4C). Problém je v 

tom, že samotný pojem marketing se ve vztahu k NASA velmi těžko obhajuje. 

Marketing je velmi zjednodušeně komplex řídicích aktivit orientovaných na trh s cílem 

tvorby hodnoty a uspokojování potřeb a přání zákazníků pomocí výměny.
23

  Marketing 

je spíše aktivní promování produktu, idey nebo služby potenciálním zákazníkům, než 

proces. Markting jako takový za NASA prováděli spíše dodavatelé a subdodavatelé, jak 

se dočtete dále v práci.
24

 

2.4 Mediální prostředí v USA 50. – 70. let 

Jelikož se v práci věnuji zejména žurnalistice, ať už televizní či v rádiu a 

periodickém tisku, a televizi obecně, zaměřím se zejména na jejich vývoj. V této části se 

budu v některých bodech lehce krýt s historickými souvislostmi a se samotnými 

úspěchy NASA.  

1.4.1 1950’s 

Popularita televize rostla a starší zdroje informací se s tímto faktem musely 

vypořádat. Rádio i tisk se učily na nové publikum. Rádio se měnilo v mix hudby a 

zpravodajství. Populární diskžokejové doby dosahovali statutu celebrit, když hrály v té 

době oblíbený rock’n’roll. Časopisy se začaly specializovat, mužské a dámské časopisy 

diktovaly kulturu pro své čtenáře. Televize se stala vlivným médiem. Reklamy, původně 

představování naživo, se začaly natáčet a editovat, aby nedocházelo k chybám a aby 

doručily poselství správně. Televizní reklamní formáty prodávaly vše od prášků na 

bolest po prezidenty.
25

 

 

Důležité mediální události doby
26

 

1952 – Kandidát na viceprezidenta Richard Nixon přednáší televizní řeč 

„Dáma“. Nixon podrobně popisuje využití svých fondů, popírá jakékoliv neoprávněné 
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jednání a apeluje na city diváků tím, že tvrdí, že jediný dar, který si kdy ponechal, byl 

rodinný pes Dáma. 

 

1953 – pomalu začíná propad prodejů tištěných novin. Zaměstnanci 

vydavatelství v New Yorku stávkují kvůli platům. Noviny mají problém bojovat 

s televizí a po stávkách těžce dostávají zpět své předplatitele.  

 

1954 – Edward Murrow ve svém pořadu See it now konfrontuje McCarthyho, 

což přidává k jeho pádu. Jde o jeden z vrcholů Murrowovy kariéry. Bohužel mu 

způsobil rozepře s vedením CBS. Odkaz ve zdrojích.
27

 

 

1954 – Nejvyšší soud prohlašuje segregované školy za protiústavní ve sporu 

Brown vs. Board of Education of Topeka. Jednomyslně se rozhodlo, že rozdělení je ve 

své podstatě nerovné. Na některých místech Ameriky jsou ale potřebné ozbrojené 

složky, aby dohlédly na integraci studentů. O tři roky později prezident Eisenhower 

osobně rozkazuje, aby dohlédly na situaci v Little Rock v Arkansasu. Využívá k tomu 

stejných složek, kterých dřív místní guvernér využíval k zabránění vstupu černošských 

studentů do školy. Ve zdrojích odkaz na dokument.
28

 

 

1955 – dva bílí muži brutálně zbili a zabili černošského teenagera z Chicaga 

Emmetta Tilla poté, co údajně flirtoval s běloškou při návštěvě Mississippi. Tillova 

matka rozhodla nechat při pohřbu rakev otevřenou a přístupnou. Časopis Jet publikuje 

na obálce fotku zbitého Tillova těla. Northern Press pokrývají jak pohřeb, tak následný 

soud. Oba muži, Roy Bryant a J.W. Milam, jsou osvobozeni a později prodají příběh 

zabití chlapce časopisu Look. Kvůli americkému právu ale nemohou být znovu souzeni, 

zákon nedovoluje soudit znovu za stejný čin. Jde o důležitý okamžik vývoje rasismu 

v Americe. Odkaz na reportáž a fotografie časopisu Time ve zdrojích.
29
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1957 – Sověti vypouštějí satelit Sputnik I, a zahajují tak vesmírný závod. 

Američané se bojí, že jejich protivník získává výhodu, zejména ve vědě. Známé pípání, 

které satelit vydával, bylo neustálou připomínkou, kterou bylo možné slyšet v rádiu 24 

hodin denně. Soudobá reportáž CBS o Sputniku I je ve zdrojích.
30

 

 

1958 – Amerika úspěšně vysílá na oběžnou dráhu satelit Explorer I. Ve zdrojích 

odkaz na dokument.
31

 

 

1958 – Američané zjišťují, že populární televizní kvízové show jsou podvod. 

Profesor Kolumbijské univerzity Charles Van Doren a populární vítěz pořadu „Twenty-

One“ dostal otázky a odpovědi před představením. Reportáž o skandálu ve zdrojích.
32

 

 

1959 – slavní zpěváci Rock'n'Rollu Buddy Holly, Ritchie Valens, J.P. 

Richardson a pilot zemřeli při letecké havárii u Clear Lake v Iowě na turné. Datum je 

známo jako "den, kdy zemřela hudba". Odkaz na reportáž ve zdrojích.
33

 

1959 – skandály „payola“ odhalily, že promotéři nahrávacích společností platí 

rádiovým diskžokejům, aby hráli určité písně, a zajistili jim tak větší úspěch. Odkaz na 

dokument o skandálech ve zdrojích.
34

  

 

Žurnalistické osobnosti doby 

Mezi významné osobnosti doby patřili Edward R. Murrow, Marguerite Higgins, 

John Cameron Swayze, Mike Wallace, Betty Friedan, I. F. "Izzy" Stone nebo Ed 

Sullivan.
35

  

 

Objevují se zde také důležité mediální osobnosti vesmírného programu. Jednou 

z nejčastěji citovaných a zdůrazňovaných osobností, které pokrývaly vesmírné 
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programy, týkající se práce od začátku až do konce, byl Walter Cronkite. V roce 1952 

byl zvolen jako moderátor republikánských a demokratických konvencí. Dalšími byla 

dvojice Chet Huntley a David Brinkley. Populární moderátoři stanice NBC začali 

vysílat Huntley-Brinkley Report.
36

  

1.4.2 1960’s 

Během 60. let se stalo běžné mít do večerních zpráv události ze zahraničí. 

Vysílání znepokojujících záznamů z Vietnamu v televizi dalo veřejnosti každodenní 

dávku válečných hrůz a ovládalo veřejné mínění. Tiskové zaměření na Vietnam 

nakonec pomohlo přivést Johnsonovu administraci na kolena. Vzhledem k tomu, že se 

televize stávala stále populárnější, spisovatelé reagovali vytvořením "nové žurnalistiky" 

založené převážně na literární technice a vyprávění v první osobě. Například Tom 

Wolfe (The Electric Kool Aid Acid Test), Truman Capote (In Cold Blood) a Hunter S. 

Thompson (Hell's Angels) publikovali práce, které přesahovaly hranici literatury a 

žurnalistiky.
37

 

 

Šedesátá léta také svědčila o rozsáhlé kontrole tisku. Učenci jako Marshall 

McLuhan založili akademické hnutí, které se snažilo vysvětlit vztah médií a kultury. 

Administrace Richarda Nixona, který se už v době svojí volby v roce 1968 netajil svou 

nechutí pro tisk, veřejně zesměšňovala média za to, co považovala za podvratné 

praktiky. Viceprezident Spiro Agnew vinil tisk z údajně pro-demokratického postoje.
38

 

 

Do konce 60. let byla většina televizního vysílání barevná. A to i přes fakt, že 

v roce 1967 pouze 15 % amerických domácností mělo barevnou televizi. Bylo také 

povoleno vysílání na UHF pásmu. Ať už jakýkoliv formát, obsah sdělení bylo to, co se 

nelíbilo kritikům z FCC v čele s předsedou Newtonem Minowem. Špatnou kvalitu 

programové nabídky odůvodňovaly stanice tím, že vysílání podřizují žádostem publika. 

To vedlo k ustanovení veřejnoprávních mediálních služeb v USA.
39
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Důležité mediální události doby
40

 

1960 – poprvé v historii je prezidentská debata přenášena televizí. Jde o debatu 

mezi J. F. Kennedym a R. Nixonem. Viceprezident Nixon podcenil vliv televize a oproti 

klidnému a sebevědomému Kennedymu působil nervózně a byl upocený. Odkaz na 

záznam debaty ve zdrojích.
41

 

 

1962 – NASA vypustila sférický satelit Telstar. 10. července došlo poprvé 

k živému vysílání mezi Severní Amerikou a Evropou. Satelit byl financován jak 

firmami soukromého sektoru, tak společným úsilím národními poštovními službami 

USA, Velké Británie a Francie. Nová technologie zmodernizovala komunikační 

odvětví. Odkaz na dobovou reportáž ve zdrojích.
42

 

 

1963 – Martin Luther King přednáší ze schodů před Lincolnovým pomníkem ve 

Washingtonu D. C. slavnou řeč „I have a dream“. Promlouvá ke dvěma stům 

pochodujícím za lidská práva. O rok později dostal Nobelovu cenu míru. Odkaz na 

záznam události ve zdrojích.
43

 

 

1963 – pravděpodobně jedna z nejznámějších událostí 20. století, atentát na 

prezidenta Kennedyho, zastavil čas od pátečního odpoledne, kdy byla oznámena jeho 

smrt, až do pondělního pohřbu. Televize v tyto dny svedla dohromady celý národ. 

Odkaz na dobové živé vysílání ABC o události ve zdrojích.
44

 

 

1964 – vysílána Johnsonovou kampaní pouze jednou, reklamní spot „Daisy“ se 

stala neslavným příkladem moci televize v prezidentské volbě. Umělecká a silná ve 

svojí jednoduchosti. Odkaz na reklamu ve zdrojích.
45
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1967 – Lyndon Johnson podepsal Public Broadcasting Act [zákon o 

veřejnoprávním vysílání], který vytvořil Public Broadcasting Service (PBS) [službu 

veřejného vysílání], aby poskytovala obsah pro televizi, National Public Radio (NPR), 

aby udělalo totéž pro rádio, a Corporation for Public Broadcasting (CPB) [korporace 

pro veřejnoprávní vysílání], aby nad oběma institucemi dozorovala. Odkaz na znění 

zákona ve zdrojích.
46

 

 

1968 – fotograf AP Eddie Adams zachytil popravu vůdce Viet Congu na 

fotografii, která mu získala Pulitzerovu cenu a podnítila rostoucí nespokojenost 

veřejnosti s válkou ve Vietnamu.  

 

1969 – NASA splnila cíl stanovený prezidentem Kennedym, když Neil 

Armstrong v červenci 1969 vstoupil na měsíční povrch. Přistání na Měsíci bylo v té 

době nejsledovanější událostí v historii. Odkaz na živé dobové vysílání ABC a CBS ve 

zdrojích.
47

 

 

Žurnalistické osobnosti doby 

Mezi známé mediální osobnosti patří Barbara Walters, David Halberstam, Helen 

Thomas, Ralph Nader, Johnny Carson, Helen Gurley Brown nebo Jann Wenner. Stále 

jsou také na scéně osobnosti 50. let. Pro vesmírný program je důležitou osobou Tom 

Wolfe. Wolfe byl mezi prvními spisovateli, kteří přijali techniky „nové žurnalistiky“, v 

níž je vypravěč do značné míry vtažen do příběhu. Wolfe v roce 1979 napsal knihu 

„The Right Stuff“ o pilotech, kteří se zabývali poválečným leteckým výzkumem, ale 

také pilotech, kteří byli vybrání pro NASA. Kniha je založena na rozsáhlém výzkumu 

Wolfa, kdy zpovídal nesčetně pilotů, astronautů i jejich manželek. Konfrontoval zde 

nejlepší testovací piloty z Mercury Seven, aby zjistil, proč nebyli vybráni oni jako 

astronauti.
48

 

                                                 
46

 Public Broadcasting Act of 1967. Cpb.org [online]. Dostupné z: http://www.cpb.org/aboutpb/act  
47

 Apollo 11: "As it happened LIVE on ABC", Moon landing and Moonwalk, ABC, July 20, 1969, 

PART.2. Youtube.com [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=I792XUcLsdI. CBS 

Coverage of Apollo 11 Lunar Landing. Youtube.com [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=E96EPhqT-ds   
48

 History of American Journalism: The 1960's. History.journalism.ku.edu [online]. Dostupné z: 

http://history.journalism.ku.edu/1960/1960.shtml.  

http://www.cpb.org/aboutpb/act
https://www.youtube.com/watch?v=I792XUcLsdI
https://www.youtube.com/watch?v=E96EPhqT-ds
http://history.journalism.ku.edu/1960/1960.shtml


25 

 

1.4.3 1970’s 

Kulturní změna v USA se odrazila v novém způsobu, jakým média informovala 

o vládních činitelích. Noví a mladší idealističtí vydavatelé převzali mnoho z 

nejpopulárnějších novin a jejich novináři, stejně idealističtí, napadali autoritu jak ve 

zpravodajských kancelářích, tak mezi veřejnými činiteli. V roce 1968 Agnew veřejně 

zpochybnil „tvrdou hranici“, kterou přijali někteří novináři. Po skandálu Watergate 

americká veřejnost podezřívala jak motivy vlády, tak médií.
49

   

 

V návaznosti na Watergate se začaly tisíce „Baby Boomers“ zapisovat do 

amerických žurnalistických studijních programů, čímž vznikla generace novinářů, která 

nebyla nahrazena až do vzestupu internetu v 21. století.
50

 

 

Vzhledem k rostoucí nedůvěře v média jak z politické levice, tak pravice začalo 

mnoho významných žurnalistických organizací a jednotlivých zpravodajských 

organizací zavádět kodexy a normy. Tato pravidla byla zavedena proto, aby omezila 

zapojení novinářů do aktivit, které znevažují organizaci.
51

  

 

Gonzo žurnalistika je v podstatě rozšíření „nové žurnalistiky“ šedesátých let. 

Nejlepší práce v žánru jsou charakterizovány přidáním novelistické zápletky k reportáži 

s dodržením obvyklých standardů přesnosti při zachycení nálady místa nebo události. 

Odkaz na vybrané články Huntera S. Thompsona, který je považován za zakladatele 

gonzo žurnalistiky, ve zdrojích.
52

 

 

Vzhledem k politickému neklidu byly sociální témata a problémy artikulovány 

v médiích a zábavě spíše než na politické půdě. Začaly se jim věnovat situační komedie 

a televizní dramata. Komediální série All in the Family se věnovala tématům, kterým se 
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televize běžně vyhýbala, jako jsou rasismus, feminismus, sexualita a potraty. Stejně tak 

MASH mixoval humor s hrůzami války.
53

 

 

Pentagon papers a Watergate 

„Pentagon papers“ byl populární název, který označoval vládní studii o zapojení 

Spojených států v jihovýchodní Asii, kterou si objednal ministr obrany Robert S. 

McNamara v červnu 1967. 47svazková, přísně tajná studie se týkala období od 2. 

světové války do května 1968. Tým analytiků, který měl přístup k utajovaným 

dokumentům, ji napsal a dokončil v lednu 1969.
54

 

 

Studie odhalila velmi špatný odhad, byrokratickou aroganci a podvod ze strany 

politických činitelů USA. Konkrétně zjistila, že vláda Spojených států neustále odolává 

úplnému odhalení rostoucí vojenské angažovanosti v leteckých útocích v jihovýchodní 

Asii na Laos a nájezdy podél pobřeží severního Vietnamu.
55

 

 

Ukázalo se, že útočné akce americké námořní pěchoty proběhly dlouho předtím, 

než byla americká veřejnost informována. 13. června 1971 začaly The New York Times 

zveřejňovat řadu článků založených na studii. Ministerstvo spravedlnosti získalo soudní 

příkaz k zákazu dalšího zveřejňování z důvodu bezpečnosti státu, ale Nejvyšší soud 

rozhodl, že ústavní záruky svobodného tisku převyšují a umožňují další zveřejnění.
56

 

 

V roce 1971 vláda obvinila Daniela Ellsberga, bývalého vládního zaměstnance, 

který zpřístupnil dokumenty z Pentagonu The New York Times, spolu s Anthonym J. 

Russem ze špionáže, krádeže a spiknutí. Dne 11. května 1973 soudce federálního soudu 

odvolal veškerá obvinění z důvodu nesprávného vládního jednání. Pokračující pokrytí 

počínající podezřelým vloupáním do ústředí demokratických stran v hotelu a 

obchodním komplexu Watergate vedlo k rezignaci prezidenta Richarda Nixona. Mark 

Felt, druhý ve vedení FBI, anonymně informoval Boba Woodwarda a Carla Bernsteina 
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z Washington Post o účasti vlády Nixona na vloupání. Odkaz na dokument o skandálu 

ve zdrojích.
57

 

 

Žurnalistické osobnosti doby 

Důležitými mediálními osobnostmi doby byli Robert Woodward, Carl Bernstein, 

Katharine Graham, Mark Felt, Barbara Walters, Seymour Hersh, Jim McKay, Gloria 

Steinem či Hunter S. Thompson.
58

 

2. Historické souvislosti 

Celý vesmírný program USA a cíl přistání na Měsíci by se nemohl uskutečnit 

bez podpory veřejnosti platící daně a členů kongresu.
59

 Podpora politiků byla pro 

vesmírný program klíčová, jelikož kongres rozhodoval o financování programu a 

prezident schvaloval výkonné příkazy, týkající se jak fungování, tak financování 

NASA. Neméně důležitá byla ale různá neoficiální gesta. Tiskové konference a projevy. 

Slova mají velkou váhu. Projev Kennedyho na Rice Uiniversity zavázal USA k poslání 

muže na Měsíc do konce 60. let. Názory politiků, zejména prezidentů, jsou ty, které 

americká veřejnost většinou skrz média slyší. Pokud oni s programem souhlasí a 

podporují ho, pak je na dobré cestě, aby jej podporovala i veřejnost. Alespoň v 50. a 60. 

letech minulého století se to tak zdálo. 

 

3.1 Politická situace v USA a studená válka 

Pro mnoho lidí jsou 50. léta idylickou dobou, kdy byli všichni smířeni a žili 

šťastně a jednoduše. Po hrůzách 2. světové války se zdálo, že přichází poměrně klidná 

doba. Pod rouškou této relativně šťastné doby ale bublaly problémy, které se často 

projevily až v 60. letech.
60
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Kongres byl znepokojen studenou válkou a „Red scare“, tedy strachem ze 

sovětské a komunistické moci. Republikánský senátor Joseph McCarthy začal svou 

křížovou výpravu, aby zbavil Spojené státy komunismu. Toto desetiletí zaznamenalo 

růst hnutí za práva žen a za občanská práva.
61

 

    

Ačkoliv studená válka našla své počátky v brzké poválečné éře roku 1947, v 50. 

letech se vztahy mezi Sovětským svazem a USA a jejich západními spojenci začaly 

vyostřovat. V roce 1950 napadla Severní Korea Jižní Koreu, a začala tak Korejská 

válka. Severní Korea byla neoficiálně podporovaná Sovětským svazem a komunistickou 

Čínou. Jižní Korea zase OSN, jejíž členové se postavili na obranu invaze. Mezi nimi i 

USA. Prezident Harry Truman jednal rychle a poslal na obranu americké jednotky 

umístěné v Japonsku. Truman se obával vystupňování konfliktu ve válku s 

komunistickou Čínou nebo dokonce v jadernou válku. Ačkoliv americké jednotky byly 

schopny Severní Koreu zatlačit zpět, čínská armáda se do konfliktu nakonec zapojila a 

zatlačila pro změnu Američany.
62

  

    

Generál MacArthur, který velel americkým jednotkám v Koreji, nebyl spokojen 

s civilním přístupem Harryho Trumana, kritizoval jej a volal po agresivnějším zásahu. 

To způsobilo roztržky mezi ním a Trumanem a vedlo k jeho propuštění. V USA byl ale 

přijat jako hrdina a Trumanova popularita velmi klesla. Dokonce natolik, že znovu 

nekandidoval na prezidenta. Když v roce 1952 vyhrál volby republikánský generál 

Dwight Eisenhower, silně prosazoval příměří v Koreji.
63

   

    

Stalinova smrt v roce 1953 lehce uvolnila napětí mezi stranami, ale situace 

v Evropě zůstala vyhrocená. Napětí studené války dále vřelo, když Sověti v roce 1956 

krvavě potlačili maďarské povstání. Tvrdý zásah Sovětů v Maďarsku překvapil 

veřejnost jak v komunistických, tak kapitalistických zemích. Na konci dekády 

komunistický vůdce Fidel Castro převzal moc na Kubě a vztahy mezi protagonisty 

studené války se zhoršovaly. V čele Sovětského svazu stál Nikita Chruščov a na konci 

50. let otevřeně hrozil světu jadernou zkázou. Přesto Chruščov na rozdíl od Stalina 
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neviděl válečný konflikt jako nevyhnutelný, spíše chtěl nechat kapitalistický svět v čele 

s USA, ať se zničí sám. Mezitím ale posiloval své vojenské kapacity.
64

 

   Eisenhower se stal prvním republikánem v Bílém domě. Jeho kampaň 

dokazovala, že kandidáti musí být schopni pracovat s vysílacími médii. Eisenhowerův 

kontroverzní kandidát na viceprezidenta se zachránil díky své řeči „Dáma“, o které se 

můžete dočíst v kapitole 2. Eisenhower přijal marketingové rady ohledně televize a jako 

první dělal televizní reklamu. Eisenhower také experimentoval s public relations během 

své prezidentské role. Eisenhower a Nixon byli zvoleni na další období v roce 1956. 

     

60. léta byla poznamenána střetem ideologií. Na jihu černoši bojovali za svá 

práva, která jim zaručovala ústava. V zahraničí USA bojovaly na různých frontách proti 

šířícímu se komunismu. Mladá americká generace bojovala proti konzervativním 

hodnotám svých rodičů.
65

  

    

V roce 1960 J. F. Kennedy přebral prezidentskou funkci státu, který byl téměř na 

pokraji chaosu. Vztahy USA se zeměmi východního bloku se zhoršovaly. Ale i 

v západní společnosti se začala myšlenka komunismu usazovat. Jeho cíl zbavit Fidela 

Castra na Kubě moci vedl k zásadnímu chybnému kroku, invazi v Zátoce sviní. Castro, 

obávající se akcí Spojených států, požádal o pomoc Sovětský svaz. Napětí mezi USA a 

komunistickými státy se stupňovalo a nebezpečí jaderné války rostlo. Pouze rychlými 

diplomatickými opatřeními se předešlo jadernému útoku během kubánské raketové 

krize, kdy Sovětský svaz umístil jaderné rakety na Kubu. Kennedy čelil podobným 

problémům i doma. Hnutí za občanská práva od 50. výrazně posílilo a rozdělovalo 

společnost na dva silné protichůdné tábory.
66

 

     

J. F. Kennedy byl zavražděn během atentátu při návštěvě Dallasu a prezidentem 

se stal Lyndon B. Johnson. Využil politickou důvěru, kterou si vybudoval v senátu, a 

podpořil Civil Rights Act [zákon o občanských právech]. Rostoucí nesouhlas s válkou 
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ve Vietnamu ukončil Johnsonovu prezidentskou kariéru a roku 1969 ho v Bílém domě 

vystřídal Richard Nixon.
67

 

    

Hnány nově nastolovanými pořádky 60. let, 70. léta byla plná sexuální svobody, 

drog a protestů. Protikulturní hnutí se nyní přesunulo také do hudby a módy. Jakkoliv 

bylo silné, nezastínilo mediální eskapádu desetiletí. Robert Woodward a Carl 

Bernstein odhalili zainteresování prezidenta Nixona v aféře Watergate, což vedlo 

k Nixonově rezignaci. Daniel Ellsberg, bývalý expert ministerstva obrany, zveřejnil 

v roce 1968 skutečnost o historii amerických jednotek ve Vietnamu. Těmto spisům se 

začalo přezdívat „Pentagon Papers“. Více o aféře v kapitole 2.
68

 

    

Nixon, který svou prezidentskou kampaň opřel o mírové řešení problémů, ještě 

vystupňoval válečné zapojení USA po svém zvolení. Válka se rozšířila do Laosu a 

Kambodži do roku 1973, kdy byla podepsána Pařížská dohoda a oficiálně ukončila 

americkou vojenskou angažovanost v Asii. Občanská válka mezi severním a jižním 

Vietnamem trvala až do obsazení Saigonu v roce 1975.
69

 

    

Éra po válce ve Vietnamu a skandálu Watergate přinesla politický cynismus. 

Důvěra v pozitivní budoucnost země se zhoršovala. Finanční ztráty a žádné vítězství 

války ve Vietnamu situaci jen zhoršovaly. Ekonomika se začala hroutit, burza 

ochabovala, inflace se zvyšovala, stejně jako nezaměstnanost a ceny se zvyšovaly též.  

    

Když Spiro Agnew po obžalování z daňových podvodů rezignoval na post 

viceprezidenta, byl nehrazen Geraldem Fordem. Přívětivý Ford musel převzít funkci 

prezidenta poté, co Nixon rezignoval v souvislosti s aférou Watergate. Fordovo 

prezidentství, poskvrněné omilostněním Nixona, rostoucí inflací a nedostatkem paliva, 

skončilo tak, že nakonec neobhájil svůj post a byl roku 1976 nahrazen Jimmy 

Carterem.
70
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3.2 Sociální kontext doby 

Generace beatníků (Beat generation)ztělesňovala všechno, co mainstreamové 

americké kultuře 50. let chybělo. Silně se vymezovali vůči materialismu 50. let. 

Beatníci brali drogy, podporovali sexuální svobodu a také o ní psali. Hlavními 

osobnostmi byli například Jack Kerouac, Neal Cassady a Allen Ginsberg. Média na ně 

reagovala velmi negativně a společnost se bála zejména rostoucího zájmu mezi 

vysokoškolskými studenty.
71

 

    

Většina Američanů však přijala uniformitu 50. let a ta byla nejvíce zdůrazňovaná 

v genderových rolích doby. Média vykreslovala ženu jako perfektní ženu v domácnosti, 

jejímž cílem bylo vdát se. Antikoncepce nebyla nikde proklamovaná a sex mimo 

manželství byl v mnoha státech ilegální, stejně jako antikoncepce. Společnost nechala 

média posunout hranice sexuality, když v roce 1953 vyšel první Playboy.  

    

Konzervativní Američané se obávali z nastupující vlny rock’n’rollu. Původně 

nazývaný „race music“ [rasová hudba], protože běloši začali objevovat černošskou 

hudbu, byl pro Američany hudebním ztělesněním sexuality. Elvis Presley se stal prvním 

bělochem, který zpopularizoval ‚rasovou hudbu‘, a američtí teenageři byli chycení. 

K nelibosti generace svých rodičů. 

    

Bělošská část Ameriky nebyla pouze konfrontována s černošskou hudbou, ale 

také s krutou realitou rasismu ve školách a veřejných službách. Úloha médií v hnutí 

občanských práv 50. let zapříčinila jižanskou nenávist severského tisku. Zejména kvůli 

pokrytí rasových událostí, jako případu Brown vs. Rada školství, smrti Emmetta Tilla 

nebo rasové integraci ve školách. O těchto událostech si můžete přečíst v kapitole 2.  

    

60. léta v USA mohou být viděna jako systematický postup proti uniformitě 50. 

let. Mladá generace nedotčená hrůzami 2. světové války odmítla postoje svých rodičů a 

přijala hodnoty jako sex, drogy a rock’n‘roll. Hnutí hippie’s dosáhlo vrcholu v roce 
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1969 letním festivalem ve Woodstocku. Byl to symbolický konec éry volné lásky a 

psychosomatických látek.
72

 

    

Protikulturní nálady se projevily také na politické scéně. Vysokoškolští studenti 

a aktivisté za občanská práva bojovali proti podle nich represivnímu a nespravedlivému 

politickému systému. V první polovině 60. let pořádali pochody a demonstrace. V roce 

1963 vedl Martin Luther King dvousettisícový dav pochodující Washingtonem. Zákon 

Civil Rights Act byl podepsán další rok.
73

 

    

Nespokojenost s válkou ve Vietnamu rostla a nyní začala zajímat i mladou 

generaci. Američané v čele s vysokoškolskými studenty demonstrovali proti válce. 

Jejich nespokojenost vyeskalovala v protesty před národní demokratickou konvencí 

v roce 1968, které se zvrhly v silné nepokoje.
74

  

    

Chaotická doba 60. let, určená zejména válkou a nepokoji, pokračovala i v letech 

70. Hlavními trendy byly deziluze v oblasti politiky, pokroky v rámci občanských práv, 

zvyšující se vliv ženského hnutí, zájem o životní prostředí a vesmírný průzkum. Mnoho 

z radikálních názorů 60. let bylo v nové dekádě obecně přijato.
75

 

     

V 70. letech se také zrodily první mainstreamové počítače. V roce 1977 Steve 

Jobs a Stephen Wozniak zakládají Apple Computer Co. a představují osobní počítač 

Apple II. Ten byl mnohem levnější než ostatní počítače a prodával se nejen do 

kanceláří, ale i domácností. Apple II se stal prvním masově prodávaným počítačem.
76

 

3.3 Politici a jejich úloha 

Tomuto tématu se věnuji průběžně v kapitole 5 v rámci komunikační praxe i 

v rámci podkapitoly politická situace v USA a studená válka výše. Zásadními 

prezidenty pro NASA a programy, kterým se tato práce věnuje, byli zejména Dwight D. 

Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson a Richard Nixon.  
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Dwight D. Eisenhower roku 1958 podepsal „National Aeronautics and Space 

Act“, zákon, kterým vznikl Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA). Důležitá 

byla také jeho reakce na vypuštění Sputniku I a prozrazení raketového programu 

Vanguard, čímž zatáhl veřejnost a média do prvního závodu o vesmír.
77

 

   

 J. F. Kennedy byl velkým podporovatelem vesmírného programu. Kennedy byl 

přesně tím politikem, který vesmírný program podporoval skrze své projevy, konference 

a vyjádření. Po každé z misí, která se za jeho života uskutečnila, uspořádal tiskovou 

konferenci a astronauty pozval na návštěvu do Bílého domu. Na tiskové konferenci po 

Shepardově vytažení Kennedy zdůraznil, že Američané dokážou to samé co Sověti, a 

navíc za přihlížení celého světa. Vyzdvihl zde, že vesmírný program přináší mnoho 

vědeckých poznatků pro vědce po celém světě, že je důležité provádět vesmírný 

průzkum v míru a pro veřejné dobro.
78

 

    

Kennedy byl také velkým fanouškem televize. Jeho přístup ke komunikaci a 

otevřenosti vesmírného programu a jeho podpora televize byla pro NASA důležitá. 

Sama televizní stanice významně podporovala a chtěla je mít na své straně. Kennedyho 

největší zásluhou v rámci vesmírného programu ale byl jeho projev na Rice University, 

ve kterém udal směr vesmírného programu a zavázal Ameriku k přistání na Měsíci do 

konce dekády. „We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not 

because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to 

organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one 

that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we 

intend to win, and the others, too.“
79
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V roce 1963 byl Cape Canaveral k poctě zesnulého prezidenta přejmenován na 

Cape Kennedy. Nové jméno mysu však zůstalo pouze 10 let, poté se mu vrátilo jeho 

původní jméno. Za navrácení jména bojovali zejména místní starousedlíci. Nicméně 

středisko NASA sídlící na mysu zůstalo pojmenováno  Kennedy Space Center.
81

  

    

Lyndon B. Johnson, velký podporovatel vesmírného programu, měl na 

rozhodování o NASA vliv ještě v době, kdy byl Kennedyho viceprezidentem. Když se 

v roce 1961 rozhodlo o vybudování nového střediska pro pilotované lety NASA, byl 

mezi vlivnými politickými Texasany, kteří bojovali za to, aby středisko stálo 

v Houstonu, v Texasu. Středisko se zde roku 1961skutečně otevřelo. V roce 1973 bylo 

přejmenováno k poctě stávajícímu prezidentovi a rodilému Texasanovi na Johnson 

Space Center.
82

 

    

Richard Nixon byl prezidentem, pod nímž vesmírný program začal v očích 

veřejnosti a médií upadat. V srpnu roku 1971 dokonce navrhl, aby byly zbylé mise 

programu Apollo, 16 a 17, zrušeny. V srpnu totiž prezident vetoval rozpočty různých 

státních organizací – včetně 3 269 miliónů dolarů pro NASA – jako inflační. Interní 

plán NASA předpokládal, že kongres rozpočet schválí. Plán po jeho rozhodnutí musel 

být pozměněn. Prezident byl nakonec přesvědčen, že bude lepší měsíční mise ponechat. 

Nixon a jeho administrace byli částečně zodpovědní za úpadek vesmírného programu, 

protože zkrátili jeho rozpočty na minimum, a tudíž mu nezajistili dostatečnou základnu 

pro plné fungování.
83

    

3.4 Space exploration a vznik zájmu o vesmír 

 „Astronautics is unique among all the sciences in that it owes its origins to an 

art form. long before engineers and scientists took the possibility of spaceflight 

seriously, virtually all of its aspects were first explored in art and literature, and long 

before the scientists themselves were taken seriously, the arts kept the torch of interest 
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burning,”
84

 napsal Ron Miller ve svém eseji Spaceflight and Popular Culture. Přestože 

lidé jistě snili o výletu do vesmíru, byly to jen fantazie. Dvě základní poznání 

napomohla tomu, aby se o letu do vesmíru začalo uvažovat reálně: tou první byl objev 

Galilea Galilei, že ve vesmíru jsou i jiná místa než Země, v roce 1610. Tím druhým pak 

o 250 let později v roce 1783 objev bratrů Montgolfierových – horkovzdušný balón. 

Tyto dva objevy spustily lavinu literatury, která se zabývala potencionálním letem do 

vesmíru, či dokonce na Měsíc.
85

  

    

V 19. století svět procházel industriální, technologickou i vědeckou revolucí. 

Lidé žijící v tomto období si opravdu mohli myslet, že věda dokáže všechno. Nikdo ale 

skutečně neuvažoval o reálných technologických problémech vesmírného letu do roku 

1865, kdy vyšla francouzská klasika Ze Země na Měsíc od Jula Verna. Jeho nápad byl 

vystavět obrovský kanon, který by vystřelil projektil na Měsíc. Došel také k tomu, že by 

bylo zajímavější, kdyby ve střele byli pasažéři. Tento způsob dopravy by byl pro jeho 

hrdiny fatální, ale pro čtenáře v 19. století dobře fungoval. Zahltil je tolika informacemi, 

matematickými, inženýrskými i vědeckými, že jeho nápad přijali. Možnost vesmírného 

letu byla a poprvé založena na vědeckých základech. Vernův návrh na dopravení lidí na 

Měsíc byl sice nepoužitelný, ale navrhl metodu. Ačkoliv Verne navrhl obrovský kanon 

místo raket, jeho hrdinové je měli s sebou na palubě pro potenciální přistání na Měsíci. 

Byl si vědom toho, že je možné je takto použít. Zároveň si byl ale také vědom, že 

raketová technika v půlce 19. století nedosahovala ani potřebných kvalit, ani potřebné 

veřejné znalosti. Lidé by spíše věřili tomu, že je na Měsíc dostane kanon než uměle 

vytvořená raketa. Vernova novela byla přeložena do mnoha jazyků a distribuována po 

celém světě. Všude měl také své přívržence a někteří jej vzali velmi vážně a začali 

skutečně zkoušet to, o čem Verne jenom psal. Uznávaní ‚otcové‘ moderní raketové 

techniky jako Američan Robert Goddard, Němec Hermann Oberth nebo Rus Konstantin 

Ciolkovskij a další byli při rozvoji moderní raketové techniky a astronautiky přímo 

ovlivněni myšlenkami Jula Verna.
86
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Zlatý věk vesmírného cestování začíná dlouho předtím, než se stalo realitou. Šlo 

o dobu mezi koncem 2. světové války a rokem 1961, kdy se sen stal skutečností. Tato 

doba se dá přirovnat 20. a 30. letům a letecké euforii. Myšlenka vesmírného letu byla 

podporována poválečným optimismem a vírou v technologie. Spolu s informacemi o 

německém raketovém programu V-2 a výbuchem atomové bomby ještě během války se 

zdálo, že technologicky nic není nemožné. Možnosti se zdály nekonečné a představivost 

běžných Američanů též. Odkaz na rakety a vesmírné cestování byl všude kolem. 

Věnoval se mu nedělní komiks v novinách, inspirovány jím byly dětské hračky, hry, ale 

i obaly žvýkaček, zmrzliny, cigaret, cereálií. Hlavně to ale byly komiksové knížky a 

televize. Populární dětské seriály 50. let inspirované tímto tématem byly například 

Space Patrol, Captain Video, Tom Corbett a Rocky Jone. Science fiction se začalo 

objevovat na scéně během této doby a pomalu ale jistě během 60. let vytlačovalo z kin a 

televizí do té doby oblíbený western. 
87

 

    

Hollywoodská obsese vesmírně laděnou zábavou započala v 50. letech spolu 

s filmy Destination Moon a Rocketship X-M jako jedněmi z prvních science fiction 

filmů, které částečně formulovaly následující dekádu. Tyto dva filmy byly kasovními 

trháky a producenti si začali všímat rostoucího zájmu veřejnosti o tento druh zábavy. 

Filmy často využívaly kolektivního strachu ze studené války. Další filmy následovaly: 

The Thing from Another World, The War of the Worlds, The Day the Earth Stood Still. 

Conquest of the Space v roce 1955 byl film se špatným scénářem i studiem. Jeho špatné 

výsledky odradily americké producenty od takto laděných filmů na dalších třináct let, 

než několik měsíců před skutečnou cestou muže na Měsíc vyšel film 2001: A Space 

Odyssey. Kino a televize byly na nějakou dobu v rámci vesmíru odstaveny. Ale američtí 

obchodníci jejich zklamanému publiku rádi naslouchali a dodávali jim dávky vesmírně 

laděných hraček a her.
88

 

    

Fantastická literatura si našla své čtenáře. Generace 40. let, která vyrostla na 

příbězích o vesmírných mužích, kteří laserovými zbraněmi bojovali s monstry, dospěla 
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a začala psát vlastní „hard science fiction“ literaturu, kde dominovaly věrohodné 

technologie a nepopiratelné vědecké zákony. Mezi těmito autory byli: Isaac Asimov, 

Hal Cement nebo Arthur C. Clarke. Mnoho z nich bylo skutečnými vědci nebo měli 

širší vzdělání v astrofyzice, biochemii a dalších specializovaných vědách. Autoři 

science fiction se také začali objevovat v masových časopisech. Například Ray 

Bradbury, píšící do science fiction magazínů, začal psát příběhy pro The Saturday 

Evening Post a Collier’s, a stal se tak jedním z nejčtenějších současných autorů 

fantastické literatury v USA. Přední američtí vydavatelé si začali uvědomovat, že zde 

roste nové publikum, a začali vydávat science fiction knihy ve velkém.
89

  

    

Přesto všechno historici poukazují na jeden zásadní zlom ve vývoji vesmírných 

naději, a to číslo časopisu Collier’s
90

 z 22. března 1952 s ilustrací raketového letadla na 

orbitě Země spolu s důrazným titulkem: „Man Will Conquer Space Soon“. Šlo o první 

číslo z osmidílné série, kterou magazín během následujících dvou let vydal. Každé toto 

číslo obsahovalo články psané autoritami určitých oborů, včetně raketového pionýra 

Werhnera von Brauna. Stejně tak důležité jako texty byly doprovodné ilustrace, které 

zobrazovaly věci, které se dříve v populárním magazínu zaměřeném na širokou 

veřejnost nikdy neobjevily. Ono březnové číslo bylo silně propagováno reklamou, 

instalacemi ve výkladních skříních i médii. Publicita započala téměř třemi tisíci press 

kitů, k vypuštění 13. března, obsahujícími obrázky a tiskovou zprávu, která 

zdůrazňovala užití von Braunovy vesmírné stanice při obraně ve studené válce. Šlo o 

reklamu na číslo ze 14. března, kde vyšel dvoustránkový úvodník o vesmírné stanici a 

její úloze v obraně západního světa pod záštitou doktora von Brauna. Novinová reklama 

pro číslo časopisu obsahovala obrázek vesmírné stanice obíhající zemi s nadpisem „We 

can conquer space in 10 years – and guarantee  peace forever!“. Von Braun se stal 

plným mluvčím magazínu pro tato čísla, promoval je jak v rádiu, tak v televizi. Přestože 

von Braun už dříve přednášel o budoucnosti vesmírného cestování, toto bylo jeho 
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představení americké masové veřejnosti. Jeho obličej a řeč s akcentem se brzy staly 

známou tváří nadcházejícího čtvrtstoletí.
91

  

 

2.4.1 Wernher von Braun 

Wernher von Braun se narodil roku 1912. Za 2. světové války vedl v Německu 

technický projekt, který vyvrcholil první velkou raketou s kapalným palivem na světě. 

Onen projekt byl vývoj V-2, o které už tenkrát psaly časopisy, že otevřela bránu 

vesmírnému věku. Dílo zde redaktoři přidělují německému profesorovi Wernheru von 

Braunovi. Profesorský titul získal v roce 1943 od Hitlera. Von Braun pracoval na vývoji 

V-2 v Peenemünde, ale její výroba pak probíhala v koncentračním táboře Mittelwerk. 

Vědci se údajně soustředili čistě na problém, a kvůli tomu občas udělali ústupky, jež 

byly nevyhnutelné. Von Braun neúnavně zdůrazňoval, že v Mittelwerku neviděl 

jediného mrtvého. Zdálo se jim, že neměli nic společného s tím, co Hitler udělal. Nebo 

se tím alespoň obhajovali.
92

 

    

Je velmi složité dnes posuzovat postavení von Brauna v Třetí říši a jejím 

zbrojním průmyslu. Zda opravdu obětoval své svědomí a duši pro vědu a pro svůj sen 

vyslat člověka na Mars. Nebo byl jen egocentrickým člověkem, který chtěl za každou 

cenu dosáhnout toho, co si předsevzal. Je pravdou, že poté, co na Vysoké technické 

škole dostal nabídku od armádního zbrojního úřadu na vývoj nové zbraně, odmítl. Jeho 

otec byl říšským ministrem, což ho stavělo do poněkud ošemetné situace. Po 

odpromování vstoupil do Společnosti pro vývoj raket. Od německé armády potom 

dostal stipendium na svou dizertační práci, jejímž cílem mělo být vyvinout funkční 

raketu.
93

  

    

Na konci války kapituloval, využil příležitosti a dostal se k americkým 

jednotkám. Jednotky SS tehdy měly za úkol povraždit celý tým pracující na vývoji V-2. 

Následně byl dopraven do Texasu, kde pracoval na americké verzi V-2. V roce 1950 

byli vědci převezeni do Huntsville v Alabamě, kde vznikl Redstone Arsenal. 
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Společnost, která vyvíjela balistickou raketu středního doletu Redstone. Tým pod von 

Braunem tuto raketu inovoval a pod jménem Jupiter C vynesla v roce 1958 na oběžnou 

dráhu Země americký satelit Explorer 1. O dva roky později nově vzniká NASA 

Marshall Space Fligth Centre a von Braun se stal jeho první ředitelem. Hlavním úkolem 

centra byl vývoj nosné rakety Saturn pro program Apollo, a tedy pro dobití Měsíce. Von 

Braun byl osobou, která se prolínala celým vývojem vesmírného programu NASA až do 

přistání člověka na Měsíci.
94

 

    

„Jestliže jej magazín LIFE v r. 1946 zařazoval mezi importované „nacistické 

vědce“, jejichž úloha spočívá pouze v tom, aby vyplnili mezery ve vědomostech 

amerických vědců, o jedenáct let později byl tento „důkladně amerikanizovaný Němec“ 

na stránkách téhož časopisu oslavován již jako „věštec vesmíru“ a v roce 1959 

v pánském magazínu True opěvován jako „Kolumbus kosmického prostoru“.“
95

 

Americké veřejnosti byl představován jako vědec, který za 2. světové války pomohl své 

vládě dosáhnout významného pokroku ve vývoji raket. Nebyl žádný důvod ke studu, 

alespoň to bylo Američanům často a vtíravě opakováno.
96

  

    

Pro von Brauna i ostatní, kdo měli co dočinění s vývojem V-2, bylo typické 

radikální oddělování techniky od politiky. „Inženýři, vojáci a vědci bývalého armádního 

výzkumného ústavu v Peenemünde, ať už dnes pracují kdekoliv, se za svou tehdejší 

činnost nemusí stydět,“ napsal von Braun v doslovu knihy „Damals in Peenemünde“ 

[Tenkrát v Peenemünde], která vyšla v USA v roce 1965 pod názvem „The Birth of the 

Missile: The Secrets of Peenemünde“ [Zrození rakety: tajemství Peenemünde]. V 50. a 

60. letech bylo mnoho autorů, kteří se vůči von Braunovi nelibě vymezovali, ale zdálo 

se, že americká veřejnost tomu nepřikládá váhu. Spisovatel Günther Andres napsal: 

„Dobytí Měsíce bylo zřejmě tak důležité, že přebilo skutečnost spolupráce na masové 

vraždě.“
97

 Peenemündští inženýři se snažili zakrýt následky použití V-2 a odvést od 

nich pozornost. Von Braunovi se to velmi dobře dařilo. Američané přijali von Brauna 

jako výhodnou pomoc v boji proti Sovětům a v závodu o vesmír. Pod jeho vedením 
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vznikla největší raketa, do té doby vyrobená, SATURN V. Ta umožnila let člověka na 

Měsíc. „Wernher von Braun stál na začátku i na konci vývoje velké rakety.“
98

 
99

 

    

Wernher von Braun patřil mezi pionýry raketové techniky, ať už se na jeho 

nacistickou minulost ohlížíme, nebo ne. Mladý Von Braun hltal knihy s vesmírnou 

tématikou Jula Verna, H. G. Wellse nebo Kurda Lasswitze, jehož kniha Auf zwei 

Planeten zažehla ve von Braunovi zájem o průzkum a dobytí Marsu. Málo se ví, že von 

Braun, stejně jako jeho kolegové Goddard či Ciolkovskij, byl autorem science fiction 

knihy, novela Das Marsprojekt vznikla v době, kdy pracoval s týmem německých 

raketových vědců v americkém středisku v Novém Mexiku. Von Braun věřil, že 

populární science fiction literatura o expedici na Mars může zažehnout zájem i 

v ostatních, jako v něm kdysi knihy Verna a Lasswitze. Spolu se svými spolupracovníky 

vypracoval koncept cesty do vesmíru se všemi technickými detaily. Bohužel žádný 

americký vydavatel neměl o knihu zájem, kniha vyšla v roce 1952 v Německu. Nakonec 

o rok později vyšla i v USA pod názvem The Mars Project. To byl jeho jediný pokus o 

psaní science fiction. Ironicky, novela přímo inspirovala ke vzniku vesmírnou sérii 

v Collier’s magazínu, o které se zmiňuji výše, a následně také nepřímo vedla ke 

spolupráci s Disneym, o které píši níže.
100

    

2.4.2 Walt Disney 

Druhý bod zvratu v předání myšlenky letu do vesmíru Američanům v 50. letech 

přišel březnového večera 1955. Zhruba 42 milionů Američanů, což byla téměř třetina 

populace, přeladila na zábavný večerní program stanice ABC. Pořad o historii raketové 

vědy vyvrcholil animovanou cestou na pilotovanou vesmírnou stanici na orbitě Země. 

Za tuto volbu programu byly zodpovědné dvě osoby, jednou byl Wernher von Braun a 

tou druhou Walt Disney
101

. Show se jmenovala „Man in Space“ a byla součástí série, 

kterou Walt Disney uvedl do hlavního vysílacího času „Disneyland“. Tento týdenní 

program měl sloužit jako nová cesta k promování jeho nově otevřeného parku 

v Kalifornii v červenci 1955. Každá epizoda „Disneylandu“ se soustředila na jednu 
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z tematických částí parku: „Frontierland“, „Fantasyland“, „Adventureland“ a 

„Tomorrowland“. V rámci „Tomorrowlandu“ nebylo příliš co ukazovat, a tak Disney 

hledal nějaké programové nápady pro zobrazení světa budoucnosti. Hlavní podmínka 

byla: program musel být hluboce zakořeněn ve vědě. Tímto hledáním pověřil svého 

zaměstnance, animátora Warda Kimballa. Ten byl fascinován sérií v Collier’s a povolal 

k práci tři hlavní přispěvatele série, mezi nimi i von Brauna. Kimbal produkoval tři 

filmy série „Disneyland“ přímo inspirované magazínem Collier’s: „Man in Space“ 

(1955), „Man and the Moon“ (1955) a „Mars and Beyond“ (1957). Nyní již mediálně 

zkušený von Braun byl na kameře uvolněný a věděl, jak ‚prodat‘ svou vizi. 

Vystoupením v „Disneylandu“ von Braun podpořil svůj národní profil, přestože osobně 

měl jisté problémy s velkým zájmem veřejnosti. Atraktivní a charismatický v sobě 

spojoval inteligenci a sebejistotu a dokázal přesvědčit Američany, že pilotovaný let do 

vesmíru se může uskutečnit – pokud budou všichni sdílet vůli a odhodlání. Možnosti 

budoucnosti se zdály být nekonečné, přestože ve společnosti panovala nervozita ze 

studené války. 
102

 

    

Prezident Eisenhower si vyžádal kopii „Man in Space“ poté, co jej viděl 

v televizi. Bílý dům měl kopii zapůjčenou dva týdny, během kterých ji promítli i 

zástupcům Pentagonu. Několik měsíců poté, když Eisenhower oznámil, že Amerika 

ještě v roce 1957 vypustí na oběžnou dráhu vlastní satelit, čímž reagoval na Sovětský 

Sputnik, jeden ze senátorů připomněl velkou službu, kterou von Braun a Disney 

programem „Man in Space“ prokázali nejen vládě, ale potažmo celé Americe.
103

 

     

Mezitím v Kalifornii otevřel své brány Disneyland a s ním „Tomorrowland“. 

Hlavní atrakcí byl TWA Moonliner, přes 24 metrů vysoká raketová loď designovaná 

s pomocí von Brauna. Moonliner měl evokovat ideu komerční vesmírné lodi roku 1986. 

Jak již to bývá u Disneyho zvykem, Moonliner vyšel také jako plastová hračka. Když 

byl později uveden na trh ve Velké Británii, rozhodli se ho zde nabízet pod jménem Dr. 

Wernher von Braun‘s Moonliner. Dramatická ukázka toho, jak rychle muž, který stvořil 

                                                                                                                                               
101

 Walt Disney byl americký producent a mediální magnát, proslul zejména produkcí prvních 

animovaných filmů, založením společnosti Disney Studios a Disneylandu. Více například zde: Walt 

Disney. Biography.com [online]. Dostupné z: http://www.biography.com/people/walt-disney-9275533.    
102

 SCOTT, David Meerman. a Richard. JUREK. Marketing the moon: the selling of the Apollo lunar 

program. Tuscaloosa: University of Alabama Press, c1994. s. 10 – 11. ISBN 978-0-262-02696-3.  
103

 Tamtéž s. 12.  

http://www.biography.com/people/walt-disney-9275533


42 

 

německé bomby V-2, které roku 1944 a 1945 zasáhly Londýn, dosáhl s pomocí tajných 

amerických služeb mohutného osobního rebrandingu.
104

 

    

Když Sputnik 1 šokoval svět, Spojené státy byly daleko lépe připraveny, než si 

uvědomovaly. Walt Disney, Collier’s a von Braun v tom hráli stěžejní roli. Propojili 

romantické fantazie minulosti s praktickými reáliemi budoucnosti. O necelou dekádu 

později se stal vesmírný let skutečností.
105

  

3. NASA 

4.1 Vznik a důvody, rozdíly mezi americkým a sovětským 

vesmírným programem 

"An Act to provide for research into the problems of flight within and outside 

the Earth's atmosphere, and for other purposes."
106

 Tento jednoduchý úvod 

zakládajícího zákona jasně označuje cíl, za kterým byla NASA založena. Kongres a 

prezident Eisenhower založili National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

1. října 1958. Její založení je přímo spojeno s potřebami národní obrany a bezpečnosti. 

Po 2. světové válce byly USA a Sovětský svaz angažováni ve studené válce. Šlo o boj 

ideologií a loajality. V této době se ustavil vesmírný průzkum jako jedna z hlavních 

oblastí, ve kterých soutěž probíhala, začalo se používat označení vesmírný závod.
107

 

    

Během 40. let ministerstvo obrany prosazovalo výzkum, raketovou vědu a vědy 

horní atmosféry jako pojistku technologické moci USA. Důležitým krokem bylo, když 

prezident Eisenhower odsouhlasil plán vyslat na oběžnou dráhu Země satelit jako 

součást mezinárodního geofyzikálního roku (IGY). Šlo o období mezi červencem 1957 

a prosincem 1958, kdy měla být shromážděna data o Zemi. Sovětský svaz se rychle 

dotáhl a oznámil, že umístí svůj vlastní satelit.
108
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Pro tento účel byl v roce 1955 vybrán projekt Vanguard amerického 

námořnictva. Tento projekt byl vybrán také proto, aby výzkum prováděný pod IGY 

nebyl nijak spojen s výzkumem balistických střel a raket. Projektu se dostalo velké 

publicity, to mu ale nezajistilo úspěch.
109

 

    

Krize nastala, když 4. října 1957 Sověti vypustili na oběžnou dráhu Sputnik I. To 

mělo zásadní efekt na veřejné mínění Američanů. Sputnik vytvořil iluzi technologické 

propasti mezi Sověty a USA, ale zároveň také impuls pro větší výdaje na letecký a 

kosmický výzkum, technické a vědecké školicí programy a zakládání nových 

federálních agentur, které budou zastřešovat letecký a kosmický výzkum a vývoj. 

Spojené státy vypustily svůj první satelit, Explorer 1, 31. ledna 1958.
110

  

   Přímým důsledkem vypuštění Sputniku bylo, že NASA začala operovat v říjnu 

1958, přičemž do sebe pohltila National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). 

NASA absorbovala také další menší organizace a laboratoře, včetně Army Ballistic 

Missile Agency v Huntsville v Alabamě, kde operoval Wernher von Braun a jeho tým 

raketových inženýrů.
111

 

   

 NASA začala realizovat vesmírné mise během devíti měsíců od svého založení. 

A během prvních patnácti let působení uvedla do pochodu mimo jiné programy 

Mercury, Gemini a Apollo. Mercury byl program lidského vesmírného letu pro jednoho 

astronauta (lety během let 1961–1963), hlavním cílem bylo se ujistit se, že člověk může 

přežít ve vesmíru. Gemini (lety 1965–1966) se dvěma astronauty na palubě zkoušelo 

různé operace ve vesmíru, například setkání a spojení dvou lodí nebo EVA, pobyt mimo 

vesmírnou loď. Projekt Apollo (lety 1968–1972) měl za cíl prozkoumat Měsíc.
112

               

 

3.2.1 Rozdíly mezi americkým a sovětským vesmírným programem 

Americký a ruský vesmírný program měly poměrně stejné cíle, vznikly ve 

stejnou dobu a do období Gemini si postupovaly v patách. Jedním ze základních rozdílů 

je, že USA má vesmírný program, kdežto Sověti kosmický program. Stejně jako jedni 
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mají astronauty, druzí kosmonauty. Kosmonautika, astronautika atd. Slova mají stejný 

význam, ale jiný etymologický základ.
113

  

    

Další důležité rozdíly samozřejmě plynou z politického, ekonomického a 

technologického prostředí, ve kterém byly programy realizovány. Pro potřeby této práce 

je ale důležité se podívat na rozdíly v oblasti komunikace a využití médií.  

    

V prostředí svobody slova, které vládne v Americe, se vývoj věcí dříve nebo 

později dostane na povrch. Role médií a veřejného mínění je totiž v demokratických 

režimech nezanedbatelná. Naopak v totalitárních režimech jsou média ovládána státem 

a k veřejnosti se dostanou většinou pouze informace, které schválí vláda. Tento fakt 

nejen přispíval k pokoření USA, ale zároveň pomáhal Sovětskému svazu. Tím, že 

Američané veřejně přiznávali svá selhání, podrývali tím důvěru veřejnosti, ta ale na 

druhou stranu vždy věděla, na čem je. Volný tok informací však pomáhal také Sovětům, 

ti přesně věděli, jak Američané s výzkumem pokračují a mohli tomu svůj program 

přizpůsobit.
114

 

    

Obecně se ví, že zatímco Američané upřednostnili otevřenost, jakkoliv 

v určitých chvílích omezenou, Sověti o vesmírném programu mlžili a ani vlastním 

občanům neříkali pravdu. NASA sice v prvních letech své existence také razila heslo 

„do first, talk second“, ale na rozdíl od Sovětského svazu tak dělala ihned po začátku 

odpalu/mise a činila tak i v případech, kdy se něco nepovedlo. Sověti se oproti tomu 

tohoto motta drželi po celou dobu svého vesmírného programu v 50. a 60. letech a často 

si dávali s informacemi načas. Tato strategie byla dílem sovětské cenzury a obecné 

bolševické diktatury.
115

  

    

Sovětský svaz ze začátku popíral jakoukoliv existenci plánu letu na Měsíc. První 

lety kosmického programu jsou obestřeny tajemstvím. A ani v pozdější době 60. let 

nebylo vše řečeno. Pozadí letů bylo vysvětlováno jen lhavě a o samotných letech 

informovali až po přistání zpět na Zemi. Nikdo skutečně nevěděl, kolik vesmírných letů 
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Sověti odstartovali, kolik se jich vrátilo, ani kolik kosmonautů skutečně zahynulo při 

jejich snaze předstihnout USA. Teprve po nástupu Gorbačova v 80. letech začaly i 

v Sovětském svazu padat informační bariéry.
116

 

    

Dalším zásadním rozdílem bylo chování v době krize. NASA svá selhání vždy 

přiznala, přestože to v některých případech přineslo národní zklamání či mezinárodní 

výsměch. V některých situacích, jako například po požáru Apolla 1, sice nerealizovala 

ideální krizovou komunikaci, ale nějak informovala a informovala hned. Sovětský 

program se snažil každou tragédii spíše zakamuflovat a dělat, že se nic nestalo. 

V některých případech to nevyšlo, například s letem Vladimira Komarova, kdy 

kosmonaut zemřel při přistání.
117

 

    

Vesmírné programy trpěly také zátěží. Opíraly se o raketovou techniku, která 

byla armádním strategickým tajemstvím. Zprávy o kosmonautice tak musely splňovat 

dvě hlavní, leč protichůdná kritéria: sdělit co nejméně faktů a přitom dokázat obrovský 

význam daného činu.
118

           

4.2 Vesmírné programy týkající se práce 

3.2.1 Mercury 

USA i Sovětský svaz konstruovaly a testovaly kosmické lodi s lidskou posádkou 

a vybíraly týmy pilotů pro budoucí vesmírné lety. Ti se stali v USA známí pod pojmem 

astronauti. Amerika prováděla zkušební lety modelů svých pilotovaných vesmírných 
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lodí pod záštitou projektu Mercury. Testovací lety připravily půdu pro vypuštění lodí 

s posádkou. Řada raket v tuto dobu vynesla na oběžnou dráhu zvířata jako první 

průkopníky živých bytostí na palubě. Prvním takovým byl opičák Sam, který úspěšně 

vzlétl a vrátil se zpět na Zemi 4. prosince 1959. Není známo, že by v amerických 

pokusech došlo k uhynutí zvířete, na rozdíl od sovětských. Tyto zkoušky měly 

nedocenitelný význam pro budoucí lidské posádky.
119

  

    

5. května 1961, necelý měsíc po Juriji Gagarinovi, byl Alan Shepard vystřelen 

do vesmíru v raketě Redstone, která nesla kabinu Mercury pojmenovanou Freedom 7. 

Rozdíl mezi prvními lety byl ten, že Alan Shepard svou loď řídil po celou dobu letu sám 

a také v ní přistál. Jak se později zjistilo, Gagarinova loď Vostok byla částečně řízena na 

dálku, hlavně při přistání, a Gagarin se při sestupu z lodi vystřelil. Shepard byl po svém 

letu v USA oslavován jak hrdina. Lety Mercury létaly na suborbitální dráhy raketou 

IRBM Redstone, orbitální lety pak raketou IRBM Atlas. Původní plán byl, že každý ze 

sedmi astronautů absolvuje zkušební suborbitální let a následně ten orbitální. Plán byl 

později revidován. Let Guse Grissoma byl úspěšný, dokud po přistání nevybuchly 

vstupní dveře. Do kabiny se začala hrnout voda a Grissom se sotva dostal ven. Následně 

jeho život ještě ohrozily vrtulníky, které se snažily nejdříve zachránit kabinu, tudíž 

vířily vodu kolem Grissoma. Naštěstí se Grissom zachránil, ale kabina se potopila.
120

 

    

Let Johna Glenna se stal jedním z nejpopulárnějších v historii. Ne až tak kvůli 

letu samotnému, leč se jako první Američan dostal na oběžnou dráhu, ale kvůli osobě 

Johna Glenna. Amerika v něm našla svého ideálního vesmírného hrdinu. Jeho letu se 

dostalo masivní podpory médií. Během návratu měl problém s tepelným štítem, což jen 

zvýšilo atraktivnost celé mise v očích veřejnosti.
121

 

    

Poslední dva lety byly vyvrcholením programu. Když Wally Shirra a Gordon 

Cooper rekordně protáhly pobyt na oběžné dráze. Pro Coopra to bylo obtížnější 

                                                 
119

 FURNISS, Tim. Historie kosmických lodí: [raketové nosiče, raketoplány, měsíční moduly, družice, 

vesmírné stanice]. Praha: Naše vojsko, 2006. s. 51, 53 a 56. ISBN 80-206-0849-4. A Brief History of 

NASA: Launching NASA. History.nasa.gov [online]. Dostupné z: https://history.nasa.gov/factsheet.htm. 
120

 FURNISS, Tim. Historie kosmických lodí: [raketové nosiče, raketoplány, měsíční moduly, družice, 

vesmírné stanice]. Praha: Naše vojsko, 2006. s. 53 – 57. ISBN 80-206-0849-4. 
121

 Tamtéž s. 57. 

https://history.nasa.gov/factsheet.htm


47 

 

vzhledem k několika potížím během letu, se kterými se musel vyrovnat, o to víc mu 

americká veřejnost fandila.
122

 

 

Tabulka 1 Pilotované suborbitální a orbitální lety Mercury
123

 

 

Datum Let 

5. května 1961 Alan Shepard vzlétá ve Freedom 7 na suborbitální let. 15 minut, 28 

sekund. 

21. července 1961 Gus Grissom vzlétá v Libertybell 7, suborbitální let. 15 minut, 37 

sekund. Při přistání se kabina potopila, Grissom přežil. 

20. února 1962 John Glenn – tři oblety na oběžné dráze na palubě Friendship 7. 4 

hodiny, 56 minut.  

24. května 1962 Tři oblety na oběžné dráze, Scott Carpenter na palubě Aurora 7. 4 hodiny, 

55 minut. 

3. října 1962 Tři oblety na oběžné dráze, Wally Shirra na palubě Sigma 7. 9 

hodin, 13 minut. 

15. května 1963 22 obletů uskutečnil Gordon Cooper na palubě Faith 7. 34 hodin, 19 

minut. 

         

3.2.2 Gemini 

Když projekt Mercury skončil, učinil prezident Kennedy závazek dostat muže na 

Měsíc do roku 1969. Program Gemini byl vypracovaný tak, aby pomohl astronautům 

získat potřebné zkušenosti a dovednosti k letu na Měsíc. Mezi aktivity spojené s Gemini 

patřily: dlouhodobý let, řízení, manévrování, připojení k jiné kosmické lodi a výstup do 

kosmického prostoru a činnost vně lodi nazýván zkráceně „EVA“ – Extra Vehicular 

Activity.
124

  

    

NASA plánovala provést výstup do vesmíru jako první, ale Sověti byli opět o 

kousek napřed. Byl to Alexej Leonov 18. března 1965, kdo udělal první kosmické 

kroky. Gemini byla vynesena raketou ICBM, Titan. Na začátku programu byly 
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provedeny dva zkušební lety bez posádky. Šlo o pozoruhodnou sérii letů, kde každý 

z nich představoval krok blíže k Měsíci.
125

 

    

Gemini 4 představila první americký výstup do vesmíru. Gemini 6 a 7 se poprvé 

v historii spojily na oběžné dráze. Dalším stupněm bylo připojení lodi k raketě Agena, 

která ji vynesla do dříve nepředstavitelných výšin, i to se povedlo. Apollo a Měsíc byly 

na dosah.
126

 

    

Gemini bylo důležité hlavně jako chvíle, kdy Američané konečně předstihli 

Sověty. Zatímco USA dosahovaly jednoho kosmického úspěchu za druhým, neobjevil 

se na oběžné dráze žádný sovětský kosmonaut. Sovětská bublina splaskla.
127

 

 

Tabulka 2 Pilotované lety Gemini
128

 

 

Datum Let 

23. března 1965 Gemini 3. Zkouška kosmické lodi s posádkou tvořenou astronauty 

Gusem Grissomem a Johnem Youngem, tři oblety. 4 hodiny, 52 

minut, 21 sekund. 

3. června 1965 Gemini 4. Let – 4 dny, 1 hodina, 56 minut. Velitel Jim McDivitt, 

první americký EVA – vykonal Ed White, trval 22 minut. 

21. srpna 1965 Gemini 5. Překonání rekordu trvání letu – 7 dní, 22 hodin, 55 minut. 

Astronauti Gordon Cooper a Pete Conrad. 

4. prosince 1965 Gemini 7. Překonání rekordu trvání letu – 13 dní, 18 hodin, 35 

minut. Astronauti Frank Borman a James Lovell.  

15. prosince 1965 Gemini 6. První setkání ve vesmíru s Gemini 7 realizované 

Wallym Shirrou a Tomem Staffordem během letu trvajícího 1 den, 1 

hodinu, 51 minut. 

16. března 1966 Gemini 8. První spojení kosmických lodí ve vesmíru s cílovou 
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raketou Agena. Astronauti Neil Armstrong a David Scott. Let byl 

přerušen pro vážné problémy s řídicím systémem. 10 hodin, 41 

minut. 

3. června 1966 Gemini 9. Setkání s cílovou kosmickou lodí, ale bez připojení. Nový 

rekord EVA – 2 hodiny, provedl Gene Cernan. Velitelem Tom 

Stafford. 3 dny, 20 minut. 

18. července 1966 Gemini 10. Spojení s raketou Agena, která vynesla Gemini 10 do 

rekordní výšky 740 km. Posádka John Young a Michael Collins 

vykonala výstup do kosmu. 2 hodiny, 22 hodin, 46 minut. 

12. září 1966 Gemini 11. Připojení k raketě a dodatečné vynesení do rekordní 

výšky 1 368 km, k tomu 44 minutový kosmický výstup. Posádka 

Pete Conrad a Richard Gordon. 2 dny, 23 hodin, 17 minut. 

11. listopadu 1966 Gemini 12. Spojení s raketou Agena, rekordně dlouhý pobyt EVA, 

zhruba 2 hodiny, vykonal Buzz Aldrin. Velitel Jim Lovell. 3 dny, 22 

hodin, 31 minut. 

       

3.2.3 Apollo 

Cíle programu Apollo sahaly dál, než dostat bezpečně muže na Měsíc a zpět na 

Zem, jedním z nich bylo zajistit vedoucí pozici pro Spojení státy v závodu o vesmír se 

Sověty. Mimo to ale také průzkum Měsíce a experimenty týkající se pobytu astronautů 

na měsíčním povrchu.
129

 

     

Během programu Apollo bylo vysláno celkem 11 vesmírných letů a bylo 

uskutečněno šest výstupů na Měsíc. První čtyři lety, Apollo 7–10, testovaly vybavení a 

lodi pro přistání na Měsíci. První přistání na Měsíci proběhlo 1969 a poslední roku 

1972. Po Měsíci ‚kráčelo‘ celkem 12 astronautů. Prováděli zde experimenty a sbírali 

vzorky pro další průzkum Měsíce a jeho povrchu.
130

 

    

                                                 
129

 The Apollo Missions. Nasa.gov [online]. Dostupné z: 

https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/index.html. A Brief History of NASA: Launching 

NASA. History.nasa.gov [online]. Dostupné z: https://history.nasa.gov/factsheet.htm.  
130

 What Was the Apollo Program? Nasa.gov [online]. Dostupné z: 

https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-was-apollo-program-58.html.   

https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/index.html
https://history.nasa.gov/factsheet.htm
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-was-apollo-program-58.html


50 

 

Program měl dvě neúspěšné mise. První byla Apollo 1, kdy při testech nové lodi 

uhořeli v kabině tři astronauti. Druhou byla Apollo 13, když během cesty na Měsíc 

došlo k výbuchu v kabině a astronauti se potýkali s nedostatkem kyslíku. K přistání na 

Měsíci nedošlo, ale astronauti se vrátili v pořádku na Zem, což byl velký úspěch.
131

 

    

Lodě Apollo měly tři části. Velitelský modul, kde se nacházelo zázemí posádky 

a úsek řízení letu. Servisní modul s pohonnými a kosmickými podpůrnými systémy. A 

lunární modul, který měl dva astronauty ze tříčlenné posádky dopravit na Měsíc, sloužit 

jim tam jako zázemí, a poté je dopravit zpět na orbitu Měsíce k velitelskému modulu.
132

 

 

Tabulka 3 Pilotované lety Apollo
133

 

 

Datum Let 

11. října 1968 Apollo 7. Vypuštěna nosnou raketou Saturn 1B na oběžnou dráhu 

kolem Země. Velitelem letu Wally Shirra, starší pilot Donn Eisele a 

pilot Walt Cunningham. Cvičný let velitelského a servisního modulu 

Apolla trval 10 dní, 20 hodin, 9 minut a 3 sekundy. 

21. prosince 1968 Apollo 8. Jeden z historicky nejvýznamnějších letů výzkumného 

programu. Pod velením Franka Bormana, s pilotem velitelského 

modulu Jamesem Lovellem a pilotem Williamem Andersem, 

dospěla kosmická loď s lidskou posádkou k Měsíci. Posádka Apolla 

8 provedla 10 obletů okolo Měsíce po dobu 20 hodin a 11 minut 

v době Vánoc. Let trval 6 dní, 3 hodiny a 42 sekund. 

3. března 1969 Apollo 9. Lunární modul je zkoušen ve vesmíru, v průběhu simulace 

přistání na Měsíci a návratu na oběžnou dráhu. Velitel James 

McDivitt a pilot lunárního modulu Rusty Schweickart vzlétli 

v lunárním modulu na 6 hodin a 20 minut, poté se spojili 

s velitelským modulem s pilotem Davidem Scottem. Let trval 10 

dní, 1 hodinu a 54 sekund. 

18. května 1969 Apollo 10. Velitel Tom Stafford, pilot velitelského modulu John 
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Young a pilot lunárního modulu Gene Cernan byli dopraveni na 

oběžnou dráhu kolem Měsíce, na níž provedli Stafford a Cernan 

simulované přistání, kdy se přiblížili k Měsíci na vzdálenost 14,5 km 

během nezávislého letu trvajícího 8 hodin. Výprava strávila na 

oběžné dráze Měsíce 2 dny 11 hodin a 30 minut, celkově let trval 8 

dní, 3 hodiny, 18 minut a 35 sekund. 

16. července 1969 Apollo 11. První pokus o přistání na Měsíci úspěšně vykonal Neil 

Armstrong spolu s pilotem velitelského modulu Michaelem 

Collinsem a pilotem lunárního modulu Edwinem Aldrinem. Lunární 

modul Eagle úspěšně přistává 20. července 1969 a poté Armstrong 

vstupuje na Měsíc v Tranquility [Moře klidu]. On a Aldrin strávili 

na povrchu Měsíce 2 hodiny a 21 minut a nasbírali 22 kg vzorků 

měsíčních hornin. Eagle zůstává na Měsíci 21 hodin a 30 minut 

v průběhu celého nezávislého letu, který trval 1 den a téměř 4 

hodiny. Velitelský modul Columbia strávil na oběžné dráze Měsíce 

2 dny, 11 hodin a 30 minut. Celková doba letu byla 8 dní, 3 hodiny, 

18 minut a 35 sekund. 

14. listopadu 1969 Apollo 12. Let dopravil Peta Conrada a Alana Beana na Měsíc, 

zatímco pilot Richard Gordon zůstal ve velitelském modulu na 

orbitě Měsíce. Conrad a Bean uskutečnili dvě měsíční chůze trvající 

přes 7 hodin, kdy sesbírali 34 kg vzorků. Nezávislý let lunárního 

modulu trval 1 den, 13 hodin a 42 minut, na povrchu strávili 1 den, 7 

hodin a 31 minut. Celková doba letu Apolla 12 byla 10 dní a 4,5 

hodiny.  

11. dubna 1970 Apollo 13. Let, který dostihla smůla, směřovaltéž k přistání na 

Měsíci. Velitelem byl Jim Lovell, pilotem velitelského modulu Jack 

Swigert a pilotem lunárního modulu Fred Haise. Výbuch, ke 

kterému došlo ve velitelském modulu, poškodil loď a zabránil tak 

jejímu přistání na Měsíci. Posádka bojovala o život a o návrat na 

Zemi. Vrátili se bezpečně, let trval 5 dní, 22 hodin a 54 minut. 

31. ledna 1971 Apollo 14. Let, který splnil a dokončil úkoly, které mělo původně 

Apollo 13. Velitelem byl Alan Shepard (který se stal v roce 1961 

prvním Američanem ve vesmíru), pilotem velitelského modulu 
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Stuart Roosa a pilotem lunárního modulu Edgar Mitchell. Po přistání 

na Měsíci sesbírali 44,5 kg vzorků, pro sběr bylo využito elektrické 

vozítko s kolečky a sběračem. Shepard a Mitchell strávili na 

měsíčním povrchu 1 den, 9 hodin a 31 minut. Let trval celkově 9 

dní.  

26. července 1971 Apollo 15. Velitel David Scott, pilot velitelského modulu Al 

Worden a pilot lunárního modulu James Irwin stráví ve vesmíru 12 

dní, 7 hodin a 11 minut. Scott a Irwin stráví na povrchu Měsíce 2 

dny a téměř 19 hodin. Worden při návratu na Zem uskuteční 

38minutový výstup do kosmického prostoru. Věecky jde zřejmě o 

nejúspěšnější misi celého programu.  

16. dubna 1972 Apollo 16. Výpravě velí John Young, pilot velitelského modulu je 

Ken Mattingly a pilot lunárního modulu Charlie Duke. Astronauti 

stráví na Měsíci 2 dny a 2,5 hodiny. Samostatný let velitelského 

modulu trval 3 dny, 9 hodin a 28 minut, které strávil Mattingly sám 

na oběžné dráze Měsíce – šlo o nejdelší americký let samotného 

pilota. Celková doba výpravy byla 11 dní a téměř 2 hodiny. 

Mattingly na zpáteční cestě provedl výstup do kosmu, který trval 1 

hodinu a 13 minut. 

7. prosince 1972 Apollo 17. Poslední mise programu Apollo. Velitelem byl Gene 

Cernan, pilotem velitelského modulu Ron Evans a pilotem lunárního 

modulu astronaut-geolog Jack Schmitt. Lunární modul byl na 

povrchu Měsíce 3 dny a téměř 3 hodiny. Druhá měsíční procházka 

trvá 7 hodin a 37 minut a je nejdelší v historii programu. Celková 

doba mise byla 12 dní a téměř 14 hodin. 

  

4. Komunikační strategie 

Jak již bylo jednou zmíněno. Celý vesmírný program USA a cíl přistání na 

Měsíci by se nemohl uskutečnit bez podpory veřejnosti platící daně a členů kongresu
134

. 

Když pomineme počáteční euforii a strach ze studené války, lidé museli mít jiné 

důvody, proč podporovat miliardový program financovaný ze státního rozpočtu. Tyto 
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důvody jim byly neustále předkládány. „Cesta na Měsíc musela být neustále prodávána 

veřejnosti, aby Američané pokračovali v podpoře programu.“
135

 Po prvním přistání 

Američanů na měsíci 22. července 1969 Wernher von Braun, ředitel Marshall Space 

Flight Center a důležitá mediální osobnost vesmírné éry, řekl médiím: „Děkuji vám 

všem za podporu, kterou jste vždy projevovali vesmírnému programu, protože bez 

vztahů s veřejností a dobré prezentace těchto programů veřejnosti bychom toho nebyli 

schopni dosáhnout.“
136

 Jedna z hlavních postav vesmírného programu tak po splnění 

Kennedyho snu o přistání na Měsíci do konce 60. let nepoděkovala za podporu jako 

první veřejnosti, kongresu či vládě, ale shromážděným novinářům a zástupcům médií. 

Von Braun tímto potvrdil fakt, že bez silné podpory veřejnosti posilované právě médii 

by neměl program a jeho financování šanci na úspěch.          

 

4.1 Komunikační praxe 

4.3.1 První mediální raketový odpal 

Zájem konzumentů amerických médií o raketový závod mezi USA a Sověty 

rostl. Nadále už nešlo pouze o národní bezpečnost, ve hře byl také závod o vesmír – 

závod se Sověty – závod o mír a bezpečí. Přesto většinu 50. let mediálně pokrývalo 

pouze několik nadšenců, primárně z menších médií. Přístup do odpalovacího střediska 

na Cape Canaveral byl striktně zakázán a americké letectvo, které v té době areál 

ovládalo, nemělo žádný důvod dělit se o informace se zástupci tisku. V ojedinělých 

případech někdo napsal zprávu, obsahující detaily jako jméno rakety, datum a čas 

odpalu, nebo zda byl test úspěšný. Tento dokument pak vážil cestu přes Pentagon, 

kontroly a cenzury a někdo na konci řetězce se buď rozhodl jej zveřejnit, nebo ne. 

Novináři někdy také získali informace od důstojníků, kteří chtěli posílit pozici svého 

oddělení a předvést se. Silným zdrojem pro ně byli místní lidé. Mnoho z nich ve 

středisku pracovalo, nebo alespoň znali někoho, kdo zde pracoval. Dobrým zdrojem 

informací byly také místní bary a restaurace, kam se lidé pracující ve středisku chodili 

bavit, včetně vedoucích pracovníků. Poloha střediska na Cape Canaveral znemožnila 

kompletní zakrytí raketového programu, kolem se nacházely veřejné pláže a poblíž tzv. 
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Bird Watch Hill, pahorek, ze kterého se stalo zvykem pozorovat, co se ve středisku děje. 

Aby letectvo zamezilo přílišnému nahlédnutí pod pokličku, někdy před odpalem vyslalo 

směrem k pahorku helikoptéru, aby rozvířila písek a zamezila fotografům soustředit 

aparáty na start. Tímto přístupem letectvo jednoduše reportéry a fotografy odstavilo. 

Bez jakýchkoliv informací o datu či čase odstřelu bylo velmi těžké program pokrývat.  

Strategie minima informací vydržela středisku a letectvu do konce roku 1957. Středisko 

Cape Canaveral přestávalo být pro letectvo tak bezpečné a neproniknutelné, protože 

informace se vždy nějak dostala ven právě výše zmíněnými cestami. Za 7 let operací a 

450 raketových testů nebyl uspořádán jediný mediální briefing či vypuštěn jediný press 

kit ohledně odstřelů.
137

 

 

   Vnitřní válka o satelit 

   Strategie minima informací o raketovém programu se však zásadně změnila 

s příchodem programu Vanguard spadajícího pod americké námořnictvo. Cílem tohoto 

programu bylo dostat na oběžnou dráhu satelit. Jedním z důvodů změny komunikační 

strategie bylo, že prezident Eisenhower informoval média a veřejnost o programu ještě 

před jeho spuštěním. Byla to reakce na vypuštění sovětského satelitu Sputnik a snaha o 

uklidnění veřejnosti. Přestože prezident v prohlášení uvedl, že USA nejsou v závodu se 

Sovětským svazem, média to viděla jinak. Linka mezi armádními a civilními důvody 

pro projekt Vanguard byla velmi tenká. Ačkoliv fakticky spadal pod americké 

námořnictvo a používal jeho technologii, byl považován za civilní projekt pod záštitou 

Mezinárodního geofyzikálního roku. Novináři proto přišli s tím, že stará pravidla 

ohledně dodávání informací by neměla platit. Odpalovací středisko na Cape Canaveral 

ale nadále řídilo letectvo. Námořnictvo nemělo v odpalovacím středisku žádnou 

informační kancelář. Pentagon však slíbil médiím, že před odpálením rakety se 

satelitem budou informováni. Žádný takový slib ale neudělal, co se týkalo testů těchto 

odpalů. Ministerstvo obrany bylo nakonec tím, kdo rozhodl, že bude lepší se o zástupce 

médií postarat, než se je snažit bezúspěšně odříznout. V listopadu 1957 tak nově 
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zvolený zástupce pro mediální otázky Herschel Schooley začal vydávat informační listy 

Vanguardu pro rostoucí zástup médií. Pro potřeby fotografů byly na přilehlé pláže 

instalovány přívěsy, nově byla média na již zmíněném pozorovacím pahorku Bird 

Watch Hill upozorněna, pokud byl odpal odložen nebo zrušen. Jak se odpal prvního 

satelitu přibližoval, snažil se Schooley prosadit také tiskové konference. Cílem 

ministerstva bylo lépe zvládat tok informací a zamezit fámám. I přes informační snahy 

Pentagon nezvládal zamezit nafukujícím se očekáváním z blížícího se odpalu. Během 

96 hodin, kdy byl odpal opakovaně posouván nebo rušen, ztroskotala i snaha 

upozorňovat reportéry na Bird Watch Hill. Ačkoliv většina reportérů a fotografů se 

usídlila na přilehlých plážích či známém pozorovacím pahorku, v době Vanguardu si už 

programu všímaly i televize a rádia. Ty měly jiné potřeby než tištěná média, zejména co 

se týkalo rychlosti přenosu. Jelikož nebylo žádné oficiální řešení, tak to řešily po svém. 

Nejčastěji pronajímáním přilehlých plážových domků s telefonní linkou, ze kterých 

bylo vidět na odpalovací rampu.  Problém nastal, když byla 6. prosince konečně raketa 

se satelitem odpálena, vzlétla zhruba metr a půl nad zem, sesunula se zpět a proměnila 

se v hořící trosky. Ačkoliv šlo pouze o test, díky velkému zájmu médií šlo o katastrofu 

velkých rozměrů. Tehdejší senátor Lyndon B. Johnson událost komentoval jako: „jedno 

z nejlépe zpropagovaných a nejvíce ponižujících selhání v naší historii.“ Ponížení 

dosáhlo mezinárodních rozměrů, kdy jak spojenecká, tak hlavně sovětská média si 

nenechala ujít příležitost si z USA utahovat. Sovětská média, která v dané době většinou 

čekala s reakcí na americké zprávy nějakou dobu, tentokrát reagovala téměř okamžitě. 

Událost rozdělila Američany na dva tábory. Jedni obviňovali média z mezinárodní 

ostudy, jiní považovali za úspěch a za ukázku amerických hodnot, že dokážou poukázat 

jak na svoje úspěchy, tak selhání. Což byl zásadní rozdíl oproti sovětským protivníkům. 

Tyto tábory byly zastoupeny i v rámci médií. Ta se však spíše přikláněla k volnému 

toku informací. V tomto bodě se média vzácně shodovala s některými zákonodárci, 

jejich hlas však stále nebyl dost silný. Pentagon a tým Vanguardu ke konci roku 1957 

vydali prohlášení, že další start se bude konat na začátku roku 1958, ale žádné další 

zprávy o odpalu nebudou podávány. Vztahy mezi střediskem Cape Canaveral, jeho 

veliteli a zástupci tisku se ještě zhoršily. Major Donald Yates zakázal na veřejných 

plážích v oblasti střediska veškeré fotografické vybavení a varoval tisk, že podstoupí 

drastická opatření, než aby Sověti získali nechtěné informace. Nicméně hned druhý den 

lehce zmírnil a slíbil, že reportéry bude informovat o budoucích odpalech, pokud 

přislíbí, že o nich nebudou psát nebo vysílat, dokud nedojde k samotnému odpalu. 
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Zároveň byli novináři varováni před dramatizováním vztahů mezi námořnictvem a 

letectvem, pod jejichž velením simultánně probíhal raketový program, pod pohrůžkou 

ztráty přístupu informacím. K úplnému otevření raketového/vesmírného programu je 

ještě daleko, ale média i tuto nabídku brala jako krok správným směrem.
138

 

 

   Von Braun se vrací 

   Po dalším nepodařeném odpalu Vanguardu nastoupil na řadu program Jupiter, 

který mělo v řízení letectvo a který měl také za úkol dostat satelit na oběžnou dráhu. 

Tyto programy částečně existovaly simultánně. Na projektu Jupiter pracoval Wernher 

von Braun, ten ale nebyl odpalu přítomen. Aby se zamezilo velkému počtu novinářů a 

zástupců médií přímo ve středisku Cape Canaveral a přilehlém okolí, W. von Braun a 

několik dalších prominentních členů týmu byli ve Washingtonu, kde byla plánovaná 

tisková konference v případě, že bude odpal úspěšný. Ten úspěšný byl a Amerika se 

oficiálně stala součástí vesmírné éry. Načasování odpalu kolem půlnoci znamenalo, že 

reportéři těžko stihnou ranní vydání novin, nicméně poprvé projevila velký zájem i 

televize. Konkurenční boj mezi tehdejšími hlavními televizními stanicemi v USA, NBC 

a CBS, se zostřoval. Pro tuto noc ale měla náskok NBC, která o události začala 

informovat živě tři minuty po zdařilém odpalu. Nejednoduchost televizního přenosu 

dané doby ilustruje také příběh cesty záznamu odpalu Jupitera do televizního přenosu. 

NBC tu noc měla na Cape Canaveral dva reportéry a štáb kameramanů. Jeden 

z reportérů a kameraman okamžitě po úspěšném odpalu dojeli autem na nejbližší letiště, 

kde si najali letadlo a pilota, který je dostal do Jacksonville, tam pak přesedli opět do 

auta a jeli do nejbližšího lokálního studia NBC, kde mohli film z odpalu odeslat do New 

Yorku. A tak mohli noční diváci NBC vidět video už necelé tři hodiny po skutečném 

odpalu a několik hodin předtím, než byla schopna odvysílat svou pásku stanice CBS. 

Satelit Explorer byl úspěšně na orbitě a ve Washingtonu se konala tisková konference, 

kde Wernher von Braun a další odpovídali na dotazy reportérů přes tři hodiny. Jejich 

odpovědi byly nahrávány i natáčeny a vznikla zde ikonická fotografie programu (viz 

obrázek č.1). 
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Obrázek 1 Wernher von Braun a jeho tým po úspěchu
139

 

  

Von Braun dosáhl toho, co o šest let dříve popisoval ve svých článcích 

v magazínu Collier’s. Jeho osoba se znovu dostala do popředí vesmírné medializace. 

S úspěchem Exploreru přišel i větší národní entuziasmus a závazek vesmírnému 

průzkumu. Potřeba organizace, za kterou dlouho lobovali vesmírní podporovatelé a 

nadšenci, která by koordinovala širokou škálu již fungujících iniciativ a vytvořila 

dlouhodobý národní plán pro kosmické lety, rostla.
140

 

4.3.2 Komunikace ze zákona 

 Národní entuziasmus, mediální podpora a vliv politiků vyústily v říjnu 1958 

v založení National Aeronautics and Space Administration (NASA). Bylo to rok po 

vypuštění satelitu Sputnik Sověty. Jádrem nové organizace se měla stát již čtyřicet tři let 

fungující NACA. Nicméně nová agentura velmi rozšířila svoje působení, mimo jiné 

měla provádět svůj vlastní výzkum ve vlastních zařízeních, vymýšlet a vyrábět vesmírné 

lodě a především vytvořit a uvést do provozu směrnice pro civilní lety do vesmíru. 

Nicméně před novou agenturou stál ještě jeden velký úkol, a to jak se vypořádá se 

závazkem podávání co nejvíce informací směrem k veřejnosti. Předchozí mise spojené 

s vesmírem byly pod kontrolou armády. A z toho důvodu, a kvůli probíhající studené 

válce, byly informace o nich většinou tajné. Avšak zákon zakládající NASA, National 

Aeronautics and Space Act, sliboval „provide the widest practicable and appropriate 
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dissemination of information concerning its activities and the results thereof.“
141

 

Nicméně zákon více tuto úlohu nespecifikoval. Nechával otevřenou otázku, co znamená 

„proveditelná“ a „vhodná“ informovanost. Zákon dále požaduje zpřístupnění informací 

získaných nebo rozvinutých v souvislosti s činností agentury.
142

  

 

Bonneyho vláda začíná 

Do čela tohoto úkolu byl povolán Walter T. Bonney, muž s mnoha zkušenostmi 

z NACA. Bonney svou vizi oddělení práce public information/public affairs vytyčil 

v memorandu. V něm nastínil vizi, jak by NASA měla přistupovat k PR, a představil 

techniku, která se časem začala nazývat „brand journalism“ a „content marketing“. 

Znamenalo to žurnalistickým přístupem vyprávět příběhy pomocí pravdivých faktů. 

Spíše než snažit se prodat samotný produkt – vesmírný program, snažili se prodat jeho 

výsledky, přínos a nadšení, které vzbuzoval. Zaměstnanci tak pracovali jako novináři 

uvnitř agentury. Přeměňovali fakta, technická data a další na informace vhodné pro tisk. 

Ten si pak vzal výstupy PIO – obrázky, zprávy, články – a zpracoval je s jedním 

podstatným detailem oproti jiným zprávám v té době: „It rewrites the product of the PIO 

and in the doing, makes the product its own.“
143

 Bonney byl přesvědčen, že bude 

nejlepší, když novináři a žurnalisté budou používat materiály NASA tak, jak je 

dostanou, bez jejich velkých zásahů. Mohl si tak být jistý, že se do médií dostane jen 

předem schválený obsah. Bonney pochopil, že jeho práce nebude komunikovat pouze za 

agenturu, ale za celý vesmírný program.
144
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Boj o peníze 

Při definici role nově vznikající informační kanceláře byl brán nejen slib 

informovanosti veřejnosti ze zakládajícího zákona, ale také fakt, že NASA je vlastně 

nástrojem americké politiky, proto i zde se muselo myslet na éru před vznikem NASA, 

kdy jednotlivé složky armády mezi sebou soupeřily o ocenění a vládní peníze. Tomuto 

faktu právě Bonney velmi dobře porozuměl: „We should speak of our work modestly, 

but with enough vigor to be heard.“
145

 Jednou z jeho priorit bylo zajistit, aby se 

veřejnost dozvídala zprávy o činnosti NASA ze zdrojů agentury, a ne od letectva či 

námořnictva. K tomuto úkolu Bonney široce vyzdvihoval pololetní výroční zprávy, 

které byly NASA stanoveny zákonem a které viděl jako dobrý nástroj pro informování 

politiků, ale také veřejnosti – daňových poplatníků, kteří k nim měli přístup. Tyto 

dokumenty měly být při přípravě brány jako prodejní materiály. Psány jednoduchým 

pochopitelným jazykem, používat vizuální materiály, pro specifického čtenáře – člena 

kongresu. Přestože memorandum, o které se tyto skutečnosti opírají, evokovalo 

Bonneyho náklonnost k otevřenosti programu, jeho přístup nebyl zcela v zájmu 

veřejnosti. Podle něj právo veřejnosti na informace nebylo tak důležité jako správná 

komunikace nejlepších zájmů agentury. Zde se poprvé dostáváme k jakémusi vnitřnímu 

konfliktu NASA, tedy kam až sahá zájem agentury informovat v zájmu veřejnosti a kam 

až sahá zájem informovat v zájmu agentury samotné. Toto dilema se později vyostří a 

odkryje v různých přelomových událostech doprovázejících fungování agentury a lety 

do vesmíru.
146

  

 

Řekneme to, ale až potom 

Důležitým předsevzetím bylo informovat a být upřímní jak ohledně svých 

úspěchů, tak selhání. Nicméně poučen událostmi předchozích raketových programů, 

kdy neúspěch zapříčinil národní neklid a mediální zklamání někdy i mezinárodních 
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rozměrů, Bonney upřednostňoval strategii informování až po úspěšném projektu, ne 

před ním. Dobře si ale uvědomoval, že takové opatření nebude vždy možné, či dokonce 

žádoucí. NASA měla také další specifické komunikační potřeby. Bylo nezbytné zajistit 

komunikaci do zahraničí, uvnitř agentury, mezi jednotlivými centry a výzkumnými 

zařízeními, zajistit vztahy s dodavateli, vládními institucemi a agenturami, navrhnout 

postupy pro přístup médií do středisek a sestavit tým komunikačních specialistů, kteří 

budou schopni efektivně pracovat s reportéry. „In servicing the press, the PIO [Public 

Information Office, later Public Affairs Office] seeks to fiction as a precision-ground 

mirror, faithfully reflecting the activities of NASA,“ napsal Bonney v memorandu.
147

 

Odpovědnost, jakou nové oddělení neslo, byla příliš velká na to, aby zůstala u rozložení 

sil NACA, kde v podstatě na jedno středisko dohlížel jeden člověk odpovědný za 

komunikaci. Aby Bonney podpořil svou vizi, hledal pracovníky, kteří by byli, stejně 

jako on, zkušenými redaktory z tisku či rádia. V této době přibral Bonney na palubu 

například Paula Haneyho, který v rámci programu a jeho komunikace bude hrát 

poměrně velkou roli. Tak se stalo, že oddělení bylo sestaveno z ex-novinářů, kteří 

přesně věděli, co si jejich kolegové žádají a též co si žádají čtenáři. Z dvaceti čtyř 

Bonneym žádaných pracovníků jich nakonec přibylo pouze sedm. Office of Public 

Information, volně přeloženo kancelář nebo oddělení veřejných informací, se stala 

hlavní výpustí informací z agentury. Veškeré novinářské požadavky musely být 

adresovány právě sem, to byl jeden z procesních rámců, které Bonney zaváděl na 

začátku roku 1959. Každé jednotlivé středisko teď mělo vlastní oddělení veřejných 

informací. Tyto kroky byly pro nově založenou agenturu nezbytné. Ovšem do jara téhož 

roku už bylo jasné, že i tak bude těžké zájem veřejnosti a médií udržet pod kontrolou. 

Do mixu všech požadavků a odpovědností oddělení totiž přibyla jedna další: nové astro 

celebrity, sedm jedinečných mužů, „Mercury seven“.
148

   

4.3.3 Mediální úsvit amerického vesmírného programu 

V těchto počátcích NASA byl každý krok, každý odpal, každé rozhodnutí 

na Cape Canaveral i ve Washingtonu bedlivě sledováno zástupci médií, což bylo 
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pro relativně malé oddělení public information velice náročné. V tomto podnebí 

NASA pořádala svou první významnou veřejnou akci – představení „Mercury 

seven“. Sedm statečných. Sedm jedinečných. Sedm, kterých prošlo jedním z 

nejtěžších výběrových řízení v historii. Nyní je ale čekalo něco pro některé ještě 

těžšího a nepředstavitelného: představení americkým médiím a veřejnosti.
149

 

 

Poradce astronautů 

Den před tímto oficiálním úkonem jim byl představen nový člen 

informačního týmu agentury – John A. „Shorty“ Powers.  Stejně jako noví 

astronauti byl i on oceněným válečným pilotem, oproti nim však měl cenné 

zkušenosti v komunikaci s tiskem a veřejností. Nejspíše proto byl vybrán, aby 

jim pomáhal v otázkách týkajících se médií a informování veřejnosti, byl jim 

blízký svou životní cestou. Nyní měl Powers za úkol připravit sedm mladých 

válečných hrdinů na to, co mělo teprve přijít, na mediální nával. Mimo jiné jim 

Powers nařídil, aby se spojili se svými ženami a rodinami a připravili je na 

mediální lavinu, která měla započít následující den. Dalším, kdo měl pomoci 

astronautům se připravit na jejich blížící se debut, byl Paul Haney. Ten si k ruce 

přizval bývalé novinářské kolegy, aby mu pomohli stanovit otázky, které budou 

reportéry zajímat. Spolupráce s reportéry či jinými zástupci médií ještě před 

událostmi se později během funkce agentury stala také poměrně běžnou 

strategií. Tento fakt samozřejmě velmi pomohl vztahům mezi agenturou a médii. 

Díky rozsáhlým armádním zkušenostem všech sedmi astronautů nebylo příliš 

pochyb, že dokážou odpovídat na otázky týkající se jejich nové mise, letů a cílů. 

Nicméně Haney je připravoval a varoval před úplně jiným typem otázek, velmi 

osobním typem otázek. Jak se později ukázalo, správně odhadl, že média a 

veřejnost budou více zajímat samotní astronauti, jejich životy, rodiny a příběhy, 

a důležité bylo, aby oni tyto informace poskytli. „They’re going to ask you about 
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your religion. They’ll go right down the line. And you can say ‘none’ or ‘the 

Great Jehovah,’ or whatever, but make sure you got it cold.”
150151

  

 

Představení astronautů světu 

Ve dvě hodiny odpoledne 9. dubna 1959 to všechno začalo. To, co se 

dělo potom, bylo dle astronautů samotných šílenství, ne až tak pro nás, kteří dění 

sledujeme z dnešní perspektivy, ale na tehdejší dobu a pro ně ano. Grissom 

dokonce řekl, že tisková konference byl nejstresovější okamžik celého 

výběrového procesu.  Haneyho předvídavost otázek se ukázala jako správná. 

Hned první otázka novinářů byla, co na jejich novou práci říkají jejich manželky 

a rodina. V tomto duchu se pak nesla celá konference. Reportéři se příliš 

nezajímali o lety samotné, ale hlavně o astronauty jako takové a jejich morální 

předpoklady stát se americkými hrdiny.
152

 Sedm mužů už nebylo jen armádními 

piloty, ale jak je vykreslil tisk, to nejlepší, co může Amerika nabídnout v boji 

proti Sovětům. Oni a jejich rodiny se stali novou ‚americkou šlechtou‘. „The 

symbol of the American space program was no longer a former Nazi rocket 

engineer, but rather a group of clean-cut supermen.“
153

 Astronauti neříkali a 

nedělali nic nového, naopak, vycvičení Haneym a Powersem používali slova 

jako víra, morální povinnost, patriotismus. Právě to z nich udělalo americké 

hrdiny v boji proti Sovětům. Astronauti dali programu lidskou tvář. Pocit 

sounáležitosti, patriotismu a amerikanismu se rozdmýchal ve společnosti na 

maximum. Tuto vlnu zesiloval postoj a vliv nejpopulárnějšího časopisu doby 
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LIFE. V srpnu rok 1959 magazín oznámil svým šesti milionům předplatitelů, že 

získal exkluzivní práva na osobní příběhy astronautů.
154

  

     

            Přestože se NASA na začátku svého působení rozhodla fungovat na 

principu „nejdřív dělat, potom mluvit“, tedy nejdříve uskutečnit misi, a až poté 

informovat o svém úspěchu či neúspěchu, zhruba po roce jejího působení se 

začalo zdát, že tento přístup není dostačující. Ačkoliv podle Bonneyho fungoval 

tento model uspokojivě, díky stálému půlročnímu reportingu kongresu, který byl 

veřejně dostupný, se informace dostávaly k tisku dříve. Také zaměstnanci a 

dodavatelé rádi tisku něco prozradili. Navíc letectvo stále pořádalo tiskové 

brífinky pro všechny odpaly na Cape Canaveral, včetně těch, které se týkaly 

NASA, jak bylo dříve slíbeno v souvislosti s raketovými misemi Vanguard a 

Jupiter. Bonney se domníval, že tato strategie se spuštěním programů 

pilotovaných letů do vesmíru není udržitelná a že by programu a agentuře jedině 

uškodila. Důvodem jeho hodnocení situace byl postoj veřejnosti k soupeření 

mezi USA a Sověty, mediální tlaky kolem tiskové konference „Mercury seven“ 

a oficiální oznámení plánu na pilotované lety Mercury. Domníval se, že nyní už 

jsou všechny aktivity astronautů, ať už spojené s tréninkem a misemi, nebo ne, 

zájmem široké veřejnosti. Ačkoliv v memorandu, ze kterého tyto informace 

pocházejí, přímo nepřemítal o přehodnocení celého přístupu ke komunikaci, lpěl 

na upřímném přinášení informací po uskutečnění mise. „Around the Word, we 

are fighting for the minds of men.“
155

 Tento výběr slov ilustruje posun ve 

vnímání zvýšené potřeby upřímnosti a otevřenosti v komunikaci vesmírného 

programu. Na cestě k vyplnění slibu informovanosti v zakládajícím zákoně 
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NASA se na sklonku roku 1959 stala transparentnost programu ideologickou 

zbraní studené války.
156

               

4.3.4 Změna komunikačního směru 

Druhá polovina roku 1959 byla pro agenturu v rámci komunikačních 

snah přelomová ve více ohledech. Bonney a jeho tým přehodnotili výroční 

zprávy kongresu a dále už je neviděli jako ‚prodejní materiály‘. Začali rozlišovat 

mezi publicitou a veřejnými informacemi
157

: „Publicity to manipulate and ‚sell‘ 

facts or images of a product, activity, viewpoint, or personality to create a 

favorable public impression, has no place in the NASA program.“
158

 Je 

zajímavé, jak se vnímání role vztahů s veřejností pouze za první rok fungování 

NASA posunulo. Publicita přitom bylo to, co vesmírný program na jeho začátku 

‚prodalo‘ veřejnosti a médiím. Vedle Bonneyho se o nový směr komunikace 

zasloužil aktuální šéf NASA Keith Glennan. Dle jeho názoru bylo dosavadní 

mediální pokrytí programu Mercury příliš povrchní a neukazovalo skutečnou 

komplexitu misí. Pro pomoc a rady se obrátil přímo na redaktory tehdejších 

periodik Washington Evening Star a The Washington Post. Chtěl vědět, jak 

zlepšit vztahy, kvalitu výstupů a mediální pokrytí. Jejich doporučení byla jasná: 

více informačních výstupů před odpalem více médiím obsahujících více 

detailních informací a vydávat je alespoň týden před samotným odpalem, 

namísto čekání do samotného aktu.  Tyto návrhy Glennan představil zástupcům 

NASA na summitu v prosinci 1960, kde byli přítomni i zástupci tisku, včetně 

redaktorů, které Glennan přizval ke spolupráci. Zástupci NASA, stále si vědomi 

komunikační pohromy při odpalu Vanguardu, nejprve návrhy redaktorů zavrhli. 

Hlavním argumentem bylo, že předčasné zveřejnění informací by pouze vedlo 

k mediálnímu šílenství. Jak poukazovali zástupci tisku, koncentrace zájmu 

veřejnosti před samotnými misemi byla nyní nevyhnutelná, díky velkému zájmu 

o vesmírný program. Média, veřejnost i agentura by si navzájem lépe sloužily, 
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kdyby měly větší přístup k prověřování skutečných informací o misi předtím, 

než raketa opustí odpalovací rampu.  Větší otevřenost a upřímnost agentury by 

zvětšila její kredibilitu v očích veřejnosti i médií, a popřela tak spekulace, že 

agentura stávajícím přístupem pouze drží stranou veřejnost od případného 

neúspěchu. Přístup redaktorů a jejich návrhy nakonec byly s určitými úpravami 

přijaty jako nové informační postupy NASA. Tato vylepšení měla sloužit ke 

zlepšení vztahu s novináři, ale také k zajištění lepšího a přesnějšího pokrytí misí. 

Jako nový základní úkol oddělení veřejných informací mělo být informovat 

kongres, média a veřejnost nepřikrášlenými fakty o programech NASA a jejich 

postupu. A to v takové míře a s takovou rychlostí, jak si situace žádá. Nová 

strategie se samozřejmě odrazila také v informačních postupech při odpalech a 

startech na Cape Canaveral. K dřívějším brífinkům před odpaly a lepšímu 

pozorovacímu zázemí pro reportéry nyní přibyly press kity, které obsahovaly 

detailnější informace o misi. Tyto byly označeny ‚hold for release until 

launched‘, tedy informace z nich nesměly být použity, dokud nebyla raketa 

odpálena. Tím se zabránilo příliš brzkému informování v případě, že se něco 

pokazí, odpal je odložen, zrušen nebo nastane jiná nepředpokládaná událost. 

Během tří hodin po odpalu či startu se také měla konat tisková konference 

v hlavním sídle NASA ve Washingtonu s hlavními členy technického týmu. Ze 

strany NASA bylo podáváno více rozhovorů a veřejných přednášek. Místo 

vnímání tisku jako protivníka nyní NASA zvolila určitou formu partnerství. 

Agentura v rámci nového směru komunikace podporovala také další projekty, 

například školní edukační programy.
159

 

 

  Počátky živého televizního přenosu 

  Keith Glennan také viděl potenciál v televizním vysílání. Vnímal v něm 

možnost širšího vysvětlení vědeckého přínosu vesmírného programu. Do konce 

50. let uvedlo 50 % Američanů, že je televize jejich hlavním zdrojem 

informací.
160

 Obhájci televize poukazovali zejména na její sílu informovat a 

poučovat. Nicméně večerní zpravodajské relace měly pouhých 15 minut a public 
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affairs programming, tedy vysílání o veřejných zájmech, kam záležitosti NASA 

spadaly, bylo často odsunuto do neatraktivních vysílacích časů. Zařazení public 

affairs v programovém složení televizí určoval Public interest mandate nařízený 

Federal Communication Commission. V praxi to znamenalo, že každá televizní 

stanice měla vysílat vedle své vlastní programové nabídky také zpravodajské a 

sportovní relace, předpovědi počasí, vysílat pro menšiny a náboženské 

skupiny…a také se věnovat public affairs otázkám.
161

 Glennanova žádost 

prezidentům všech tří největších televizních společností v únoru 1960 přišla ve 

správný čas. Federal Communication Commission totiž v tomto roce vydala 

Programming Policy Statement, který upravoval vnímání Public interest 

mandate a připomínal vysílatelům, jak mají o veřejných zájmech a otázkách 

informovat. FCC tak učinila po několika vysílacích skandálech, kdy televiznímu 

vysílání významně klesala důvěryhodnost a kdy vysílatelé dávali přednost 

hodnocení na úkor naplňování zmíněného mandátu.
162

 Prezidenti všech tří 

společností tedy zrovna v době, kdy je Glennan oslovil, měli, co se týče public 

affairs vysílání, jakési prozření podpořené prohlášením FCC. Výsledkem tohoto 

vývoje se na obrazovkách objevily nové dokumentární cykly, a když stanice 

odvysílaly sérii prezidentských debat mezi Richardem Nixonem a J. F. 

Kennedym, bylo jasné, že médium je na dobré cestě být bráno vážně. Pokrytí 

prvního pilotovaného letu do vesmíru mělo stanicím přinést podobné výsledky. 

Vysílatelé v tomto činu viděli šanci, jak ukázat, že televize je médium, které má 

schopnost nejen přinášet zprávy, ale také je zodpovědně vysvětlovat. Zároveň 

ale také šanci ukořistit větší část publika a porazit svoje dva konkurenty. NASA 

však trvala na tom, aby do určité chvíle stanice spolupracovaly. Což z mnoha 

důvodů bylo výhodné i pro stanice samotné, a proto s tím neměly velký 

problém. Spolupráce se týkala pokrývání misí přímo z Cape Canaveral, ostatní 

části vysílání si zařizovaly a naplňovaly jednotlivé stanice samy. NASA na 

plánu tohoto vysílání a spolupráce s vysílateli kooperovala. Pro agenturu toto 

spojení jednotlivých stanic neslo také velkou výhodu. Zajišťovat pohyb po 
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oblasti a ubytování, včetně koordinace, tří rozdílných televizních štábů by bylo 

logisticky velmi náročné. V případě spolupráce se bude muset postarat pouze o 

jeden. Výsledkem byl jeden velký koordinovaný zpravodajský tým. Ten čítal 

devadesát žurnalistů, kameramanů a techniků rozmístěných po Cape Canaveral. 

Další týmy pak byly rozmístěny po lodích a sledovacích stanicích v Atlantiku, 

aby sledovaly let a proces vytažení kabiny i astronauta. Pokrytí aktivit uvnitř 

kontrolního střediska bylo nezbytné, protože televize potřebovala informace o 

letu v reálném čase, aby mohla podat správné informace divákům. Nicméně 

zástupce NASA byl proti umístění reportérů a kamer do kontrolního střediska. 

Bylo zde příliš velké riziko, že tlak, který je už tak vyvíjen na dispečery a 

techniky, by se tím ještě zvětšil, což by ohrozilo jejich práci. Nicméně NASA 

přišla s řešením, že do kontrolního střediska umístí informačního pracovníka a 

ten bude podávat letové informace médiím a světu. Na tuto pozici byl povolán 

informační poradce astronautů a člen informačního týmu agentury Shorty 

Powers. Jeho základ v letectví a komunikaci, blízký vztah k astronautům a silný 

baryton z něj udělaly ideálního kandidáta.
163

 

 

Skandál s CIA 

            Přes poměrně krátkou dobu působení udělala kancelář pro veřejné 

informace velký pokrok v rámci komunikačních snah, vztahů s médii i vnesení 

větší otevřenosti do programu. Nicméně v historii NASA nastaly i okamžiky, 

kdy právě tato kancelář měla problémy a nastala potřeba krizové komunikace. 

V květnu 1960 se agentura ocitla v situaci, která zažehla mezinárodní incident. 

3. května vydala NASA prohlášení, že se na území Turecka ztratilo civilní 

letadlo. Nicméně o dva dny později Nikita Chruščov při svém projevu 

k Nejvyššímu sovětu SSSR nařkl USA, že jejich špionážní letadlo narušilo 

sovětský letecký prostor a bylo sestřeleno. President Eisenhower a jeho tým 

poradců byli na vážkách, zda událost komentovat, či nikoliv. Nakonec se 

rozhodli, že ano, a prezidentův tiskový mluvčí Jim Hagerty měl připravit 

oficiální prohlášení. Hagerty oznámil, že na základě žádosti prezidenta je 

prováděno vyšetřování a prohlášení bude zveřejněno později NASA a 

Ministerstvem zahraničních věcí. Když reportéři dorazili do hlavního sídla 
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NASA,  Walter Bonney byl z jejich žádosti o vyjádření překvapen a v rychlosti 

dal dohromady vlastní verzi. Nevěděl nic o prohlášení, natož o tom, že prezident 

Eisenhower o několik hodin dříve rozhodl, že veškerou komunikaci s novináři 

v této věci zařídí Ministerstvo zahraničních věcí. Bonney si tedy stoupl před 

novináře a přednesl jim svou verzi, která stála na tajných informacích CIA a 

odkrývala mnoho informací o utajovaném programu U-2. Ministerstvo zahraničí 

pochopitelně nebylo Bonneyho jednáním nadšeno, zvláště proto, že program U-

2 měl být tak tajný, jak jen to šlo, a proto, že dal Sovětům mnoho informací, 

které mohly být jednoduše otočeny a vyvráceny. A tak se také stalo, když o dva 

dny později Chruščov oznámil, že pilot špionážního letadla přežil a byl zadržen. 

Naděje Američanů, že pilot sestřelení nepřežil, nebo že uposlechl rozkaz spáchat 

za takové situace sebevraždu, se rozplynuly. Ministerstvo zahraničí, prezident 

Eisenhower a jeho vláda museli přiznat, že Amerika špehovala svého protivníka 

ve studené válce a světu o tom lhala. Tento incident potenciálně přinesl 

problémy i NASA, protože Bonneyho falešné prohlášení podrývalo její autoritu 

a důvěryhodnost. Dále také shazovalo její pozici jako agentury, která má mírové 

zájmy a cíle. NASA nakonec byla tiskem vzata na milost a v celé kauze 

figurovala spíše jako oběť, která chybně nabyla dojmu, že informace dodané 

CIA byly správné. Jak se ukázalo z později zpřístupněných výslechů, NASA 

byla pouze hluchým přísedícím, co se týkalo mezinárodního systému špehování, 

a neměla tušení, co CIA skutečně řeší.  Nutno dodat, že většina těchto přepisů 

byla ‚začerněna‘ z bezpečnostních důvodů a několik politiků později vystoupilo 

s prohlášením, že mezi NASA a CIA byla užší vazba, než si veřejnost myslí. O 

mnoho let později se odkrylo, že letadla NASA opravdu sloužila účelům CIA, 

nicméně o této dohodě vědělo pouze několik lidí v agentuře. Do podzimu 1960 

role NASA v aféře téměř vychladla. Nicméně pro kancelář veřejných informací 

přišla jiná rána. Walter T. Bonney se rozhodl agenturu opustit. Ačkoliv jeho 

pozdější kariéra byla lehce poznamenaná právě incidentem s CIA, jeho přínos 

v začátcích NASA a nastolování směru jejího komunikačního úsilí je nesporný. 

Bonney nesloužil NASA příliš dlouho, ale jeho myšlenky a postoje adaptovalo 

mnoho jeho nástupců ještě v dobách programu Apollo. Zmíněné memorandum, 

které Bonney předal na začátku své kariéry v NASA Glennanovi, pak sloužilo 

jako šablona pro ostatní. Po jeho odchodu přebrala vedení kanceláře Shelby 
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Thompson a v následujících dvou a půl letech se na tomto postu vystřídalo pět 

lidí.
164

             

4.3.5 Suborbitální televizní úspěch 

Shorty Powers měl za úkol zejména dvě věci. Informovat média o 

astronautech a zároveň sloužit jako jakési síto, aby byli astronauti schopni 

v klidu provádět svou práci a výcvik. Ačkoliv LIFE magazín měl exkluzivní 

práva na osobní příběhy astronautů, ostatní média se snažila dostat co nejvíce 

informací o jejich tréninku, pokrocích a možných budoucích misích. Shorty 

Powers se stal fakticky jejich tiskovým mluvčím, ač takto nebyl oficiálně 

titulován. A tak přes něj šly veškeré požadavky a telefonáty, i ten dubnový, kdy 

zástupce zpravodajské agentury United Press International volal ve velmi 

časných ranních hodinách a žádal si vyjádření k faktu, že Sověti právě obletěli 

Zemi. Powersova odpověď: „If you’re wanting something from us, the answer is 

we’re asleep,“
165

 bohužel hrála novinářům do karet, a tak nějak shrnula 

prozatímní postavení USA v závodě o vesmír. Odpověď, ze které se druhý den 

stal titulek většiny novin, nebyla v žádném případě to, o co agentura stála. O 

několik hodin později se na obrazovkách objevil šéf NASA Jim Webb a podal 

uhlazenější odpověď. Pogratuloval Sovětům a připomněl Američanům, že i oni 

brzy pošlou muže do vesmíru. Mezi United Press International, jejichž reportér 

byl tím, kdo dostal nevhodně formulovanou odpověď, a Powersem se táhl spor, 

který vyhrál Powers. Nejenže Powers ze své pozice neodstoupil, ani nebyl 

vyhozen, nemusel se ani omluvit a ještě nařkl zpravodajskou agenturu 

z nezodpovědného zpravodajství. Nicméně Powersův přešlap byl jen malým 

přešlapem na daleko větším poli. Američané byli šokováni, naštváni a 

zahanbeni. Nejdřív Sputnik, teď Gagarin. Být druzí už přestávalo být něco 

výjimečného. NASA se stále snažila přesvědčit reportéry a veřejnost, že se 

nesnaží Sověty dohonit, že nejde o závod.
166
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   Který bude první? 

   Několik týdnů předtím však NASA oznámila veřejnosti, že do léta by 

měl odstartovat suborbitální pilotovaný let. Veřejnost tuto událost s napětím 

očekávala a média taktéž. Aby agentura ještě podnítila drama vedoucí k tomuto 

zamýšlenému malému triumfu, zapojila národ do hry ‚uhodni astronauta‘. A tak 

se v médiích i mezi lidmi diskutovalo, kdo poletí do vesmíru první. NASA navíc 

zúžila výběr tím, že oznámila, že se prvním stane jeden z trojice Gus Grissom, 

Alan Shepard a John Glenn. Toto rozhodnutí bylo tajné do nejzazšího okamžiku.  

 

V následujících týdnech se spekulovalo, mnoho reportérů favorizovalo 

Glenna, ten byl už od první tiskové konference jejich nejoblíbenější astronaut. 

Čistá image v kombinaci s jeho výřečností mu dávala v mediálním slova smyslu 

velký náskok před ostatními astronauty. Několik výstupů tipovalo Grissoma, 

protože patřil k letectvu a to prakticky agenturu zaštiťovalo. Jen málokdo tipoval 

Sheparda. Ne proto, že by byl méně kvalifikovaný, ale právě proto, že ho mnozí 

považovali za ‚ledového velitele‘. Už na první tiskové konferenci působil lehce 

nepřístupně, možná až arogantně. Nicméně poté, co sám viděl, jak Glenn 

dominuje mediálnímu zájmu, přehodnotil situaci a snažil se být hovornější. 

Kancelář veřejných informací ale bojovala s jinými otázkami. Změna 

komunikace, která se udála na konci roku 1960, již byla plně v procesu a 

agentura musela čelit tomu, jak se postarat o velké množství reportérů a štábů, 

které se očekávalo. 
167

 

 

  Freedom 7 a televize 

  Přípravy televizního týmu vrcholily a začaly se řešit praktické otázky 

vysílání. Nebylo jasné, kdy přesně začít vysílat, kvůli obavám, co se po odpalu 

stane. Ikdyby šlo vše podle plánu, patnáctiminutový suborbitální let Američanů 

by vypadal v porovnání s dvouhodinovým orbitálním letem Sovětů poněkud 

‚male‘. Jak se datum odpalu přibližovalo, ozývaly se hlasy proti živému přenosu. 

Strach z toho, že Američané uvidí živě umírat astronauta na svých obrazovkách, 

byl velký. Paul Haney byl jedním ze zástupců NASA, který na domluvě živých 

vysílání a jejich podobě participoval. Haney bojoval za živé přenosy s letovými 
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informacemi v reálném čase už za dob Glennanovy éry. Když vedení NASA 

převzal Jim Webb, Haney svůj návrh opakoval a bylo mu dovoleno ho projednat 

s Kennedyho vládou. Den před plánovaným startem jeho návrh sice stále čekal 

na schválení, nakonec ho ale dostal. Šlo o telefonát Kennedyho tiskového 

mluvčího, který přenos povolil. Haney později v jednom z rozhovorů uvedl, že 

šlo o telefonát, který dal plán distribuce veřejných informací reálně do pohybu. 

Nicméně také uvedl, že nic takového Kennedyho administrativa ani sám 

Kennedy, nepodepsali. Nemohli si dovolit takto oficiálně riskovat. Plánovaný 

start 2. května byl kvůli špatnému počasí několikrát posouván. I přesto televizní 

tým doplnilo na 360 redaktorů tištěných médií, z toho 63 ze zahraničí, a zástupci 

lokálních i zahraničních stanic. Tisková stanoviště na Cape Canaveral se stala 

mraveništěm plným přívěsů, kabelů a antén. 5. května se postupně k vysílání o 

prvním pilotovaném letu přihlásily NBC, minutu po ní pak CBS a ABC. 

Všechny stanice svoje diváky prováděly zdánlivě celým dnem Alana Sheparda. 

Každá z nich pak doplňovala živé vysílání z místa vlastním vysíláním ze studií 

v New Yorku nebo dalších improvizovaných studií přímo na Cape Canaveral. 

Zatímco CBS se usadila v přívěsu na blízké pláži, NBC si pronajala jeden 

z místních letních domů. Hlas, který Američany ve chvíli odpalu zajímal asi 

nejvíce, patřil Shortymu Powersovi. NASA odmítla vysílat rádiové spojení mezi 

kontrolním střediskem a Alanem Shepardem, a tak bylo na Powersovi, aby 

informoval o veškerých aktivitách a stavu astronauta. Mise probíhala hladce, vše 

bylo v pořádku a Powers poprvé v historii použil slavné „A-OK“. Tedy výraz 

pro fakt, že vše je v naprostém pořádku. Ve chvílích, kdy nebylo možné snímat 

loď Freedom 7 kamerou ze Země, diváci televizních stanic viděli rozmazaný 

obrázek obávajících se zaměstnanců střediska nebo nehybný obrázek letadlové 

lodi Lake Champlain, kam měla kabina i s Shapardem po přistání a vytáhnutí 

z vody doputovat. Jak byla kabina na dohled, reportér přítomný na palubě popsal 

divákům její sestup, záchrannou akci helikoptér i astronautův přílet na palubu. 

Vysílání trvalo něco málo přes hodinu a rozhodně nebylo perfektní, 

zvlášť dnešními měřítky. Ale uspělo v předání pocitu Američanům, že svým 

způsobem participovali na Shepardově letu. Je potřeba podotknout, že kvalita 

obrazu, komentářů, kamery a všech dalších aspektů byla velmi slabá. Obraz byl 

černobílý, třásl se a několikrát kamery kompletně ztratily Freedom 7 z dohledu. 

Komentář byl nejistý, váhavý a někdy i s chybami.  Ale na tehdejší dobu šlo o 
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skvělý výsledek a dost možná o nejzajímavější, nejnapínavější a nejjímavější 

program v dosavadní historii televize. Nutno si uvědomit, že nikdo, kdo tenkrát 

na Cape Canaveral byl, v životě zatím nic takového nesnímal ani nekomentoval. 

Minimálně ne z takové blízkosti a ne naživo. Úspěch mise dovolil zástupcům 

médií zdůraznit výhody a důležitost otevřené politiky vesmírného programu 

USA. 
168

 

 

   Pokrytectví redaktorů tištěných médií 

   Na tiskové konferenci po Shepardově vytažení Kennedy zdůraznil, že 

Američané dokážou to samé co Sověti, a navíc za přihlížení celého světa. 

Vyzdvihl zde, že vesmírný program přináší mnoho vědeckých poznatků pro 

vědce po celém světě, že je důležité provádět vesmírný průzkum v míru a pro 

veřejné dobro. Navíc se zde ohradil proti redaktorům, kteří obviňovali jeho 

vládu z riskování pozice USA přístupem otevřené předletové publicity. Z jeho 

úhlu pohledu se nikdo nesnažil zvyšovat zájem médií. Ale pokud ve svobodném 

světě chce být novinář reprezentován a chce informovat o události, mělo by mu 

to být umožněno. Vyzdvihl, že USA nechtějí být jako Sověti, kteří vše dělají 

v utajení a pak pouze informují o svých úspěších. V novinách se pak objevuje 

pouze to, co chce vláda. Kennedy sám tento přístup odsoudil a řekl, že si 

nemyslí, že toto je směr, kterým by Amerika měla jít. Přišlo mu nespravedlivé, 

že sami novináři psali o umělém zvyšování publicity, když později ta samá 

média posílala své novináře na Cape Canaveral a o letu ve svých plátcích 

informovala.
169

  

    

Kennedy byl obecně poměrně velkým kritikem soudobého tisku a jeho 

práce. Zejména mu vadila falešná nařčení a příliš mnoho informací o 

záležitostech týkajících se armádních informací. Redakční politika tisku mu 

nevyhovovala a televize mu přišla poddajnější a vhodnější pro komunikování 
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jeho agendy. Zatímco na shromáždění American Newspaper Publishers 

Association v New Yorku řekl, že by novináři měli více dbát na povinnost 

sebekontroly a vlastní zdrženlivosti. Několik dní po prvním letu do vesmíru na 

shromáždění National Association of Broadcasters představil Alana Sheparda 

jako největší národní televizní hvězdu, která jim zařídila vysokou sledovanost. 

Velebil zde televizní pokrytí letu a zdůrazňoval důležitost této práce. Řekl, že 

vysílatelé mají možnost být ochránci svobody po celé zemi, podporou volného 

toku nápadů a umožněním svobodných a informovaných rozhodnutí. Přístup 

Kennedyho ke komunikaci a otevřenosti vesmírného programu a jeho podpora 

televize byla pro NASA důležitá. Ať už přímo či nepřímo ovlivňoval její 

komunikační strategii. Tento názor na televizi bohužel nesdílel nový předseda 

Federal Communications Comission (FCC) Newton Minow. Ten viděl televizi 

jako nezodpovědné médium, které je spíše plýtváním a které potřebuje 

přeměnu.
170

   

 

   Libertybell  pod hladinou 

   Televizní přenos druhého suborbitálního letu v červenci 1961 vypadal 

téměř identicky s prvním. Dokud Gus Grissom nezamířil k návratu. Ve chvíli, 

kdy Shorty Powers oznámil, že Grissom komunikuje s Alanem Shepardem, 

NBC a CBS daly na obrazovky blízký záběr mluvícího Sheparda se sluchátky 

z kontrolního střediska. Fakt, že jde o předtočený záběr, však televize ve 

vysílání uvedla. Šlo o záběr z generální zkoušky letu, kdy se reálně projde celý 

let podle ideálního scénáře. Co se zdálo jako dobrý nápad, bohužel nedopadlo 

tak skvěle v exekuci. Powers informoval, že koordinátoři ve středisku jsou 

v klidu a usmívají se. Což úplně nekorespondovalo s kamenným výrazem 

chladného Alana Sheparda. NBC ještě zhoršila svoje útrapy, když během 

vytažení Grissoma a jeho kabiny odvysílala předtočený záznam helikoptéry, jak 

dopravuje kabinu na letadlovou loď bez toho, aby to divákům oznámila.
171

 

Navíc ve chvíli, kdy poklop kabiny krátce po přistání vybuchl a do kabiny se 

valila voda. První helikoptéra selhala v jejím vytažení a Grissom několik minut 

bojoval ve vodě o holý život. NASA i televizní stanice byly kritizovány. Nejen 
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kvůli zavádějícím předehraným sekvencím a špatným informacím, co se týče 

televizí. Ale také kvůli nařčení, že NASA dělá z astronautů herce a navíc 

předehranými sekvencemi zpochybňovala svůj postoj transparentnosti. Televizní 

stanice se rozhodně stále měly kam posouvat v pokrývání vesmírných misí.
172

  

 

We choose to go to the Moon 

            Poté, co prezident zavolal Grissomovi, aby mu poblahopřál k jeho 

úspěšnému letu, podepsal návrh zákona, v němž schvaloval NASA rozpočet dva 

biliony amerických dolarů na fiskální rok 1962. Nedlouhou dobu nato prezident 

Kennedy při svém slavném projevu na Rice University udal směr vesmírného 

programu a zavázal Ameriku k přistání na Měsíci do konce dekády. „We choose 

to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are 

easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and 

measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we 

are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend 

to win, and the others, too.“
173

 Kongres měl sice obavy z financování, ale 

Kennedyho sen a cíl podpořil.
174
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Obrázek 2 J. F. Kennedy při projevu na Rice University
175

 

         

4.3.6 Orbitální mediální šílenství 

Působení Shortyho Powerse v komunikačním schématu NASA nebylo 

bez poskvrny, ale jeho vztahy s novináři byly velmi dobré. Oceňovali jeho 

přístup, výdrž a nasazení, s jakým je informoval o programu a astronautech. 

Nicméně v roce 1962 se začal tento vztah dramaticky měnit. Reportéři začali 

zjišťovat, že Powers si při jejich informování často vymýšlel či přetvářel 

skutečnosti podle libosti. Šlo o menší prohřešky, například zjistili, že si Powers 

od základu vymyslel jím použité zhodnocení situace ‚A-OK‘, které se stalo 

známým a populárním, že nejde o původní výrok astronauta. Tisk si začal také 

všímat, že v Powersových projevech o astronautech se stále častěji objevovalo 

‚my‘ a velmi vyzdvihoval, že se sám účastnil některých předletových aktivit. 

Dalším obviněním bylo, že Powers upřednostňoval ty mediální výstupy, kde byl 

jmenován a měl v nich sám více prostoru. Když se v lednu 1962 shromáždili 

novináři na Cape Canaveral k předletovému brífinku o orbitálním letu Johna 

Glenna, nebyl zde přítomen ani jeden astronaut ani nikdo z technického týmu 

Mercury. Pouze Powers. Ten měl informovat o tom, jak se Glenn cítí, co dělá, a 
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podat novinářům detaily o jeho letu. Ti s tímto přístupem nebyli spokojeni, 

protože místo informací o misi, bezpečnosti a dalších aspektech byli spíše 

poučování o jejich odpovědnostech a upomínkováni ohledně zákazu šíření fám a 

spekulací. Dostali pár improvizovaných odpovědí na naprosto odůvodněné 

otázky a bylo jim řečeno, že Glenn dělá svou práci a oni by měli dělat tu svoji. 

Bylo jasné, že to nebyla Glennova slova, protože ten byl výřečný, vstřícný a 

s novináři měl dobrý vztah.  Tento tón komunikace se nelepšil ani v 

následujících týdnech.
176

   

    

Glennova mise byla odkládána, a ač NASA informovala o všech 

oddáleních, nechtěla novinářům prozradit, zda jsou problémy s raketou, nebo 

nějakým jiným aspektem. Staré vojenské návyky přeci jenom v komunikaci 

NASA přetrvávaly. A jelikož raketa Atlas, která měla vynést Johna Glenna, byla 

zároveň armádní zbraní, nechtěla se agentura k tomuto vyjadřovat. Zase jednou 

se zde předvedl Powers se svými manýry a obořil se na novináře, že agentura 

samozřejmě ví, kde je problém, ale on jim to neřekne.
177

  

    

Alespoň televizní tým připravený snímat Glennův let se zdál být dobře 

připravený. Kamery byly připraveny kolem odpalovací rampy, další na jeřábu 

poblíž, aby zachytily start a vzlet rakety, dále v místnosti, kde se bude Glenn 

oblékat do vesmírného obleku, prostoru, kudy bude astronaut přicházet k lodi, a 

na dalších stanovištích po Cape Canaveral. Týmy byly umístěny i na třech 

letadlových lodích. V úvahu byl brán i přímý přenos ze samotného vyzdvižení 

kabiny po návratu, ale byl zamítnut kvůli příliš vysokým nákladům. Stanice 

měly také zájem o přenos komunikace Glenna během letu, ale NASA měla 

obavu z případného přímého přenosu během stavu nouze nebo pohotovosti. 

Nakonec došli ke kompromisu, že televize dodají dva editory audio záznamů. Ti 

budou nahrávat komunikaci, která bude přicházet do kontrolního střediska, a 

budou z ní vybírat ty části, které by byly vhodné pro televizní vysílání. NASA 

také souhlasila s dřívějším začátkem živého vysílání v den startu z Cape 

Canaveral. Nicméně stále nepovolila kameru v řídicím kontrolním středisku. 
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Skrytá rivalita pod rouškou vzájemné spolupráce na přenosech z Cape Canaveral 

se ukázala ve chvíli, kdy byla NASA nařknuta z favorizování jedné z televizních 

stanic. NBC ohlásila plán vysílat konverzace mezi Glennem a střediskem živě, 

což nebylo NASA povoleno. Tyto konverzace se totiž daly chytit na 

krátkovlnném rádiu. Nicméně bez povolení NASA nemohly mít správnou 

frekvenci a bylo by poměrně těžké tyto vlny správně zaměřit. Tento krok udělala 

NASA proto, aby zmírnila tlak agentury i ostatních stanic. NBC byla také ve 

středu zájmu jiného sporu mezi stanicemi, kdy NASA změnila datum embarga 

na předtočené rozhovory s Glennem tak, jak více vyhovovalo vysílacímu plánu 

NBC. Další dvě televize proto nařkly NASA z favorizování a nepoctivosti. 

Konkurence se tak stala silnější a vztahy mezi televizemi byly ještě více 

pošramoceny. Velká zpoždění a posouvání Glennova letu způsobila televizním 

společnostem velké ztráty. Pouze odložení prvního plánovaného letu stálo 

televize 500 000 dolarů. Do února 1962, kdy se start Glennovy rakety podařil, 

stanice vydaly tři miliony dolarů na televizní pokrytí letu, který ještě ani 

neopustil Zemi. Náklady byly obrovské, zasáhly do nich také nové technologie, 

které všechny stanice do svého vysílání zakomponovaly. Například CBS 

instalovala na Grand Central Station v New Yorku obrazovku 3,5 x 5 metrů, 

která sloužila k zaujetí kolemjdoucích a možnosti jejich vyzpovídání redaktory 

CBS. A na Cape Canaveral si postavila nový karavan „CBS News Control 

Center“ necelé tři kilometry od odpalovací rampy. 60 milionů Američanů 

sledovalo ten den televizní vysílání a 10 tisíc lidí se shromáždilo před obrovskou 

obrazovkou CBS na Grand Central Station. Ne každý se mohl dostat k televizi, a 

tak si lidé hledali cestu ke zprávám jinde, a také jim jinde byly podávány. 

Například ve všech 75 newyorských stanicích metra se hlásily útržky a 

informace o letu lodi Friendship 7.
178

  

    

Během několika minut byl Glenn na oběžné dráze a televize se musely 

vyrovnat s tím, jak vizuálně vyplnit událost, která by byla vhodná spíše pro 

rádio. Mezi občasnými komentáři Shortyho Powerse a rozhovory mezi 

kontrolním střediskem a Glennem zbýval nevyplněný vysílací čas. Pro tyto 
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případy měly stanice připraveny předtočené materiály, od technických pořadů o 

Mercury po rozhovory s rodiči astronautů. Televize také vyslaly svoje reportéry 

do terénu mimo zařízení NASA. NBC například k Bílému domu, CBS ke 

Glennovi domů, nebo do sídla konstrukční firmy rakety Atlas, která vynesla 

Glenna na oběžnou dráhu Země. Všechny tři stanice také měly připraveny 

simulace Glennova letu, sledovací zařízení a mapy, na kterých ukazovaly, kde se 

Friendship 7 nachází. Během vysílání docházelo i k situacím, kdy jedna 

z televizních stanic ukazovala loď nad jinou polokoulí než druhá. Nicméně 

v jeden okamžik se všechny musely sejít, a to když se Glenn připravoval na 

vstup zpět do atmosféry. Krátce předtím Powers informoval, že se objevil 

problém s tepelným štítem. Přičteno ke všem ostatním vzrušujícím aspektům 

tohoto letu, diváci nemohli být více napjatí, jak tento let jejich amerického 

miláčka a hrdiny dopadne. Osm minut trvalo rádiové ticho při sestupu, které je 

běžné, když reportér na letadlové lodi USS Randolph oznámil, že Friendship 7 

byla spatřena na obloze. O dalších dvacet minut později byla vytažena na palubu 

a Powers oznámil světu, že John Glenn je zdravý na palubě záchranné lodi, a 

národ mohl začít oslavovat historický vesmírný let. Zajímavé je, že pouze CBS 

nasnímala jásot davů na Grand Central Station a role papíru tryskající 

z kancelářských oken na Manhattanu. ABC, a pravděpodobně i ostatní stanice, 

přenášela také projev prezidenta Kennedyho před Bílým domem, kde děkoval 

Johnu Glennovi, NASA i celému národu a zdůraznil, že je důležité dál 

pokračovat v závodě o vesmír. Všechny tři stanice také přenášely tiskovou 

konferenci s manželkou a dětmi Johna Glenna přímo ze zahrady jejich domu. 

Televize se při pokrytí prvního amerického orbitálního letu osvědčila a 

předvedla. V té době dosáhlo živé vysílání vesmírného letu největšího publika 

v tehdejší historii televize, přeladilo na něj 40 milionů domácností, s průměrnou 

dobou sledovanosti pěti hodin a patnácti minut. Glennův let přinesl také jakési 

komunikační prozření pro běžného diváka. Jeho téměř aktuální konverzace 

během celého letu s kontrolním střediskem ukázala globální komunikační síť 

tak, jak si ji zatím nikdo neuměl představit. Později ten rok, když čtenáři poprvé 

četli McLuhanovu Gutenbergovu Galaxii a setkali se s pojmem globální vesnice, 

si i díky tomuto přenosu uměli představit, co tím měl na mysli. Televize znovu 

přerušila standardní vysílání, když se John Glenn vrátil na Cape Canaveral. 

Stanice přenášely záběry ze shledání Glenna s manželkou a dětmi, s rodiči, jeho 
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vstup do střediska a veškeré oslavy. Zejména pak největší „ticker-tape 

parade“
179

 přehlídku v historii živě z New Yorku. Odkazy na vysílání najdete ve 

zdrojích.
180

  

    

Glennův vliv na veřejnost se zdál být čím dál silnější, jeho popularita 

rostla a vysílatelé se hřáli na výsluní s ním. Díky televizi mohli Američané 

prožívat Glennův triumf s ním. Nicméně jak vzrušení opadalo, opadala i jejich 

sláva a začali se silněji ozývat kritici. S otázkou, zda se jim všechny ty investice, 

čekání a změna programu vyplatily. Pokrytí celého tohoto „glennovského“ 

období stálo televize zhruba šest milionů dolarů. Získaly sice velkou slávu a 

podporu, ale také se propadly do červených čísel. Otázkou bylo, kolik takových 

vesmírných vysílání mohou zvládnout a zda se jim vyplácí. Dvě vedoucí 

televizní stanice, NBC a CBS, byly schopné pokrýt část nákladů díky svým 

sponzorům. Proto není divu, že ABC byla v poukazování na finanční ztráty 

nejhlasitější. Možnosti, jak vysílání, existovaly, ale soutěživost mezi stanicemi 

nedovolovala jich využít. Stanice by totiž musely ještě více spolupracovat a dělit 

se o svůj obsah. „Competition in the coverage of news stories is a healthy 

tradition in broadcasting journalism,“ řekl tehdejší ředitel zpravodajství CBS 

Dick Salant.
181

   

 

   Co se neřeklo o Auroře 7 

   Během orbitálního letu Friendship 7 zněl hlas Shortyho Powerse více 

než kdy dřív. Samotný let byl čtyřikrát delší než předchozí dva suborbitální lety, 

takže i jeho pokrytí a Powersův komentář trvaly déle. Jak již bylo zmíněno, 

Powers byl na tento post ideálním kandidátem také kvůli barvě hlasu a ukázalo 
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se, že jeho klidný hluboký hlas měla napjatá veřejnost opravdu v oblibě. Powers 

se stal nejlépe známou PR osobností téměř hraničící s celebritou. Powers věděl, 

že během misí jsou jeho slova velmi důležitá a ‚visí‘ na nich celý svět. Při 

dalším orbitálním letu však nebyl oslavován za to, co a jak řekl, ale čelil kritice 

za to, co neřekl.
182

  

    

Orbitální let Scotta Carpentera začal být problémový brzy poté, co se 

dostal na orbit. Okouzlený možností řídit kabinu ve vesmíru spotřebovával příliš 

mnoho paliva a zaostával za letovým plánem a naplánovanými experimenty. 

Navíc se začala nebezpečně zvyšovat teplota uvnitř kabiny i uvnitř Carpenterova 

obleku. Ačkoliv už při druhém obletu Země bylo jasné, že má Aurora 7 málo 

paliva, kontrolní středisko nakonec odsouhlasilo i poslední část letu. Astronaut 

byl nervózní a nedůvěřoval automatickému systému, na poslední chvíli se tak 

rozhodl, že kabinu nasměruje pro vstup do atmosféry manuálně. Při posledním 

kontaktu se střediskem pak byl o deset stupňů špatně vychýlen pro bezpečný 

vstup do atmosféry. Poté nastal rutinní výpadek komunikace. Po čtyřech 

minutách Powers světu ohlásil, že se stále snaží obnovit komunikaci s lodí. 

Nadále ale bylo ticho. Po pěti minutách zachytilo středisko asi 15 vteřin přenosu, 

kdy zjistili alespoň to, že loď i astronaut přežili vstup do atmosféry. Nicméně 

Powers, ‚The Voice of Mercury‘, nic neohlásil. O deset minut později pouze 

pronesl, že se středisko stále snaží obnovit spojení s Aurorou 7. Středisko v tuto 

chvíli zřejmě přijímalo nějaké útržky signálu, ale nic, co by se dalo prohlásit za 

přímou komunikaci s Carpenterem nebo jasné potvrzení stavu jeho či lodi. 

Reportéři se museli vyrovnat se situací, kdy sice neměli žádné zprávy o 

astronautovi nebo lodi, ale nemohli ani potvrdit nejhorší scénář. Po 40 minutách, 

kdy došlo ke ztrátě komunikace, Powers oznámil světu, že letadlo námořnictva 

zachytilo automatický sledovací signál vesmírné lodi. O dalších dvacet minut 

později potvrdil, že posádka letadla našla loď i záchranný člun se Scottem 

Carpenterem uvnitř. O zhruba dvě hodiny později helikoptéra dopravila 

Carpentera na palubu letecké lodi Interpid. Mise byla úspěšně dokončena, ale 

její následky měly teprve přijít. I při tomto letu byla instalována obrazovka na 

Grand Central Station, zhruba sedm tisíc lidí zde sledovalo osudy Scotta 
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Carpentera. Jeho chování během letu, nesplnění naplánovaných úkolů a ohrožení 

celé mise ho už tak dostaly do problémů. Avšak on sám se do nich dostával ještě 

víc svými výroky po návratu, například prohlásil: „No one knew where I was – 

and I didn’t either.“
183

 Tento výrok spolu s fotografiemi, na kterých zdánlivě 

klidný Carpenter s pohodovým výrazem odpočívá na záchranném raftu, 

rozzuřily zejména techniky a kontrolory střediska, kteří kvůli jeho nerozvážnosti 

zažívali velmi krušné chvíle a byli nuceni narychlo propočítávat, kde kabina 

mohla přistát. Powers čelil za svoje chování během letu Aurory 7 velké kritice 

ze strany médií. I přesto, že během 40 minut po ztrátě kontaktu do střediska 

přicházely kusé informace a signály, neinformoval o nich a nechal média, a 

s nimi celý národ, přemýšlet o nejhorším scénáři letu. Nechat televizní a rádiové 

komentátory bez jakéhokoliv vysvětlení či informací po celou tu dobu nejen 

nebylo moudré pro správnou komunikaci celé situace, ale zároveň tento přístup 

nenaplňoval slib upřímnosti, který mezi NASA a zástupci médií nyní fungoval. 

Powers se bránil, že jakékoliv informace, které by podal, by byly spekulace nebo 

domněnky. Pro zástupce médií to však byla ukázka naprosté nekompetence a 

zpochybňovali fungování NASA jako otevřeného programu, zejména v době 

potenciálního nebezpečí. Po této události redaktoři a komentátoři ztratili i zbytky 

víry v pro ně nejviditelnějšího člena NASA. Ačkoliv běžní Američané v něm 

stále viděli „The Voice of Mercury“, většina reportérů už spíše idiota.
184

 

    

Powersovo řešení situace kolem Carpenterova letu pouze poukázalo na 

to, v jaké situaci skutečně je snaha agentury o komunikaci veřejných záležitostí 

v té nejotevřenější podobě. Mediální publicita celého problému a fakt, že NASA 

a její přístup plnily titulní stránky novin, donutila agenturu k přehodnocení jejího 

přístupu. Postavení a image NASA bylo poměrně vratké, zejména ve 

Washingtonu. Bylo potřeba posílit postavení agentury jak na politickém poli, tak 

v očích veřejnosti. Obecný nedostatek vedení od centrály NASA ve 

Washingtonu byl jedním z klíčových problémů. Neexistoval žádný předepsaný 

komunikační postup, který by dodržovala centrála a jednotlivá operační 

střediska. Často si tak střediska vytvářela vlastní předpisy a strategie, jak 
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komunikovat mise, což jim ve výsledku dávalo větší sílu, než měla samotná 

centrála. James Webb se proto obrátil na Juliana Sheera, bývalého novináře a 

vesmírného nadšence, aby přišel s nápadem, jak by mohlo být oddělení public 

affairs lépe organizováno a jak zlepšit image NASA. Po měsíci Sheer předal 

svůj návrh Webbovi a ten ho okamžitě přijal na jeho realizaci. Sheerovo přijetí 

do čela informačního týmu NASA znamenalo do budoucna velký posun 

v informační politice agentury. Díky velké podpoře Jamese Webba získal Sheer 

prostor pro aplikování postupů a pravidel, a získal tak větší přehled a kontrolu 

nad jednotlivými operačními středisky v rámci komunikace. Sheer v rozhovoru 

řekl: „We are going to get information out, and we are going to tell the truth. It’s 

ridicoulous to have an informatic program predicated on anything else.“
185

   

 

 Sheer a dohoda s LIFE magazínem 

 Sheer jako bývalý novinář nesouhlasil s kontraktem mezi Life 

magazínem a NASA, respektive astronauty. Krátce po nástupu do své funkce 

zjistil, že takto smýšlí více lidí v rámci NASA, v tu dobu i James Webb. Jeho 

nevole vůči magazínu vzrostla dramaticky poté, co Annie Glenn během mise 

jejího manžela odmítla vpustit do domu tehdy viceprezidenta Lyndona B. 

Johnsona, zatímco redaktor a fotograf LIFE magazínu seděli s ní uvnitř. Tento 

incident ještě přidal obvinění, že dohoda dává magazínu moc nad agenturou i 

astronauty a že zamezuje rovnoměrnému dělení mediálního pokrytí. Další kritika 

se zaměřila na to, že dohoda dává příliš velký kredit astronautům v očích 

veřejnost oproti ostatním lidem, kteří se na misích podílejí. Dohoda ale měla 

také velkou základnu podporovatelů, ať už z důvodu pozitivních výstupů pro 

agenturu, nebo proto, že se tak zamezilo kritice nízkých platů astronautů či jejich 

přeplácení různými magazíny. Plus životní pojištění, které z dohody plynulo, a 

další výhody. Pod nátlakem astronautů a za podpory Kennedyho byla smlouva 

prodloužena. NASA pod taktovkou Kennedyho vlády musela také přijmout 

patřičná opatření, aby se zamezilo dalším skandálům tohoto typu. NASA musela 

zajistit všem médiím stejný přístup k informacím o astronautech týkajícím se 
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tréninku a misí. Dále agentura vydala směrnice pro to, do jakých projektů se 

astronauti smí a nesmí zapojovat. Astronauti také nově museli dostat svolení od 

agentury pro vystoupení v televizi, rádiu nebo ve filmu. Dále se NASA musela 

zavázat dodávat více informačního materiálu ostatnímu tisku a zakázala 

obchodní dohody o informacích. Nové pokyny vyjasnily i podmínky pro 

prodloužený kontrakt s LIFE, který měl zahrnovat i nově příchozí astronauty 

projektu Gemini. Nové dohody se však dosahovalo poměrně dlouho, Sheer se 

totiž poměrně detailně zaměřil na to, co je ještě osobní a co už je veřejné, což 

dříve v rámci smlouvy nebylo specifikováno. Věřil, že by nikdo neměl mít 

exkluzivní práva na to, čeho dosáhli vládní zaměstnanci.
186

 

 

   Novinářská praxe 

   Není příliš divu, že Sheer byl oblíbený u novinářů a zástupců tištěných 

médií. Změny, které s ním přišly, byly důležité, ale důležitější byla jeho empatie 

jako bývalého novinářského kolegy. Sheer také své bývalé kolegy podporoval, 

prohlásil o nich například: „They have tobe part engineer, part scientist, and part 

police reporter.“
187

 Těžko říct, zda šlo o opravdovou náklonnost k bývalé 

profesi, či o promyšlenou strategii. Pozitivní kritika novinářů se dostala až do 

tehdejších žurnalistických oborových publikací: „Julian is a guy you ca go to 

and find out what the top guys are thinking.“
188

 
189

 

    

Z pohledu médií byla změna přístupu a pohledu na věc, kterou Sheer do 

NASA vnesl mnohem důležitější než faktické změny, které se udály. Nerovný 
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přístup k informacím a obstrukce, které charakterizovaly Powersovu informační 

nadvládu, ubývaly.
190

   

 

   The Voice of Mercury utichl 

   Ke konci roku 1962 NASA provedla průzkum mezi reportéry a 

redaktory pokrývajícími mise a zjistila, že celkově souhlasí a jsou spokojeni 

s tím, jak agentura momentálně funguje. Nejvíce kritiky se sneslo na Shortyho 

Powerse. Dotazovaní měli pocit, že se stará spíše o svou vlastní image, než aby 

doručoval vhodné a pravdivé informace médiím. Powers podle nich často mluvil 

za astronauty, ačkoliv byli přítomni, a trval na zpožděných komunikačních 

přenosech mezi astronauty ve vesmíru a kontrolním střediskem na Zemi, aby 

nepřišel o svou pozici „The Voice of Mercury“. Jelikož Powers sloužil de facto 

jako vedoucí informační pracovník, bylo těžké ho se žádostmi o informace 

obcházet. Powers byl podle všeho také tím, kdo odmítal nejhlasitěji kameru 

v kontrolním středisku. Producent ABC jednou vypověděl, že dostal zelenou pro 

umístění kamery od projektového manažera Mercury, ale Powers to odmítl a 

vyhodil ho z místnosti. Tím, že by v kontrolním středisku byla kamera, by totiž 

Powers přišel o své výsadní postavení jako „The Voice of Mercury“. Od začátku 

Mercury odmítal dávat kopie letového plánu misí tisku a rádiu. Distribuoval je 

ale televizním společnostem kvůli plánu vysílání. I tam se ale letový plán dostal 

nejdříve do NBC a pak až dalším stanicím. A právě na tomto kusu se rozhodl 

Sheer zjistit jaké má postavení v rámci NASA, a potenciálně se zbavit Powerse 

jednou pro vždy. Zažádal, aby byly letové plány rozdány všem médiím bez 

výjimky. Powersův další krok byl založen na jeho důvěře v pozici, kterou si 

v NASA vybudoval. Pohrozil výpovědí. A Sheer ji přijal. Ačkoliv se jeho 

spojenci v řadách zaměstnanců NASA, zejména těch na vyšších pozicích, snažili 

Powerse zachránit, Webb dodržel slib daný Sheerovi, že může oddělení public 

affairs vést tak, jak uzná za vhodné. Powers nakonec svůj přístup přehodnotil, 

Sheerovi se omluvil a chtěl svou pozici zpět. Ten nakonec svolil, aby Powers 

zůstal ještě na poslední misi Mercury, let Gordona Coopera. „The Voice of 

Mercury“ skončil nadobro spolu s programem. Powers nikoho nepřipravil na 
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převzetí pozice vnitřního komentátora letu, ale během Cooperova letu, který 

trval 34 hodin, měl Paul Haney dostatek času na trénink za pochodu.
191

 

 

Poslední z Mercury 

Let Gordona Coopera byl nejdelší z Mercury misí. Špatné nasvícení 

v kabině bohužel zamezilo snaze vyslání prvních živých záběrů z vesmíru. NBC 

znovu zdůraznila absurditu zpoždění konverzací mezi astronauty a střediskem 

tím, že její korespondent v Tokiu monitoroval krátkovlnné rádio a konverzaci 

mezi Cooperem a střediskem přímo opakoval do vysílání. S Cooperovým 

návratem a posledním letem projektu Mercury začala média a zejména televize 

bilancovat. Televizní společnosti dokola opakovaly, že veřejnost nechápe, proč 

NASA nedá živě k dispozici komunikaci mezi střediskem a astronautem. NASA 

také nadále trvala na vlastních předtočených videích o astronautských 

experimentech a technických aspektech mise, což televize těžce nesly. Měly 

pocit, že jim NASA bere práci. Většinu těchto záběrů by rády točily samy. 

NASA také dále trvala na tom, že v kontrolním středisku nesmí být kamera. 

Namítala, že jednou zde kamera pro živé vysílání bylainstalována během 

zkušební simulace celého letu a vedlo to k fatální chybě jednoho z inženýrů. Ke 

konci léta už také nemohli zástupci médií směřovat své stížnosti Shortymu 

Powersovi. Jeho odchod byl stejně extravagantní jako jeho chování v pozici 

komunikačního pracovníka NASA. Po Cooperově letu si vzal dovolenou a jel na 

placené přednáškové turné pořádané společností, která se snažila dostat 

vydavatelský kontrakt na příběhy astronautů. Přesto tato na pohled sporná kauza 

nebyla tím, co okořenilo Powersův odchod, byly to jeho poznámky o ženách. Na 

otázku, proč Američané oproti Sovětům selhali ve vyslání ženy do vesmíru, 

odpověděl: „We haven’t found a woman in this country who is totally qualified. 

… Anyway what would you get from putting women into the space 

program?“
192

 V srpnu 1963 NASA oficiálně oznámila, že Paul Haney nahrazuje 

ve funkci Shortyho Powerse. Výsledek této malé interní bitvy mezi Powersem a 
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Sheerem nenechal nikoho na pochybách, kdo měl skutečnou moc v rámci 

oddělení public affairs.
193

 

    

Přestože vztahy mezi novináři a NASA se zlepšily, jakási rozmrzelost či 

nelibost zůstala. Týkala se zejména nově obnoveného kontraktu s LIFE 

magazínem, ale také nové smlouvy s Field Enterprises. Vydavatel World Book 

Encyklopedia získal práva na knižní a novinářskou syndikaci
194

 na další čtyři 

roky. Tato dohoda se později ukázala jako ztrátová pro NASA. Nejenže Field 

Enterprises bohatla na zpožděních, do kterých se dostával později program 

Gemini, ale tisk také nesl s velkou nelibostí nerovný přístup k informacím.
195

 

    

Sheer se také potýkal s nelehkým úkolem objasňovat roli svého oddělení 

a jeho důležitost vědcům a inženýrům agentury. NASA byla složená 

z nejrůznějších odvětví, pracovali zde lidé z průmyslu, z armády, z mnoha 

dalších odvětví. „I don’t think there was ever a day in my nine-and-a half years 

at NASA where I said, ‚Here’s what we’re going to do‘ without some technical 

person saying ‚No, we don’t need to do that.‘ It was a constant, never ending 

battle.“
196

 
197

 

 

   Open program 

   V roce 1963 začal Sheer zavádět změny v rámci svého oddělení. 

Divize, která měla na starosti vychvalovat, jak se náhodné a vedlejší výsledky 

vesmírného programu a jeho misí dají užít v komerční sféře, byla odstraněna 

z agendy oddělení. V rámci public affairs vznikly tři divize. Speciální aktivity se 

zaměřovaly na putovní expozice NASA a požadavky na řečníky. Edukační 

programy sloužily zejména školám, jednalo se o mnoho aktivit od letáků přes 

filmy po semináře pro učitele. Public Information, neboli veřejné informace, se 
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starala o komunikaci s médii. V tomto a následujícím roce se také Sheer zaměřil 

na přezkoumání toho, jak jeho oddělení fungovalo před jeho příchodem. Zjistil, 

že díky chybějícímu vedení od hlavní kanceláře NASA ve Washingtonu 

oddělení public affairs hospodařilo s rozpočtem o 40 % nižším, než bylo 

požadováno podle hospodaření předchozích let. Tím, že zde chybělo vedení a 

jednotlivá střediska si v tomto ohledu fungovala, jak se jim hodilo, docházelo 

k plýtvání.
198

 

    

V rámci divize veřejných informací došlo v následujícím roce k 

přerozdělení různých úkolů a stanovení určitých komunikačních pracovníků 

určitým oblastem v rámci NASA. Tím se dosáhlo větší efektivity a odbornosti 

divize. Jednotliví pracovníci byli například přiděleni třem hlavním technickým 

oborům NASA: Pokročilý výzkum a technologie, Vesmírné vědy a Pilotované 

kosmické lety. Každý z těchto pracovníků odpovídal přímo Sheerovi. Právě 

poslednímu programu byl přidělen Al Alibrando. Kromě Sheera spadal také pod 

supervizi vedoucího programu Pilotovaných kosmických letů. Alibrando se stal 

jakousi spojkou mezi Washingtonem a jednotlivými středisky. Stál tedy také 

napůl cesty mezi Julianem Sheerem ve Washingtonu a Paulem Haneym 

v Houstonu. Odpovídal za to, aby jednotlivá střediska komunikovala o 

vesmírných letech v takovém stylu, jak si přeje hlavní kancelář ve Washingtonu. 

Ve střediscích tato nová struktura vyvolala různé reakce. Někteří byli rádi, že se 

částečně zbaví odpovědnosti a budou mít jasně daná pravidla. Jiní se velkého 

vlivu ‚shora‘ obávali.
199

  

    

            Sheerova vize komunikace agentury se vyvinula do toho, co se začalo 

nazývat „open program“, tedy otevřený program.  To, co někteří pracovníci 

public affairs viděli jako statečnost samu o sobě, až tak úplně neschvaloval 

James Webb. Public affairs office viděla jako důvod k otevřenosti programu 

právo veřejnosti na informace. Webb v otevřenosti a transparentnosti programu 

viděl jako důležitou techniku public relations, tedy vztahů s veřejností. 

Příležitosti, kdy byla agentura sdílná, vedly někdy ke krátkodobým rozpakům, 
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ale v zásadě také k důvěře veřejnosti. A souhlasná veřejnost byla zásadní, pokud 

Amerika chtěla dostat muže na Měsíc do roku 1970. Schvalování rozpočtu 

kongresem už také nebyla sázka na jistotu. A se všemi problémy, které 

Amerikou i světem v 60. letech zmítaly, bylo čím dál těžší obhájit miliardový 

rozpočet na dobytí vesmíru. Kritici NASA nebyli upjatí na jeden prvek, ani 

nestáli pouze na jedné straně politické barikády. Prezident Eisenhower odsoudil 

finanční bezohlednost programu, který stál pět miliard dolarů za rok. Ani 

vědecká obec se nemohla dohodnout, dohadem bylo, zda vesmírný program byl 

prospěchem pro národ, nebo obecná honba za znalostmi. Deset tisíc vědeckých 

pracovníků, kteří pracovali na projektech NASA, silně převyšovalo třináct set 

vědců, kteří zkoumali nemoci srdce, mentální zdraví a rakovinu pod Národním 

zdravotním institutem. V tomto prostředí NASA potřebovala dlouhodobý plán 

pro veřejné pochopení vesmírného programu a jeho výhod. „Public relations is a 

long-term building of understanding and positive regard.“
200

 Upřímnost byla 

v tomto procesu klíčová, zdála se být nejlepší agenturní směrnicí.
201

              

4.3.7 Na cestě k Měsíci 

V roce 1965 začíná program Gemini, ke kterému všichni shlížejí 

s nadějemi i obavami. Program musí splnit několik smělých cílů Američanů, aby 

se mohlo začít reálně uvažovat o cestě na Měsíc. Dvoučlenné posádky budou 

muset zvládnout dlouhé pobyty ve stavu bez tíže, plnit úkoly, zatímco budou ve 

volném prostoru vesmíru, a úspěšně spojit dvě lodi. Vedle nemalých 

technických a vědeckých výzev programu se musela NASA vypořádat s jiným 

velkým problémem – upadajícím odhodláním Američanů.
202

  

    

V roce 1963 byl zavražděn prezident Kennedy, muž, který dal Americe 

cíl dostat muže na Měsíc do konce 60. let. Žádosti NASA o rozpočet, ve velké 

míře nezpochybňované během letů Mercury, se nyní dostávaly pod pečlivou 

kontrolu. Právě Kennedy byl tím, kdo NASA schvaloval její miliardové 

rozpočty, a kongres ho poslouchal. Ve Spojených státech začaly prosvítat větší a 
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důležitější problémy než let na Měsíc. Chudoba, občanské nepokoje, sílící 

vojenská angažovanost ve Vietnamu obzvlášť. Navíc jen několik dní před 

prvním plánovaným letem Gemini Sověti opět zvítězili. Kosmonaut Leonov se 

stal prvním mužem, který provedl EVA, pobyt ve vesmíru mimo loď. Hořkost 

další sovětské porážky postavení agentury příliš nepodporovala.
203

  

    

Soutěž mezi televizními stanicemi a jejich konkurentská rivalita zejména 

v oblasti zpravodajství se zhoršovala. Tento fakt ovlivnil také televizní 

pokrývání vesmírného programu. V březnu 1965 přenesla zpravodajská oddělení 

svou bitvu také do „Trailer City“ [Město přívěsů], místa vyhrazeného pro 

vysílací přívěsy necelé tři kilometry od odpalovací rampy Gemini 3 na Cape 

Kennedy
204

. Tedy prvního pilotovaného letu Gemini. Každá stanice zde měla 

svou parcelu, kde měla připravených několik mobilních domů, které byly 

přetvořeny ve studia. Na střechách pak bylo připraveno místo pro komentování 

jednotlivých reportérů. K ruce jim zde byly také různé vizuální pomůcky, 

dodávané zejména dodavateli NASA, snažícími se na projektu zviditelnit. 

Redaktoři byli na Cape Kennedy dlouho před samotnou misí, studovali zde 

novou loď, astronauty a spousty eventualit, které mohou během letu nastat.
205

 

    

Oproti éře 50. let, kdy Cape Canaveral a středisko kontrolovala armáda, 

měla nyní média mnoho materiálů, ze kterých čerpat, a plné zázemí. NASA 

vytvořila 48stránkový materiál o misi, který byl doplněný o plán záchrany 

kabiny a astronautů z oceánu od ministerstva obrany, technickou knihou od 

dodavatele rakety Titan společnosti Martin a dodavatele kabiny Gemini firmy 

McDonnell. Zdálo se ale, že moderátoři ztratili od posledního Mercury letu svou 

obratnost a jiskru. Ani moderátoři, ani stanice ale nebyli sami na vině za 

produkování poněkud nezajímavého programu. Na Gemini 3 nebylo příliš 

nového, kromě druhého astronauta v kabině. Nebylo vlastně o čem informovat, 
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protože první pilotovaný let Gemini byl prakticky Glennův let o tři roky dříve, 

jenom s jinou lodí. Mapy a makety mohly vyplnit vysílací čas, ale nezastřely 

jakýsi sentiment, že se z vesmírného letu stává rutina. Díky úspěšnému testu lodi 

a jejích systémů při Gemini 3 bylo na úsvitu několik zajímavých poprvé a 

velkolepých podívaných. Televizní stanice trávily čas řešením toho, jak je 

přenést na obrazovky, jejich úloha nebyla lehká. Mise Gemini byly mnohem 

delší než předchozí Mercury lety a většina nejzajímavějších okamžiků se 

odehrávala ve vesmíru, navíc vně kabiny. Tyto okamžiky tak nebylo možné 

přenášet, ať už kvůli technickým omezením, nebo nedostatku vůle NASA.
206

 

    

Gemini 4 měla zvládnout 62 orbit, čímž by překonala sovětský rekord 

pro dvoučlenný let, a jako první uskutečnit první americkou ‚chůzi‘ ve vesmíru. 

Byla to zkouška výdrže astronautů, ale také zkouška pro televizní stanice. Ty 

mimo jiné musely řešit technické obtíže na Zemi. Gemini 4 měla být odpálena 

z Cape Kennedy, ale řízena z nově vznikajícího střediska Manned Spacecraft 

Center v Houstonu. To pro televizní stanice znamenalo zajistit týmy pro dvě 

lokace: „Trailer City“ na Cape Kennedy a  Houston, což znamenalo zde 

zafinancovat, vybudovat a vybavit televizní studia. NBC postavila v Houstonu 

celoskleněné studio na střeše sedmipatrového hotelu. V noci zde svítilo 

obrovské neonové logo NBC, které dávalo všem jasně najevo, že NBC 

zpravodajskou válku vede.
207

 

    

Díky dvousměrnému komunikačnímu systému NASA, jak z Houstonu, 

tak z Cape Kennedy, bylo možné pokrýt celou misi z jedné z lokací. Reportéři 

pracující v Houstonu nyní navštěvovali budovu č. 6, nové dvoupatrové tiskové 

středisko. Redaktoři tištěných médií měli k dispozici místnost se sto stoly, 

vysílatelé měli k dispozici podobně velkou místnost na druhé straně budovy. 

Každá ze tří vysílacích stanic si pronajala vlastní prostor a konferenční sál 

v přízemí budovy pojal až 150 žurnalistů. Někteří viděli symboliku v tom, že 
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mediální budova byla jediná, kterou NASA vystavěla mimo oplocený areál 

Manned Spacecraft Center.
208

  

 

   První kroky ve vesmíru 

   Vše začalo tiskovou konferencí dva týdny před plánovaným letem, na 

které mohla média uskutečnit interview s hlavní i záložní posádkou letu. 

V následujících dvou týdnech pak následovaly další brífinky a demonstrace. 

Někteří také využili nabídky podívat se přímo do areálu a do kontrolního 

střediska na simulace funkcí. Paul Haney, který byl velký zastáncem 

rozsáhlejších předletových komentářů NASA už od dob Mercury, nyní viděl 

svou vizi v praxi. Několik hodin před plánovaným startem začala NASA 

podávat aktuální informace v reálném čase o předletových aktivitách. Tím, že 

podávala informace přes veřejný rozhlasový systém, byly dostupné pro živé 

vysílání. Místní pracovník oddělení public affairs Jack King podával médiím 

novinky o vývoji na Cape Kennedy, Haney dodával stejné zpravodajství 

z Houstonu. Během mise pak podával Haney nebo někdo z kolegů z kontrolního 

střediska pravidelné aktualizace o stavu mise přes veřejný systém dvakrát za 

hodinu, nebo i častěji, když si to situace žádala. Haney také zavedl „change of 

shift“ aktuality, kdy končící směna letových kontrolorů dávala obsáhlejší brífink 

o pokroku mise. Z tiskového střediska pak prakticky neustále vycházely přepisy 

většiny hlášení.
209

  

    

Vysílatelé také dosáhli malého vítězství, když NASA upustila od 

zpožděných přenosů konverzací mezi astronauty a kontrolním střediskem. Část 

dialogů byla nyní vysílána živě. Spolu s aktualizacemi z kontrolního střediska už 

se dosáhlo velmi kvalitního pokrytí mise pro rádia přímo z produkce NASA. 

Televize ale potřebovaly více vizuálního materiálu, proto využívaly nejrůznější 

mapy, vizuální pomůcky a makety k ukázce toho, co se ve vesmíru děje. NBC 

opět předčila svoje konkurenty, když za sto tisíc dolarů pořídila repliku celé 

kabiny. Model zachycoval každý detail pravé kabiny. Plánem bylo ukazovat na 

něm všechny otáčky a obraty, ukázalo se ale, že maketa nevydrží takový nátlak a 
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napětí. A tak musela stanice objednat ještě jeden model, ve čtvrtinovém měřítku, 

se kterým se bude dát manipulovat. V týdnu před samotným startem zahlcovaly 

televize svoje diváky sebeprezentačními reklamami představujícími jejich skvělé 

vybavení a plány pokrytí mise.
210

 

    

NBC měla v tomto bodě navrch, protože její mateřská společnost RCA 

v 50. letech dosáhla toho, že její barevné vysílání bylo FCC vybráno jako 

americký standard. Díky tomu nyní, v roce 1964, o dekádu později, NBC 

nabízela polovinu svého vysílání v barevném formátu, zatímco CBS stále 

v černobílém. Ačkoliv barevné vysílání si žádalo nákup nového televizního setu, 

Američany to nezastavilo, byli ochotni čekat měsíce na určitý typ či model. 

Když NBC zjistila, že sledovanost barevných programů byla až o 80 % vyšší než 

černobílých, snažila se dostat barevné vysílání do celého svého programu.
211

 

    

Během nejzajímavější části mise, tedy ‚chůze‘ ve vesmíru Eda Whitea, se 

i audio elementy ukázaly být neuspokojující. Jediné, co lidi na Zemi přibližovalo 

extázi dvou astronautů nad nimi, byly živé konverzace mezi Whitem a 

kapitánem lodi McDivittem. Bohužel, dialogy přenášené k 50 milionům 

amerických diváků byly z větší části nerozluštitelné. Televizní stanice měly také 

problém, jak pobyt mimo kabinu ve vesmíru zobrazit. Kuriozitu tohoto snažení 

zobrazuje například vysílání ABC, kdy najatí tanečníci létali na drátech před 

maketou kabiny Gemini. Odkaz na ukázku živého vysílání o prvním výstupu 

Američanů do vesmíru najdete ve zdrojích.
212

   

    

Pouhý den po návratu Gemini 4 na Zem mohli diváci televizních stanic 

vidět zázrak Whiteova výstupu do vesmíru. Událost byla zachycena na 

nízkorychlostní kameru, NASA poté musela každé políčko filmu překopírovat 
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čtyřikrát, aby dosáhla soudobého amerického standardu televizního vysílání 24 

políček za sekundu. Diváci ráno dostali černobílý náhled, ale už odpoledne na 

ABC a NBC viděli ohromující záběry astronauta vznášejícího se nad modrobílou 

Zemí. Americká vlajka na bílém astronautském obleku tomu dodávala pro 

Američany ještě oslnivější rozměr. Odkaz na film najdete ve zdrojích.
213

  

 

   Nová televizní spolupráce 

   Televizní stanice byly poměrně spokojené se sledovaností. Ale finanční 

zátěž jim radost nedovolovala. Přes sponzorské příspěvky ztratily všechny tři 

stanice dohromady na vysílání Gemini 4 šest milionů dolarů na produkčních 

nákladech a ušlém zisku z reklamy. Šéfové všech tří televizních stanic se sešli 

krátce po přistání Gemini 4. Součástí diskuze byla i podmínka dostat od NASA 

lepší podmínky pro snímání přistání a vytažení kabiny s astronauty z oceánu. 

Konečně ale dali stranou přehnané soupeření a domluvili se na dalším sdíleném 

produkování méně exkluzivních částí programu, jako například rozhovory 

s rodinami astronautů. Přestože nápad snímat živě přistání lodi a její vytažení 

z oceánu byl zamítnut ministerstvem obrany, některé další oblasti spolupráce 

mezi stanicemi se dařily. Barevné video ze startu bude k dispozici všem třem 

stanicím a další natáčecí prostory, jako například domovy astronautů, budou 

součástí sdílené produkce.
214

 

    

Gemini 5 měla trvat dvakrát tak dlouho než jakákoliv jiná americká mise 

předtím a televizní stanice se na ni náležitě připravovaly. Například ABC 

plánovala 81 minutových reportů, pět patnáctiminutových nočních shrnutí a šest 

půlhodinových speciálů. Barevně, nebo černobíle, start Gemini 5 bylo téměř 

nemožné prosedět u televize. Odpočet, který byl neustále přerušován kvůli 

dlouhému výčtu problémů, trval sedm hodin. Gemini 5 nakonec odstartovala o 

několik dní později. Všechny televizní stanice už ale misi nepokrývaly po celou 

její dobu, jak naznačuje programový plán ABC výše. Když NASA oznámila, že 

problém s elektrikou by mohl trvání mise zkrátit, NBC byla jediná, která ji 
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sledovala stále naživo. CBS a ABC se rychle vrátily k vysílání, ale rozdíl už byl 

znatelný. Tento fakt využila NBC k další masivní sebepromující kampani.
215

 

    

Co se týče kvality, vysílání o vesmírném programu se stávalo 

sofistikovanějším a informativnějším. Kritici už těžko mohli televizní pokrytí 

nazývat jako ‚ilustrované rádio‘. Zdálo se, že syntéza kooperace a konkurence 

vedla k pozitivní zkušenosti pro diváky. Animace, které televize používaly, byly 

realističtější a byly doplňovány střihy ze společné produkce televizí. Poprvé 

v historii byly také nainstalovány kamery v kontrolním středisku, ačkoliv 

podmínkou bylo, že budou snímat pouze mapy a grafy, ne inženýry při práci. 

Vysílatelé také nebyli příliš nadšení z toho, že NASA si přebrala úkol nahrávání 

a editování konverzací mezi střediskem a astronauty, přestože je nyní vypouštěla 

po 60 vteřinách od přijetí. Vyvolalo to v nich pocit, že televizní stanice byly 

odtaženy od samotného centra dění a staly se jen nástrojem pro věci 

produkované NASA. Tomuto sváru nepomáhal ani postoj Juliana Sheera, který 

televizi jako médiu příliš nedůvěřoval.
216

 

    

Díky novým silným fotografickým čočkám bylo možné během sestupu 

Gemini 6 pozorovat živě oddělení kabiny od pomocných motorů, ale také 

poprvé vytažení z oceánu. Díky novému přenosnému satelitu bylo možné 

přenášet přímo ze záchranných lodí, což byl velký pokrok pro živé vysílání. O 

dva dny později mohla posádka sledovat živě přistání a vytažení Gemini 7. Ale 

přes všechny technologické pokroky a úspěšné dovršení první části Gemini misí 

byla veřejnost apatická.
217

 

 

   Houstone, máme problém, poprvé 

   Gemini 8 se mělo na oběžné dráze spojit s raketou Agena a nechat se 

vynést do rekordních výšin. Jakmile se loď připojila k raketě, vše se zdálo 

v pořádku, během okamžiku, ale Armstrong zahlásil, že mají vážné problémy. O 
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několik minut později musel otřesený Paul Haney povědět novinářům děsivou 

novinu: Gemini 8 rotuje a vymyká se kontrole. A astronauti nemohou nalézt 

způsob, jak to zastavit. Ti, kdo si toho večera pustili televizi, byli nakonec 

ubezpečeni, že Gemini 8 se úspěšně odpojila od rakety Agena, a kontrolní 

středisko přišlo s návrhem na nouzový vstup do atmosféry. Televizní stanice 

byly připraveny vysvětlit Američanům, proč se jejich dva astronauti 

nekontrolovaně řítí vesmírem a co bylo uděláno proto, aby se navrátili v pořádku 

na Zem. Národ, který byl před několika lety nadšený z letů Sheparda či Glenna, 

nyní reagoval vztekem. Sledovanosti všech tří stanic po spuštění vysílání o 

Gemini 8 klesly na mizivá procenta a přepojovače telefonů byly přetíženy 

volajícími, kteří si stěžovali, proč nemají svoje oblíbené zábavné pořady. 

Banální televizní zábava bylo to, co zřejmě diváci chtěli. To, co nechtěli, bylo 

další vysílání o vesmírných letech.
218

 

    

Hodiny příprav byly zbytečné, reportéři byli zmatení. Více než tři hodiny 

nikdo nevěděl, kde loď je nebo co se s ní děje. Když NASA oznámila, že 

Gemini 8 započala sestup do Pacifického oceánu, NBC nasadila 

předpřipravenou animaci pro vstup do atmosféry. „We don’t know for sure that 

this is happening, but this is what should be happening,“ řekl moderátor NBC.
219

 

220
      

 

Nahrávky konverzací astronautů se střediskem byly k dispozici až další 

den po návratu ráno. Nahrávky přes noc zabavila NASA, Paul Haney řekl, že by 

úroveň hlasu astronautů mohla navodit špatný dojem. Reportéři, kteří z Haneyho 

poznámky usoudili, že astronauti v kabině panikařili, když se vymkla kontrole, 

se dožadovali nahrávek. NASA nakonec povolila a reportéři slyšeli relativně 

klidné, vzhledem k okolnostem, hlasy astronautů a jejich komunikaci se Zemí. 

Později Haney připustil, že rozhodnutí plynulo z vyčerpanosti a že šlo o lidskou 
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chybu. Zpoždění nahrávek ale přivedlo novou vlnu kritiky, že agentura zbytečně 

omezuje přístup k vesmírnému programu.
221

 

    

Kritici se ale neomezovali jen na to, co NASA udělala. Z toho, co 

neudělala, vyzdvihovali živé televizní vysílání z lodi ve vesmíru, kterého Sověti 

už dosáhli. NASA se ve skutečnosti snažila o živé vysílání už při posledním letu 

Mercury, ale šlo o velmi krátké úseky velmi špatné kvality. Jak pokračoval 

program Gemini, zlepšovalo se i videozařízení a Sheer s Haneym se rozhodli 

zkusit znovu vysílání navrhnout. Inženýři zavrhli kameru v kabině, ale navrhli ji 

namontovat na nepilotovanou raketu Agena. Kvůli velkým nákladům návrh 

neprošel.
222

 

    

             Na posledních čtyřech misích Gemini nebylo v rámci televizního 

přenosu nic nového či zajímavého. A ačkoliv zájem veřejnosti i sledovanost 

vesmírného programu opadly, televizní stanice byly pořád odhodlány přenášet 

celé mise pro ty, které to stále zajímalo. Přestože nebyla žádná velká národní 

oslava po návratu poslední mise Gemini, zdálo se, že agentura opět našla svou 

cestu. Úspěchy, které Američané viděli na obrazovkách během Gemini, daly 

všem naději, že jejich investice se začínaly vyplácet. Američané konečně 

předstihli ve vesmírném závodu Sověty a zdálo se, že už se od nich nic nedá 

čekat, během posledních deseti Gemini misí nevyslali žádnou loď do vesmíru. 

Následující rok sliboval ještě větší úspěchy, měl být po šesti letech příprav 

spuštěn projekt Apollo. Rok 1967 sotva začal, když se všechny plány a sny 

zhroutily.
223

                 

4.3.8 Apollo 1 a komunikační krize 

Roky se NASA obávala, že se vesmírná katastrofa stane před zraky 

milionů diváků. Její nejtemnější hodina ale přišla při rutinním testu bez 

jakéhokoliv obecenstva. V následujících hodinách, dnech a týdnech musela 
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agentura rozhodovat o tom, co a kdy říct médiím tak, aby nikoho neranila a 

neztratila poslední špetku podpory. 

    

Při testu na Gemini 1 vypukl uvnitř kabiny požár. Čistý kyslík v kabině 

oheň podporoval, ten se brzy chytil vesmírných obleků astronautů. Vzhledem ke 

komplikovanému otevírání a těžkým dveřím nejspíš všem třem astronautům 

uvnitř bylo jasné, že ven už se nedostanou. Jack King, public affairs referent na 

Cape Kennedy, byl přítomný ve středisku a komunikoval s Apollem 1 z jiné 

budovy. Jako jeden z prvních věděl, že je v lodi požár. Trvalo pět minut, než 

byli inženýři přítomni testu schopni otevřít dveře kabiny. King okamžitě zavolal 

Gordonu Harrisovi, aktuálnímu šéfovi public affairs oddělení na Cape Kennedy. 

Ten zamířil rovnou do tiskového centra. Po půl hodině začaly zvonit telefony a 

bylo jasné, že média už něco ví. Harris pouze potvrzoval reportérům, že vznikl 

požár, ale že nemá žádné další informace. King se spojil s Paulem Haneym 

v Houstonu, kde astronauti aktuálně žili, a okamžitě začali pracovat na tiskovém 

prohlášení.
224

   

    

Hodinu a devět minut po tragédii volali King a Harris šéfům tiskových 

agentur s prvním oficiálním vyjádřením: „There has been an accidental fire at 

Launch Complex 34 during the plug-outs test of Apollo/Saturn 204 involving 

fatality. More will be announced after next-of-kin will be notified. The prime 

crew was in the spacecraft.“
225

 Užití výrazu „involving fatality“ [včetně 

úmrtí/smrtelného úrazu] přišlo některým zvláštní. King a Sheer později 

vysvětlili, že výraz byl schválně zavádějící, protože ne všichni pozůstalí už byli 

v době vypuštění vyjádření kontaktováni a informováni.
226
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Paul Haney ještě v noci svolal na ráno tiskovou konferenci v Houstonu, 

přestože nebylo moc co dodat. Nehoda bude mít velký vliv na další vývoj 

programu Apollo, loď byla z větší části zničena a smrt astronautů uvnitř nastala 

okamžitě. To byly body, které Haney následující ráno přednesl zástupcům 

médií. Sám ale věděl, že to není pravda. Z audio nahrávky, kterou slyšel noc 

předtím, věděl, že astronauti nezemřeli okamžitě. Video a audio nahrávky z testu 

byly zapečetěny do té doby, než je bude moci komise prohlédnout jako důkazy. 

Ráno se také seskupili reportéři na Cape Kennedy, aby si prohlédli kabinu. 

Trvalo ještě dalších 24 hodin, než bylo jejich požadavku vyhověno. Ke kabině 

byli puštěni dva fotografové a jeden reportér.
227

 

    

Většina dalších mediálních požadavků zůstala ten víkend nevyslyšena. 

NASA se uzavřela a nekomunikovala. Ti, kteří zachraňovali astronauty 

z hořícího pekla a poskytli několik málo informací v noc tragédie, byli nyní pod 

striktním zákazem pouštět jakékoliv informace. Ještě předtím, než byli 

astronauti pochováni, vyplula na povrch informace, že jejich smrt nebyla 

okamžitá. Na audio záznamu bylo slyšet nejméně 20 sekund křiku, nářků, 

drápání, klepání a bušení. Informaci poskytl anonymní inženýr s přístupem k 

pásce. Zpráva se druhý den objevila ve všech novinách a byla v přímé 

kontradikci k tomu, co tvrdil Haney. NASA se odmítla vyjadřovat. Odkaz na 

dobovou reportáž ABC o události ve zdrojích.
228

 

    

Haney později vypověděl, že Sheer ani Webb opravdu nevěděli, co na 

pásce je. Ale také že byli zaslepeni, nechtěli si připustit fakt, že astronauti trpěli, 

a nechtěli to nikomu říkat. Ať už byl zodpovědný kdokoliv, incident jenom 

přidal k celkové velmi špatné situaci pro NASA, která se nacházela uprostřed 

zostuzení a ztráty kredibility.
229
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Nesrovnalosti, které vysvětlování události doprovázely, by se za 

normálních okolností daly přehlédnout. Ale spolu s informačním embargem, 

které NASA vydala, to bylo nemožné. Všechno ukazovalo na snahu agentury 

tajit nepříjemná fakta spojená s událostí. NASA odmítla dát novinářům 

k dispozici nahrávku z události, ale aby trochu utišila obvinění, komise pro 

vyšetřování měla vydávat pravidelné reporty o pokrocích, které udělala. Tento 

krok kritiku nezastavil. Komise byla z velké části složena z dosazených lidí od 

NASA nebo jejích dodavatelů, takže její tvrzení byla jednoduše 

zpochybnitelná.
230

  

    

NASA byla mimo jiné nařčena z toho, že se více zajímá o svou image 

než o to, co se stalo a proč. Z podobného byla nařčena i vyšetřovací komise. Jiní 

hledali i chyby v systému, který urychleně hnal program dopředu, aby se stihlo 

vyhovět cíli dostat muže na Měsíc do konce 60. let. Ačkoliv NASA tvrdila, že 

časová tíseň nemá s tragédií nic společného, důkazy mluvily opačně. Například 

fakt, že NASA chtěla po dodavatelích, aby místo osmi hodin pracovali dvanáct, 

a přehlížela komunikační problémy, které Apollo doprovázely.
231

 

    

Nařčení, dohadů a teorií bylo mnoho. Kritika se nadále snášela na NASA 

ze strany médií, ale veřejnost už událost stará několik týdnů příliš nezajímala. 

Událost ale posloužila také jako podnět pro sebereflexi programu i tisku. 

Agentura pomalu přiznávala, že přehlížela bezpečnostní rizika a nekontrolovala 

tolik své dodavatelé, protože měla málo času. Určitá část reportérů, zejména ti, 

kteří vesmírnému programu dlouhodobě fandili, zase přiznávala, že nefungovali 

jako správní „hlídací psi“. Přes svou zaslepenost touhou po vesmíru a přistání na 

Měsíci nevěnovali pozornost tomu, kam se program řítí, ani tomu, že jim 

spousta informací nebyla dostatečně vysvětlena nebo obhájena.
232

 

    

Přestože americká média se po tragédii věnovala zejména tomu, proč k ní 

došlo, vzdávala také úctu zesnulým astronautům. Magazín LIFE zaplatil v New 

York Times celostránkovou reklamu na jejich počest. Sentimentální reklamní 
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dílo oslavovalo odvahu, s jakou se astronauti pouštěli do svých úkolů za hranicí 

lidské představivosti.
233

 

    

Vidět média jako jednotný souhlasný prvek ve prospěch NASA by ale 

byla chyba. Přehlížel by se tak fakt propojení médií s vyšetřovateli kongresu. 

Ústavní činitelé, nepříliš obeznámeni s komplikovaností vesmírného programu, 

rádi naslouchali novinářům a jejich stopám k vyřešení případu. Například se tak 

dostala na povrch zpráva „Philips Report“ o North American Aviation (NAA), 

kterou ředitel programu Apollo Philips sepsal v roce 1965 a v níž vyjadřuje 

závažné obavy z kompetence NAA. Firma, která konstruovala kabinu pro 

Apollo, se ke kontraktu dostala za záhadných okolností. NAA porazila firmu 

McDonnell, která konstruovala kabiny pro Mercury i Gemini. Nikdy nebylo 

vysvětleno, proč k této výměně došlo. Jeden z novinářů na spis upozornil 

kongresmana Mondaleho, který ho zmínil při vyšetřování. NASA jeho existenci 

popřela slovy šéfa oddělení pilotovaných vesmírných letů Muellera. Ten 

Phillipsovi nařídil, aby spis zničil, když mu ho po jeho dokončení přinesl. 

Nicméně zpráva se záhadným způsobem objevila u Muellera v kanceláři a ten 

samý večer ji divákům ABC dopodrobna osvětlil tentýž novinář, který ji dal 

k dispozici kongresu. To Muellera šokovalo. Nikdy se přesně neobjasnilo, jak se 

zpráva dostala do rukou tisku. Webb tvrdil, že o žádném takovém spisu nikdy 

nevěděl, a vzhledem k tomu, že každé oddělení bylo ve struktuře NASA 

samostatná jednotka, dost možná nelhal.
234

 

    

Zástupci médií požadovali, aby NASA zveřejnila celou Phillipsovu 

zprávu. Zveřejnění přišlo, ale ne od NASA. Kongresman Ryan vypustil kousky 

zprávy spolu s třídenním termínem pro NASA, aby zveřejnila celý report. 

NASA tak neučinila a o tři dny později Ryan redistribuoval kopie celé zprávy 

všem velkým médiím. Samotné zveřejnění přineslo jen několik málo nových 

objevů, kousky zprávy se již dříve dostávaly ven jinými cestami. Ale fakt, že 
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NASA zprávu nechtěla zveřejnit, reportérům jasně naznačil, že se agentura snaží 

zakrývat vlastní chyby.
235

  

   Vyšetřování kongresu pokračovalo a na jaře 1967 se začala odkrývat 

pravda. Z členů komise, kdysi členů NASA ‚komunity‘, se stali ostří protivníci. 

Mezi jinými se ukázalo, že NAA byla uvažována až jako druhá možnost pro 

stavbu kabiny Apolla. Webb, unavený a naštvaný tím, jak se média zachovala a 

jak podporují kongresovou komisi ve šťourání, využil jednoho ze svých 

prohlášení k útoku na média. Obvinil zástupce médií z podplácení zaměstnanců 

NASA, aby získali interní informace, ale také poodhalil a odsoudil tíhu, jakou 

neustálá přítomnost médií a jejich adorace vesmírného programu přinesla. Řekl, 

že image, kterou NASA má, vytvořila z velké části média a že agentura i 

astronauti byli médii předurčeni pro pád. Média vesmírný program vybarvovala 

v mytických termínech a požár Apolla 1 využila jako mytickou porážku idolu.
236

 

    

NASA ale s kongresem na vyšetřování velkou měrou spolupracovala. 

Ihned po katastrofě ustanovila vyšetřovací komisi. Mnoho firem z vesmírného či 

leteckého průmyslu prokázalo NASA solidaritu, když jí nabídlo pomoc při 

vyšetřování. NASA nakonec kývla na nabídku Boeingu, podepsala s ním 

73milionový kontrakt na společné vyšetřování, zkoušení specifických 

technických integrací a hodnocení funkcí. Analýza se stala známou jako Apollo 

TIE (Technical Integration and Evaluation). Podle některých šlo o předraženou 

PR kampaň, což je ale nespravedlivé nařčení, neboť TIE  probíhal v utajení a 

NASA se naopak snažila, aby se o něm příliš nemluvilo. Podle mnohých TIE a 

jeho výsledky přispěly velkou měrou k nápravě programu Apollo a jeho 

budoucím úspěchům.
237

 

    

V krizi, kterou agentura procházela, si vybrala informační postoj, který ji 

stál velkou část podpory americké veřejnosti a pošpinil veřejné mínění o 

agentuře i programu. Defenzivní paranoia, se kterou Webb i další vypovídali 

před kongresem, vyvedla agenturu z chodu na dlouhou dobu. Bylo nutné se 
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vrátit ke každodenní práci a donutit veřejnost zapomenout na katastrofu, která 

několik měsíců číhala všude kolem.
238

  

   Dlouhé hodiny práce, přátelství a společné cíle vytvořily kolem NASA 

úzce spolupracující komunitu zaměstnanců, dodavatelů a žurnalistů během 

programů Mercury a Gemini. Po tragédii si všichni uvědomili, jak rychle a 

jednoduše se může všechno zvrtnout. V době krize jsou všechny vztahy napjaté 

a vyhrocené. A to včetně unikátních partnerství jaká měla NASA se svými 

dodavateli. Vztahy mezi nimi byly mimořádně křehké.
239

 

       

               V tomto zásadním okamžiku ve vývoji externích vztahů NASA a 

v jejím cíli dostat muže na Měsíc se objevila jedna z nejpozoruhodnějších 

událostí za dobu Apolla. Escape Velocity Press Club, neformální místo 

setkávání v Houstonu, pouze na pozvánku. Žurnalisté a public affairs či public 

relations pracovníci NASA se zde setkávali na drinky ‚po práci‘. Klub začal 

fungovat jako privátní již v době Gemini, aby měli pracovníci a žurnalisté místo, 

kam utéct před striktními zákazy pití alkoholu v Texasu. Klub se přesouval po 

různých hotelích v Houstonu pokaždé, když se zástupci médií sjeli k pokrytí 

mise. Po požáru Apolla 1 nebyly žádné mise, o kterých mluvit a které pokrývat. 

Alan Shepard, jeden z původních sedmi astronautů a nyní šéf oddělení 

astronautů v Houstonu, rozhodl, že už všeho bylo dost. Spolu s prezidentem 

klubu Schefterem a public affairs referentem oddělení astronautů Bobem 

Buttonem uspořádali Escape Velocity Press Club bál. Událost byla prezentována 

jako oslava 6. výročí Shepardova letu a měla obrovský úspěch. Novináři byli 

nadšení, sešla se zde velká spousta důležitých lidí a celebrit. Pro NASA šlo o 

společenskou událost dekády. Lidé odcházeli nadšení, plní nové energie a 

entuziasmu dostat Ameriku zpět do vesmíru a na Měsíc. Hiatus byl konečně 

překlenut.
240
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4.3.9 Americký Měsíc 

V půlce května 1967 byla agentura připravena posunout se dál. Na 

tiskové konferenci představila tři astronauty pro další let Apolla. Nový pozitivní 

postoj byl nyní dominantní v rámci vesmírného programu.
241

  

   Desáté výročí vypuštění Sputniku I na podzim téhož roku dalo záminku 

podporovatelům vesmírného programu obrátit pozornost národa od požáru 

Apolla 1. Noviny přinášely články k této události, v nichž vysvětlovaly, jaké 

benefity průzkum vesmíru a vesmírný program celkově společnosti přinášely. 

NA NBC John Glenn sliboval, že program přinese mnoho objevů, o kterých 

zatím nemají vědci tušení.
242

  

    

Podporovatelé programu poukazovali na úspěchy, kterých NASA 

dosáhla, a upevňovali americký pocit hrdosti. Webb ale spoléhal spíš na strach 

ze studené války. Opakoval, že Sověti předčili Američany ve všech vesmírných 

milnících. Výhodně vynechal americká ‚poprvé‘ jako spojení lodí ve vesmíru 

nebo velkou výhodu v satelitních technologiích.
243

  

    

Agentura věděla, že samotná slova nestačí, aby se veřejnost přenesla přes 

požár. Potřebovala nějaký pozoruhodný úspěch. A přesně jako o dekádu dříve se 

obrátila na Wernhera von Brauna a jeho tým německých raketových inženýrů. 

Od roku 1962 pracovali na vývoji Saturnu V, rakety, která dopraví muže na 

Měsíc. Nyní v listopadu 1967 se snaha ukáže v plném světle při nepilotované 

zkoušce rakety, nazvané Apollo 4. Raketa, jejíž některé části nebyly nikdy 

ozkoušeny ve vesmíru, se pokusí dopravit na oběžnou dráhu rekordních 140 tun 

nákladu. Kdyby Saturn V selhal, cíl dostat muže na Měsíc by byl téměř určitě 

nedosažitelný.
244

 

    

Den před startem Apolla 4 se média shromáždila ke dvěma brífinkům 

ohledně testu. Jeden se týkal přímo testu a rakety, druhý pak obecně obrazu a 
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stavu vesmírného programu. Druhý brífink byl poněkud jedinečný, byl brán jako 

press trip pro novináře. Nekonal se tedy klasicky v tiskovém středisku, ale 

NASA dopravila všechny účastníky na nově zbudované pozorovací místo poblíž 

odpalovací rampy.
245

 

    

Brzy ráno druhý den se média sešla znovu, aby byla svědky toho, zda 

raketa vzlétne, či nikoliv. Až 10 sekund po zažehnutí motoru se obří raketa 

začala pomalu zvedat k výšinám. O osm a půl hodiny později se maketa kabiny 

Apollo z vršku rakety Saturn vrátila na Zem, a završila tak perfektní misi. 

Amerika byla zpět na cestě na Měsíc. Nicméně postoj médií ještě zpět nebyl. A 

během dalších dvou testů Apollo se příliš nezměnil. Administrátor Thomas 

Paine měl z novinářů pocit, že kdyby raketa druhý den na odpalovací rampě 

explodovala, bylo by to to nejlepší, co se pro ně mohlo stát.
246

 

    

Nicméně ačkoliv se reportéři snažili poukázat na tři selhání motorů 

během startu a fakt, že závady mohou posunout přistání na Měsíci za rok 1970, 

pokud se vůbec odehraje, jen několik málo z nich se dostalo do popředí zájmu. 

Veřejná nespokojenost ohledně války ve Vietnamu rostla, prezident L. B. 

Johnson oznámil, že nebude znovu kandidovat na prezidenta, a Martin Luther 

King byl zastřelen. To byly hlavní události doby, které plnily média. Nedostatky 

NASA nikoho příliš nezajímaly.
247

 

    

Na podzim roku 1968 měl unavený Jim Webb dost. Oznámil odchod do 

důchodu a chtěl najít svého nástupce předtím, než nastoupí do funkce nový 

prezident. Jeho rozlučková řeč od Bílého domu zasadila několik ran kongresu, 

což na oplátku snížilo rozpočet NASA na nejnižší level za posledních šest let. 

Webb mimo jiné poukázal na to, že NASA kvůli škrtům v rozpočtu musela 

operovat s poloviční kapacitou. Zatímco Sověti se hnali dopředu. Několik dní 

předtím totiž vypustili do vesmíru nepilotovaný Zond 5, který obletěl Měsíc. 

Není divu, že se s ním tisk rozloučil po svém a označil ho za nejlepšího 
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podomního prodejce, jakého kdy Washington viděl. James Webb pracoval pro 

vládu 25 let, z toho 10 let v čele NASA. Odcházel jako muž s mizivou 

důvěryhodností, pošpiněný šetřením kongresové komise.
248

 

    

Ten samý večer, kdy Webb oficiálně opouštěl agenturu, Chet Huntley na 

NBC vysvětloval divákům význam mise Apollo 7 a představil jim nový systém 

zavírání dveří do kabiny, který se dá otevřít během dvou sekund, na rozdíl od 

původních 90 vteřin na Apollu 1. Zdůraznil, že byly přidány i další bezpečnostní 

prvky. Poté byl divákům ukázán obrovský hangár na Cape Kennedy, kde stála 

nová raketa Saturn V. Problémy s motory byly vyřešeny a Američané se 

konečně mohli vypravit k Měsíci.
249

 

 

   Země živě z vesmíru 

   Apollo 7 byla první pilotovaná mise, která byla živě přenášena 

z vesmíru. To i přesto, že velitel mise Wally Shirra měl s umístěním kamery na 

palubu největší problém ze všech astronautů. Mise měla otestovat nově 

přepracovanou loď a v ambiciózním čase uskutečnit spoustu úkolů. Televizní 

stanice ale chtěly mít živé vysílání co nejdříve, a tak kontroloři naplánovali 

první test hned na druhý den letu.
250

 

    

Shirra jako velitel mise dbal zejména na to, aby se splnily ve správný čas 

všechny úkoly. Druhý den pak zahlásil, že žádný přenos nebude. Částečný 

důvod, proč měl Shirra takový problém s živým přenosem, byl nedostatek 

tréninku se zařízením. Ačkoliv NASA jim dala velmi dobrý návod, jak 

s kamerou pracovat po technické stránce, nikdo je nenaučil s ní pracovat v rámci 

kreativního procesu a vedení úspěšného vysílání. Tato část byla oddělením 

public affairs silně zanedbána.
251
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Jakmile 1. října debutovala „Wally, Walt and Donn Show“, bylo jasné, 

že se astronauti s kamerou poměrně sžili. Bylo pro ně dopředu připraveno 

několik vtipných karet (cue cards), které mohli držet před kamerou, a 

komunikátor ve středisku je pak do vysílání přečetl. Zavedli také prohlídku lodi, 

kde ukazovali různé objekty vznášející se ve stavu bez tíže, včetně jich 

samotných. Diváci byli také zaujatí prvními živými záběry Země. Vysílání 

vygenerovalo u veřejnosti obrovský zájem.
252

 

    

Ačkoliv na kameře Shirra vysílání toleroval, v jeho deníku, který se 

celou dobu natáčel, tomu bylo jinak. Měl názor, že s kamerou na palubě jí 

astronauti věnují příliš mnoho pozornosti a ta pak ubíhá od důležitých věcí. 

Ironicky, méně než rok poté se Shirra opět objevil na kameře. Spolu s Walterem 

Cronkitem komentoval na CBS Apollo 11.
253

 

    

Během vánočního týdne roku 1968 se stala posádka Apolla 8 první, která 

podnikla cestu mimo Zemi a mířila k Měsíci. Inženýři, kteří zkonstruovali pro 

NASA Deep Space Network [síť hlubokého vesmíru], mohli nyní pozorovat, jak 

si poradí s živým vysíláním z místa vzdáleného přes 400 tisíc kilometrů daleko. 

Záběry malé barevné planety Země spolu s téměř bezbarvým povrchem Měsíce 

ohromily lidi na Zemi. Fotografie, které z nich vznikly, byly ale barevné až po 

návratu a úpravě. Živé vysílání bylo stále černobílé.
254

 

    

Záběry vzdalující se Země byly spíše nejasné, města ani hranice nebyly 

zřetelné. I rozeznat pevninu bylo díky mrakům poměrně těžké. Ale emocionální 

a filozofický dopad působil na diváky okamžitě. Představa toho, co znamená 

lidská rasa na planetě Zemi, se změnila. Navíc uvědomění si, že jde o pohled tří 

lidí, kteří momentálně cestují tak daleko od Země, a tajemná chladná 
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neživotnost Měsíce evokovaly silné emoce v každém, kdo tenkrát sledoval 

televizi. Ukázku živého vysílání ABC najdete ve zdrojích.
255

   

    

Vrchol pozoruhodného televizního vysílání Apolla 8 nastal 24. prosince 

večer. Nastalo do té doby nejsledovanější televizní vysílání. Apollo 8 začalo 

vysílání pomalu se objevující Zemí za horizontem Měsíce, potom namířilo 

kameru na povrch Měsíce. Po popisu povrchu Měsíce se posádka vystřídala 

v čtení prvních deseti veršů z knihy Genesis. Odkaz na živý přenos předčítání 

Genesis ve zdrojích. I když záběry Země a Měsíce provokovaly úctu a obdiv, 

čtení knihy Genesis od prvních lidí, kteří obletěli Měsíc o Vánocích, byl 

skutečně hluboký zážitek. Na okamžik Apollo 8 spojilo lidskou rasu. Po roce 

zmítaném nepokoji, konflikty, násilím přišel čas Vánoc, kdy se skutečně všichni 

spojili.
256

 

    

Pro NASA a Spojené státy byl toto neskutečný PR triumf. Po roce, kdy 

stránky novin plnila válka ve Vietnamu, atentáty, rasové nepokoje, Američané 

udělali něco, co ‚zvedlo náladu‘ většině civilizovaného světa. Zároveň to byl 

také úspěch, kdy média po celém světě musela otevřeně přiznat, že USA 

oficiálně předstihly Sověty v závodě o vesmír.
257

 

    

Apollo 9 byla první mise, která měla otestovat lunární modul. 

Nejrůznější systémy pro přistání na Měsíci musely být vyzkoušeny, včetně 

naváděcího systému na měsíčním povrchu, přenosný systém podpory života 

nebo kamerový systém pro povrch Měsíce. Živé přenosy během Apolla 9 se 
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odehrávaly uvnitř lunárního modulu. Ve velitelském modulu kamera nebyla a 

přenos pobytu ve vesmíru astronauta Schweickarta byl nakonec zrušen.
258

 

    

Apollo 10 je generální zkouškou pro následující misi, která by měla 

přistát na Měsíci. Velitelský a lunární modul poletí kolem Měsíce, lunární modul 

se oddělí a bude praktikovat všechny manévry, které čekají na Apollo 11, mimo 

samotného přistání. Apollo 10 se dostalo něco málo přes 15 kilometrů nad 

lunární povrch. Bylo také první misí, která zkoušela barevnou kameru 

s možností přibližování a s malým externím monitorem, takže posádka viděla 

záběry, které vysílala na Zem. Dříve museli kameru směrovat podle instrukcí 

kontrolního střediska.
259

 

    

Čtyři hodiny po startu velitel Tom Stafford vyzkoušel novou kameru při 

dokování s lunárním modulem. Šlo o první živé barevné televizní záběry 

z vesmíru. Stafford měl přirozený talent na provádění vysíláním a zapojení 

publika na Zemi. Během mise například poprvé ukázal divákům, jak se 

astronauti ve vesmíru holí. Poměrně osobní a hravé ukázky pobytu ve vesmíru 

vedly k zapojení publika a empatii s posádkou Apolla, což mělo obrovskou PR 

hodnotu pro NASA.
260

 

 

   Orel přistál 

   Největší úlohu hrála televize během mise, která splnila Kennedyho cíl. 

Verze kamery Westinghouse, která byla otestována během letu Apollo 9, byla na 

palubě lunárního modulu. Kamera byla vytažena, aby zachytila Armstronga, jak 
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sestupoval z žebříku lunárního modulu na povrch Měsíce a kdy pronesl 

památnou větu „That’s one small stel for man, one giant leap for mankind.“
261

  

    

V tomto bodě televizního živého vysílání NASA a televizní stanice 

překryly vysílání nápisy jako „Live from the surface of the Moon“ nebo 

„Armstrong on Moon“. Když po několika minutách vylezl z lunárního modulu i 

Buzz Aldrin, kamera už stála na stativu poblíž připojená zhruba 30metrovým 

kabelem. Svět sledoval živé obrazy Armstronga a Aldrina s lunárním modulem 

na Měsíci. Během jediné EVA, neboli ‚měsíční chůze‘, umístili americkou 

vlajku, odhalili pamětní desku, přijali hovor od prezidenta, udělali několik 

experimentů a posbírali vzorky kamení a půdy. Celé živé vysílání EVA trvalo 

necelé dvě hodiny.
262

 

    

Živé záběry, které svět mohl vidět z Apolla 11 na Měsíci, nebyly nejlepší 

kvůli převodu formátu. Barevná kamera Westinghouse byla na palubě 

velitelského modulu a sloužila k vysílání během cesty k Měsíci a zpět na Zem. 

Michel Collins ve velitelském modulu předvedl demonstrace stavu bez tíže a 

v závěru letu také všichni tři astronauti podali reflexi, co pro ně osobně mise 

znamenala. Ve zdrojích odkaz na dokument NASA o přistání na Měsíci, živé 

vysílání ABC a CBS.
263

 

    

            Po triumfálním letu a přistání na Měsíci Apolla 11 se národ posunul dál. 

Po více než desetiletí Američané viděli vesmírný závod jako soutěž studené 

války, kde byly v sázce národní hrdost a bezpečnost. Poté, co byl cíl dosažen, 

veřejný zájem se otočil jinam.
264
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4.3.10 Běžný Měsíc 

Apollo 12 byla první mise, která měla barevnou kameru na povrchu 

Měsíce. Šlo o modifikovanou kameru Westinghouse na Apollu 10. Kamera byla 

vysunuta předtím, než velitel Pete Conrad sestoupil po žebříku. První hodinu 

během Eva fungovala kamera perfektně, pak přišel moment, který ukázal, jak 

nevypočitatelné může být živě vysílat z povrchu Měsíce. Když pilot Alan Bean 

umísťoval kameru, objektiv byl omylem vystaven přímému nefiltrovanému 

slunečnímu záření, které spálilo obrazový procesor a ukončilo veškeré živé 

vysílání Apolla 12 z povrchu Měsíce.
265

 

    

Situaci se nejspíše dalo vyhnout. Posádka později vypověděla, že nebyla 

dostatečně trénovaná v zacházení s kamerou a příslušenstvím na Měsíci. Situace 

se silně dotkla televizní budoucnosti Apolla. Přestože se dosáhlo funkční kamery 

na Měsíci, živé vysílání bylo přesunuto na nižší stupeň důležitosti v rámci řady 

jiných úkolů.
266

  

    

Když živé vysílání z Měsíce neplánovaně skončilo, televizní stanice byly 

nuceny spoléhat na záložní plány. CBS vysílala studiové scény, kdy dva herci 

oblečení do vesmírných obleků vykonávali naplánované úkoly během výstupu 

na Měsíc, a pouštěla k tomu skutečné hlasy z Měsíce. Řešení NBC bylo ještě 

kurióznější, když povolala do služby loutkaře Billa Bairda a jeho asistenty, kteří 

měli EVA a úkony předvádět s loutkami vyrobenými měsíce dopředu 

v loutkářské dílně. Odkaz na report NASA o misi ve zdrojích.
267

 

    

Nehoda s živým vysíláním na Apollu 12 neodvratně ovlivnila všechna 

budoucí televizní vysílání o Apollo misích. Bez živého vysílání nebylo pro 

televize příliš co vysílat, samotné mise už tak zajímavé nebyly, aby o nich 

referovaly bez obrazu. Jakmile živé vysílání Apollo 12 skončilo a televize 

zjistily, zjednodušeně řečeno, že se dá být i bez něj, stalo se to standardem pro 
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všechny ostatní mise. Sledovanost televizního pokrytí rapidně klesla. Selhání 

tedy vedlo k redukci televizního pokrytí dalších vesmírných misí.
268

 

    

Dalším faktorem neúspěchu bylo také špatné načasování přistání na 

Měsíci. Apollo 11 dosedla na měsíční povrch v 16:47 hodin nedělního 

odpoledne, tudíž většina Američanů byla doma. Apollo 12 přistálo ve 2 hodiny 

ráno během pracovního dne. Dvě ‚měsíční chůze‘ a EVA se konaly také mimo 

hlavní vysílací čas. Zredukované televizní pokrytí reflektovalo nejen obavy o 

náklady, ale také národní postoj. Listopad 1969 označuje čas, kdy začal upadat 

závazek i zdroje vůči Apollu od televizních stanic.
269

 

    

Aby si byla NASA jistá, že nehoda s čočkami kamery se nestane znovu, 

byla na kameru přidána krytka objektivu. Navíc na palubě byla záložní černobílá 

kamera. Na posádku Apolla 13 ale čekal mnohem větší problém než pokažená 

kamera. Během prvních okamžiků mise dosáhla NASA nových poprvé, když 

barevná televizní kamera byla umístěna zhruba sto metrů vysoko na odpalovací 

věži, aby zachytila živě ohnivý start rakety. Ukázka z vysílání CBS ve 

zdrojích.
270

  

    

Během dlouhé cesty k Měsíci posádka vysílala živě třikrát. Aniž by to 

posádka věděla, televizní stanice přestaly vysílat živě. Nicméně to se brzy 

změnilo. Večer 13. března došlo na palubě Apolla 13 k výbuchu kyslíkové 

nádrže, což ochromilo loď. V tu chvíli pouze reportéři, kteří pokrývali kontrolní 

středisko, tušili, že jde o opravdu velký problém. Než odbila půlnoc, všechny 

stanice se vrátily k živému vysílání o misi ve speciálních zpravodajských 

blocích a přenášely také živě tiskovou konferenci z Houstonu. Televize byla 

znovu důležitá. Televize pokrývaly nouzovou situaci živě poté,co se objevila, 

ale i potom nadále přerušovaly pravidelné vysílání kvůli reportům o stavu mise a 
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potížích, které ji doprovázely. Lidé po celém světě sdíleli osud tří vesmírných 

cestovatelů. Odkaz na vysílání ABC a CBS ve zdrojích.
271

 

    

Odkaz na průběh celé mise a plán její záchrany ve zdrojích. V pátek 17. 

dubna se velitelský modul Odyssey oddělil od zbytku lodi a astronauti v něm 

zamířili do Tichého oceánu. Miliony lidí po celém světě sledovali živě 

nejdramatičtější návrat z vesmíru v historii. Kamery na lodi USS Iowa Jima 

zachytily jasné záběry tří padáků Odyssey chvíli předtím, než ukázkově přistála 

v Pacifiku.
272

 

    

Odkaz na průběh mise Apollo 14 ve zdrojích. Apollo 14 byla mise 

zajímavá zejména tím, že se na Měsíc vstoupil muž, který jako první Američan 

letěl do vesmíru, Alan Shepard. Zároveň také během druhého živého vysílání 

z Měsíce přepsal golfovou historii, když na měsíčním povrchu odpálil několik 

míčků.
273

 

    

Odkaz na průběh mise Apollo 15 ve zdrojích. Apollo 15 byla mise, která 

s sebou na Měsíc vzala novou RCA kameru, perfektně vybavenou pro živý 

přenos z Měsíce. Odkaz na detailní informace o kameře a funkcích ve zdrojích. 

Výrazné zlepšení kvality přenosu bylo jasné na první pohled. Mise s sebou také 

poprvé přivezla měsíční elektromobil Lunar Rover Vehicle(LRV). Druhý počin 

RCA kamery přišel, když byla umístěna na LRV a díky technickým pokrokům, 

které RCA implementovala, ji mohlo ovládat kontrolní středisko na Zemi. Ed 

Fennell, který ze střediska kameru ovládal, dostal od novinářů přezdívku 
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„Captain Video“. Kamera se ovládala pouhými osmnácti tlačítky, což byl na 

takovou vzdálenost a v takovém terénu poměrně těžký úkol.
274

 

    

Přesto dálkově ovládaná kamera přinesla poměrně úspěch v živém 

vysílání, protože díky tomu mohli diváci pohodlně sledovat práci astronautů, 

zatímco oni se o kameru nemuseli zajímat. Velitel Apolla 15 Dave Scott 

dokonce předvedl vědecké experimenty. Díky tomuto technickému pokroku také 

diváci mohli poprvé sledovat odlet lunárního modulu z Měsíce.
275

 

    

Apollo 15 bylo ukázkou žurnalismu na nejvyšší úrovni a vysílání v tom 

nejlepším světle. I přes spokojenost s technickým pokrytím mise se ale televizní 

stanice příliš radovat nemohly. ‚Měsíční chůze‘ Apolla 15 byla posledním živým 

vysíláním, které se na obrazovkách soukromých televizních stanic CBS, NBC a 

ABC objevilo.  

    

Odkaz na průběh mise Apollo 16 ve zdrojích. NASA se k pokrytí této 

mise spojila s firmou Image Transform. Ta měla za úkol pracovat s živým 

televizním přenosem, pročistit ho skrz svůj systém, vyčistit a odstranit vizuální 

šum, než obraz vypustila do světa. Zlepšení obrazu bylo dramatické, ale pouze 

několik málo lidí jej vidělo. NASA měla obavy o zmenšující se televizní 

publikum a klesající zájem televizních stanic. NASA naplánovala dvě EVA do 

hlavního vysílacího času v Americe a nabídla jako komentátory zasvěcené 

osoby, včetně bývalých astronautů. Kromě ozvláštnění vysílání doufala i 

v lehkou propagaci programu během těchto komentovaných sekvencí.
276

 

    

Bohužel k nim nikdy nedošlo. Na vině bylo možná právě i vysílání 

naplánované do hlavního vysílacího času, toho se televize nechtěly vzdát. 
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V rámci zpravodajských divizí se dosáhlo ještě horšího posunu, protože ten rok 

byly zkráceny prostředky na živé vysílání na naprosté minimum. Během léta 

1972 televize velmi zkrátily i přenosy demokratických a republikánských 

konvencí, kterým byl dříve dán velký prostor.
277

 

    

Většina Američanů se nyní spokojila s nočním shrnutím mise v 

televizních zprávách. Skrytá informace v poklesu televizního pokrytí mise a 

klesajícím zájmu veřejnosti byla jasná a neměnná: během tří let od doby, kdy byl 

dosažen národní cíl, který byl označen za zlom v historii, se vesmírné lety staly 

něčím běžným. Program ztratil svou velikost a důležitost.
278

 

    

Odkaz na popis mise Apollo 17 ve zdrojích. Mise, která měla přinést 

něco nového, start do tmy na Cape Kennedy. Start byl naplánován do hlavního 

vysílacího času. Ačkoliv mezi vesmírnými nadšenci tento fakt vzbudil obrovské 

nadšení, komerční televizní stanice se k němu stavěly nerozhodně. NASA 

doufala, že v rámci živého televizního vysílání jí pomůže dva roky stará 

veřejnoprávní televize PBS. PBS ale dohlížela Corporation for Public 

Broadcasting, což byla vládní agentura. Strach z konfliktu zájmů byl příliš velký 

a NASA sama stáhla svůj návrh.
279

 

    

             Přestože CBS se rozhodla přenášet start Apolla 17 živě, porucha na 

automatickém sekvenceru zhatila odpočet a start se musel odložit. Jelikož 

stanice nevěděly, kdy přesně Apollo 17 odstartuje, musely čekat a vyplnit dvě a 

půl hodiny vysílacího času, než raketa odstartovala. Žádný z výstupů na Měsíci 

nebyl přenášen živě. Po prodlouženém pokrytí startu letu zbylé pokrytí mise 

činilo na CBS 6 hodin a nakonec živé vysílání přistání lodi v oceánu.
280
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4.2 Reklamy založené na popularitě astronautů a programů 

Koncepty marketingu a public relations bývají často zaměňované. Stejně tak 

jako marketing a reklama, PR a propaganda a tak dále. Vymezení těchto pojmů je 

poměrně složité a často se na něm neshodnou ani největší osobnosti komunikačních 

věd. Termíny jsem se snažila vysvětlit na jejich vývoji v kapitole 2. 

    

Existuje mnoho definic marketingu. Nic to ale nemění na tom, že jde o proces, 

při kterém společnost aktivně nabízí, prodává a distribuuje zboží, ideje či služby 

potenciálním zákazníkům s cílem dosáhnout směny, která jí přinese zisk. To je něco, co 

NASA nedělala. Zde právě nastupují její dodavatelé a subdodavatelé. Ti chtěli dostat 

příběh o jejich zapojení do programu k veřejnosti, a nabídnout tím svoje služby a 

produkty dalším potenciálním zákazníkům.
281

 

    

NASA nepoužívala klasické reklamní formáty, ty za ni obstarávali její 

dodavatelé a firmy s ní spojené. V některých případech dokonce i určitá spolupracující 

média. Bohužel se nedá vždy dohledat, zda ta daná firma produkující reklamu byla 

opravdu dodavatelem NASA, nebo se na zájmu veřejnosti o vesmír chtěla pouze 

přiživit. Stejně tak je těžké zjistit, zda neměla firma s NASA nějakou partnerskou 

smlouvu mimo oficiální dodavatele. Teoreticky toto neměla agentura, vzhledem 

k rozpočtům, příliš zapotřebí. Ale finanční prostředky navíc se vždy hodí. Kromě toho 

minimálně za dob Powerse bylo uzavírání smluv mimo oficiální cesty poměrně běžné. 

A vzhledem k vývoji dodavatele kabiny Apollo můžeme říct, že se vždy dalo 

neoficiálně domluvit na vývoji věcí.  

    

Přestože ziskové marže dodavatelů byly poměrně nízké, přeci jen šlo o práci pro 

vládní sektor, návratnost jejich kapitálu byla tedy jistá. Jelikož oddělení public 

information, později public affairs, bylo vždy na tak velkou agenturu poměrně malé, PR 

specialisté zastávali agenturní roli při technických otázkách. Spolupracovali také na 

všech materiálech dodávaných NASA médiím. Samozřejmě všichni dodavatelé věřili, 

že jejich PR snahy povedou k pozitivní reflexi jejich společností v médiích.
282
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Dodavatelé byli také velmi důležití pro média samotná. Dodávali jim makety a 

vizuální pomůcky pro jejich pokrývání misí, což bylo velmi potřebné zejména při 

Mercury a Gemini, kdy nebylo živé vysílání z vesmíru, velmi potřebné.
283

 

    

Samozřejmě zde nikdy nebyla jistota, že investice společnosti do PR přinese 

pozitivní mediální výsledky. Proto některé z nich začaly produkovat reklamy 

zamřeného přímo na koncového spotřebitele. Nejenže NASA nechala dodavatele, aby si 

na jejích úspěších postavily reklamní kampaně, dala jim také k dispozici fotografie 

z misí. Neexistovala žádná autorská práva vztahující se k materiálu pořízenému během 

misí, takže jej mohly firmy svobodně používat. Fotografie pořízené ve vesmíru byly 

zaplaceny Američany platícími daně, takže byly volně k dispozici.
284

  

    

Jednou z nejrozsáhlejších kampaní založených na popularitě programu a 

astronautů byla ta od společnosti Young&Rubicam na nápoj Tang. Tang byl velmi 

známý nápoj v prášku. Ukazuje se zde, že tvorba reklamy s NASA nebyla tak 

jednoduchá. Agentura nesměla použít větu „astronauti pijí Tang“ ani nesměla pořídit 

fotografii ukazující astronauta, jak pije Tang. A to ani v případě, že by to byl najatý 

herec. NASA to vysvětlovala tím, že na palubě lodi sice Tang je, ale jestli ho bude 

astronaut pít, nebo ne, je na něm. Bylo na profesionálech z Young&Rubicam, aby 

zpracovali zadání a dodrželi mantinely stanovené NASA. Přes restrikce, které jim stály 

v cestě, jsou reklamy na Tang ze 60. let nejvíce připomínány. Odkaz na ukázku reklamy 

ve zdrojích.
285
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Obrázek 3 Reklama na Tang v dobovém tisku
286

 

4.3 Exkluzivní smlouvy NASA a astronautů 

Nejznámějším a nejrozporuplnějším kontraktem, který NASA ve směru 

k astronautům uzavřela, byla smlouva s LIFE magazínem. Přestože se v různých 

zdrojích můžeme dočíst o dalších dohodách, nikde nejsou oficiálně potvrzeny. Tyto 

informace pocházejí buď z interview, internetových zdrojů nebo z populárnějších knih. 

Je to například smlouva o dodání aut pro astronauty s Corvette nebo jejich ubytovávání 

v hotelech Inn za jeden dolar na noc. Dále to je například jejich zainteresování 

v realitním komplexu poblíž Houstonu a investice do hotelu na Floridě.
287

  

4.3.1 Kontrakt s LIFE magazínem 

Za vznikem a úspěchem LIFE magazínu nepřímo stojí vývoj přenosného 35mm 

fotoaparátu na počátku 30. let. Do této doby byly fotky v amerických magazínech a 

tisku obecně velmi statické a pózované. Nový druh fotoaparátu ale přinesl řadu nových 

možností a mohl vyfotit téměř cokoliv a kdekoliv. Nápad na nový formát vznikl v Time 

Inc., americké masmediální společnosti. Důležité je dodat, že Amerika takový časopis 

do té doby neviděla. Projekt se rozvíjel v naprostém utajení a Ameriku doslova ohromil 
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23. listopadu 1936.
288

 Na obálce se tenkrát objevila vodní elektrárna Fort Peck Dam na 

řece Missouri, která roku 1936 dosahovala svého konstrukčního vrcholu.  

    

Formát, kde hlavním námětem byly fotografie, proměnil americkou žurnalistiku. 

V magazínu se objevovaly fotografie ‚života‘. Všeho, co v tehdejší společnosti 

existovalo, co se na světě dělo. Fotografie války, zvířat, osobností a časem i vesmíru a 

vesmírného dobrodružství. Poslání magazínu shrnul v roce 1936 jeho zakladatel a 

vydavatel takto: „To see life; to see the world; to eyewitness great events; to watch the 

faces of the poor and the gestures of the proud; to see strange things — machines, 

armies, multitudes, shadows in the jungle and on the moon; to see man’s work — his 

paintings, towers and discoveries; to see things thousands of miles away, things hidden 

behind walls and within rooms, things dangerous to come to; the women men love and 

many children; to see and to take pleasure in seeing; to see and be amazed; to see and be 

instructed…“
289

 Stránky magazínu byly větší než u jiných magazínů dané doby – zhruba 

27 cm x 35 cm. Například časopis Newsweek měl rozměry zhruba 21 cm x 28 cm, 

časopis Look 27 cm x 33 cm. Velikostně byl LIFE magazínu blízko časopis Post.
290

 

    

Magazín vycházel do roku 1972 jako týdeník, poté do roku 1978 jako občasný 

speciál a od roku 1978 do 2000 fungoval jako měsíčník. V pozdějších letech existoval 

jako příloha denních novin, ale hlavně jako hlavička pro vydávání speciálních edic a 

knih. Time Inc. se také nadále věnovala rozšiřování značky ‚LIFE‘ on-line. Stránka 

life.com fungovala nejdříve jako vyhledávač fotek spolu s Getty Images, ale od roku 

2012 se stala plnohodnotným digitálním fotoarchivem pro time.com, tedy hlavní 

webovou stránku mateřské společnosti.
291
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Kontrakt mezi LIFE magazínem a astronauty, potažmo NASA, byl pro magazín 

strategií přežití. Jeho největší předností byly fotografie. Přesto na konci 50. let magazín 

bojoval s propadajícími se zisky kvůli boji o inzerenty s rozrůstající se televizí a 

televizní reklamou.
292

  

 

   Kontrakt 

   V tom, kdo konkrétně s nápadem na domluvu mezi LIFE magazínem a NASA 

přišel a kdo ho dojednal, se zdroje rozcházejí, nemění to však nic na faktu, že NASA 

zřejmě původně nebyla touto myšlenkou úplně nadšená. Dokládá to fakt, že astronaut 

John Glenn měl osobně schůzku s prezidentem Johnem Kennedym, na níž mu vysvětlil 

všechny výhody pro program i jednotlivé astronauty. Prezident potom doporučil NASA, 

aby kontrakt schválila. Tato skutečnost je ověřena z více zdrojů. Nicméně jeho výhody 

pro NASA jako takovou jsou nesporné a minimálně public affairs a public information 

oddělení si toho musela být vědoma. V tomto ohledu se prameny opět velmi rozchází. 

Někde se objevuje, že o tento kontrakt stáli zejména astronauti
293

, někde zase, že 

NASA
294

. Zajímavé je, že evidentně minimálně první kontrakt byl uzavřen přímo mezi 

astronauty a magazínem, šlo předně o jejich osobní příběhy. Nicméně NASA zde viděla 

prostor pro úzkou a výkonnou spolupráci mezi LIFE magazínem a jejich PR 

oddělením.
295

 LIFE magazín si však udržel pověst objektivního týdeníku i přes veškeré 

intervence NASA.  

    

Astronauti sami viděli v tomto kontraktu zejména limitující sílu moci médií na 

ně samotné, na jejich rodiny i jejich trénink a na celý program. Jako jednu z velkých 

výhod předestřel John Glenn prezidentu Kennedymu kontrolu nad tím, co se o 

programu a astronautech píše. Nicméně neopomněl zmínit také životní pojištění, které 

by jinak rodiny nebyly schopné získat. Podle The Atlantic a Davida Halberstama, 

uznávaného amerického žurnalisty a politického historika, viděl prezident v LIFE 
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magazínu nejsilnější ovlivňující nástroj doby, televize v té době byla v opravdových 

začátcích.
296

  

    

Zjednodušeně se mělo jednat o smlouvu, která dávala LIFE magazínu práva na 

exkluzivní story astronautů a jejich rodin, a na oplátku jim LIFE magazín zaplatí a 

sjedná ‚životní pojištění‘. Toto je nespíš hlavní důvod, proč sami astronauti o uzavření 

smlouvy tolik stáli. Žádná pojišťovací společnost na světě by je totiž nepojistila, nebo 

pojistila za astronomicky vysokou částku. A přitom riziko jejich práce bylo více než 

vysoké. Když jim tedy LIFE magazín nabídl životní pojištění ve výši 100 000 dolarů 

pro každého, asi příliš neváhali.
297

  

   

Kontrakt mezí LIFE magazínem a NASA prošel několika stádii. Konkrétně 

LIFE magazín kontraktem z roku 1959 získal exkluzivní práva na osobní příběhy 

astronautů pro magazíny a knihy. Ovšem tato práva platila také na příběhy jejich 

manželek, dětí a jejich životů. „NASA chtěla perfektní astronauty, perfektní astro-

manželky, perfektní děti a perfektní domovy. LIFE magazín nezklamal.“
298

  

 

   Vesmírný úsvit na stránkách LIFE 

   LIFE magazín nezačal vesmír a snahy USA ho dobýt pokrývat až po 

podepsání kontraktu. Vesmírnému programu, respektive raketovým armádním 

programům, se věnoval i dříve. Starty raket a ukázky vesmírné techniky byly pro 

obrazové médium typu LIFE magazínu velmi lukrativní náplní. V roce 1957 se magazín 

věnoval zejména vypuštění prvního satelitu Sputnik Sověty, diskuzi o tom, jak daleko je 

výzkum balistických střel a raket USA a Sovětů, co se dá očekávat, a celých několik 

měsíců magazín pokrýval testy a selhání na Cape Canaveral.
299

 Jako reakci na vypuštění 

satelitu Sputnik 1 se na obálce v listopadu 1957 objevil Wernher von Braun s modelem 

americké rakety. Magazín se věnoval sovětským oslavám, ale zároveň ukazoval, jak 
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daleko jsou technologicky Spojené státy a že nic není ztraceno.
300

 Po ztroskotání snahy 

vystřelit na oběžnou dráhu raketu se satelitem v rámci programu Vanguard 6. prosince 

1957 se ukazuje i v tomto magazínu, že společnost na otevřenost vesmírného programu 

a komunikaci jak amerických úspěchů, tak neúspěchů ještě není zcela připravena. Ale 

na diskuzi už ano. V prosincovém čísle 1957 se tak objevuje obsáhlý článek „Too much 

talk too soon adds up to disaster“, který přináší i fotografie z okamžiku, kdy se raketa 

Vanguard po odpalu sesouvá v plamenech k zemi. Nicméně na obálce magazínu se 

žádná fotografie vztahující se k programu neotiskla a nebyla zde ani zmínka o článku 

uvnitř.
301

  

    

V roce 1958, kdy už oficiálně vznikl americký vesmírný program a NASA, se 

například na stránkách magazínu objevila fotografie z odpalu rakety Atlas, která později 

vynesla první americké muže do vesmíru.
302

 Hned první číslo roku přineslo na obálce 

astronauta, tehdy ještě vesmírného pilota, testujícího vesmírný oblek v tepelné komoře a 

upoutávku na sérii „Man’s New World: Part III. Into frontiers beyond Earth“.
303

 „Man’s 

New World“ byla série magazínu uvedená v říjnu 1957. Šlo o zdůraznění technických 

pokroků, které se udály v posledních letech, a hlavně těch, které se teprve dít budou. 

„Whether we know it or not, whether we like it or not, the daily life of each of us is 

being changed – and is destined to be changed far more…“ Zde je velmi volně přeložen 

a zkrácen úvodník sérií: ‚V historii vždy pokroky zapříčinily změnu života lidí, jenže 

jich bylo pár a docházelo k nim zřídka. Jejich dopad byl poměrně pomalý a člověk si 

toho nemusel ani všimnout. Tempo změn však bylo změněno průmyslovou revolucí a 2. 

světovou válkou. Od té doby přicházely pokroky neuvěřitelnou rychlostí. Svět se rychle 

mění, jak v něm momentálně žijeme, ne během celých století, ale teď, za pochodu. 

Editoři magazínu začínají novou sérii o novém světě, který nové technologie vytvářejí.‘ 

Série se objevovaly vždy po několika týdnech. Postupně vyšly kapitoly: Frontiers of 

Technology, Frontiers of Living, Frontiers of Health, Frontiers Beyond the Earth a 

Frontiers of Thought.
304

 Tato série byla pro vesmírné snahy a vesmírný program 
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poměrně důležitá, protože připravovala veřejnost na technologické změny, na příchod 

techniky a na události, které si zatím uměl sotva kdo představit.       

    

Nutné je podotknout, že byť LIFE sloužil americkému vesmírnému programu, 

jeho patriotistické myšlence a astronautům, zveřejňoval i fotografie a příběhy 

sovětského kosmického programu a jeho astronautů. Například 21. října tak obálka 

LIFE magazínu přinesla zamyšlení „Why Reds got it first, what happens next“ po 

veřejností neočekávaném vypuštění sovětského satelitu Sputnik do vesmíru. Přesto 

Sputnik samotný na obálce nebyl. 
305

 20. dubna 1961 se pak na obálce magazínu objevil 

první muž ve vesmíru Jurij Gagarin.  Fotografie pocházela z oslav v Moskvě a 

kosmonaut je zde vyobrazen s tehdejším prvním tajemníkem ústředního 

výboru Komunistické strany Sovětského svazu Nikitou Chruščovem. Obálka ohlašovala 

devatenáctistránkovou story, která byla založena zejména na Gagarinově orbitálním letu 

v lodi Vostok 1 12. dubna ten samý rok: „19 Pages On Space/ Inside Yuri's Capsule/ 

Celebration in Moscow/ Impact on Washington/ U.S. Space Future“.
306

 Již o dvě vydání 

později byli Američané schopni ukázat na obálce LIFE magazínu vlastního muže ve 

vesmíru.  

 

   Naplňování kontraktu 

   Naplňování kontraktu začalo v půlce září 1959, kdy vyšlo v magazínu 18 

stránek o astronautech, které obsahovaly barevné fotografie astronautů při tréninku od 

slavného fotografa časopisu LIFE Ralpha Morseho.
307

 Morse byl jedním z nejcennějších 

fotografů LIFE, pokrýval vesmírný program po celých 15 let. Kontrakt mezi 

magazínem a astronauty mu umožnil neobyčejný vhled a přístup do života astronautů, 

jejich rodin i samotného programu a on tuto příležitost naplno vytěžil.
308

 Mezi lety 1959 

a 1963 publikoval magazín přes 70 NASA schválených příběhů ve 28 vydáních, kdy se 

na 12 obálkách časopisu objevili samotní astronauti nebo jejich manželky.
309
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Obrázek 4 Mercury Seven na obálce LIFE magazínu
310

 

 

 

Obrázek 5 Manželky astronautů Mercury na obálce LIFE magazínu
311
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4.4 Technologie ve vesmíru – první fotoaparáty a videokamery 

Úplně první snímky vesmíru a Země byly pořízeny v roce 1946. Dlouho před 

vypuštěním Sputniku, ale krátce po 2. světové válce. Zrnité černobílé fotky byly 

pořízeny filmovou kamerou připevněnou na raketě V-2 odpálené z armádního střediska 

White Sands Missile Range.
312

  

 

První fotografie 

O prvních fotoaparátech ve vesmíru se toho píše velmi málo. Na začátku 

vesmírného programu na fotografie nikdo příliš nemyslel, nebylo to cílem programu. Na 

začátku nikdo netušil, co s člověkem udělá stav bez tíže, nevěděli, jak se bude chovat, 

zda se let vůbec povede atp. Při letu Johna Glenna byl fotoaparát pouhou rekreační 

záležitostí a byl dodán na poslední chvíli. Šlo o experiment, kdy byla pro účely letu 

upravena běžně dostupná Minolta. Nejenže od fotografií z vesmíru se toho příliš 

neočekávalo, ale NASA měla obavy, aby fotografování jiných států z vesmíru nebylo 

bráno jako ohrožující nápad. Vesmírná fotografie se ale rozmohla rychle. K jejímu 

rozmachu přispěly také meteorologické satelity. Astronaut Scott Carpenter byl prvním, 

kdo měl ve vesmíru funkční speciálně upravený fotoaparát.
313

  

 

První kamery na palubě 

Středněformátové kamery Hasselblad byly prvně použity na palubě posledních 

dvou letů Mercury v letech 1962 a 1963. Kamery se osvědčily a byly používány dále i 

během letů Gemini v letech 1965 až 1966. Během druhé mise Gemini byla pořízena 

první fotografie lodi ve vesmíru astronautem Edem Whitem při jeho výstupu do 

vesmíru.
314

  

 

   Živé vysílání z Apolla 

   Večer 14. října 1968 zpravodajská oddělení televizních stanic ukazovala něco, 

co dříve Američané na svých televizích neviděli: útržky prvního živého vysílání 

z americké vesmírné lodi na oběžné dráze Země.  Neostrý černobílý přenos ukazoval 
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astronauty Shirru, Eiseleho a Cunninghama, jak se pohybují ve stavu bez tíže po kabině. 

Během přenosu uskutečnili pro diváky prohlídku po kabině a ukazovali předpřipravené 

kartičky se zprávami. Kvůli sedmiminutovému přenosu bylo přerušeno běžné denní 

vysílání a tiskem bylo pojmenováno jako „The Wally, Walt and Donn Show“, podle 

jmen astronautů.
315

  

    

I v rychle se vyvíjejícím mediálním prostředí 60. let bylo živé televizní vysílání 

z lodi obíhající kolem Země velkým technickým úspěchem. A to i přesto, že šlo o 

černobílé obrazy bez zvuku.
316

 

    

Neoficiálně NASA podporovala své dodavatele už v roce 1962, aby podávali 

návrhy na kompaktní přenosný televizní systém, schopný přenášet živé vysílání 

z vesmírné lodi Apollo a povrchu Měsíce na Zem. O necelý rok později North 

American Aviation oznámila, že RCA Princeton Laboratories  byla vybrána jako 

subdodavatel pro Apollo na vývoj a výrobu televizní kamery pro Apollo. Přesto RCA 

kamera nakonec nebyla tou, která na Měsíc odcestovala. Byla jí kamera společnosti 

Westinghouse, která v roce 1964 uzavřela s NASA smlouvu na vytvoření kamery 

specificky upravené pro podmínky lunárního prostředí. Kontrakt měl hodnotu 2,29 

milionu dolarů.
317

 

   Ironií bylo, že když živé vysílání z Apolla konečně vzalo lidi na Zemi s sebou 

na Měsíc v roce 1969, technologie a zážitek najednou ztratily kouzlo. Částečně za to 

mohl také problém s kamerou na Apollu 12, kdy při výstupu Conrada a Beana na Měsíc 

omylem namířili kameru přímo do Slunce, a živé vysílání tím skončilo. Veřejnost 

ztratila zájem a přepnula na jiný program, což zdůrazňuje schopnost živého vysílání 

generovat zájem a zvyšovat entuziasmus. Velký pokles sledovanosti během mise Apollo 
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12 dal televizním stanicím záminku ke snížení jejich závazku pokrývání misí. Více 

k technologiím u jednotlivých misí v kapitole 1.1 Komunikační praxe.
318
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Závěr 

Komunikační závazek NASA plynoucí z jejího zakládacího zákona byl dle mého 

splněn. NASA byla k otevřené komunikaci předurčena nejen jím, ale také společností, 

ve které působila. Demokratická Amerika se silnou tradicí svobody slova potřebovala 

vesmírný program, se kterým se bude moci ztotožnit a který bude moci obdivovat. A to 

bylo možné právě díky věrohodné a otevřené komunikaci. 

    

Komunikační otevřenost se stala jednou z hlavních zbraní USA v boji o vesmír. 

Ačkoliv ze začátku Sověti Ameriku tvrdě poráželi, Američané mohli být pyšní na svůj 

vesmírný program za jeho upřímnost a odhodlání. 

    

Informační otevřenost programu se také stala nástrojem studené války, zejména 

v ideologickém slova smyslu. Celý vesmírný program vlastně vznikl jako produkt této 

války a stejně tak s ní i jeho určitá část zanikla. Podpora vesmírného programu 

pramenila nejdříve ze strachu, potom z naděje. Vždy ale rozpoutával mnoho emocí.  

    

NASA během své ‚zlaté éry‘ používala mnoho PR nástrojů. Mezi nimi 

nechyběly tiskové zprávy a prohlášení, press kity, brífinky, putovní výstavy, prezentace, 

tiskové konference, press tripy, prohlídky, neformální setkání s novináři a další eventy, 

produkce foto a video materiálu pro potřeby médií. To vše jí pomáhalo udržovat velmi 

dobré vztahy s médii. I v posledních dnech programu Apollo byli stále reportéři, kteří 

program podporovali a chtěli jej dostat do hlavních vysílacích časů a na obálky novin. 

Tyto nástroje agentuře také velmi pomáhaly v dobách krize.  

    

Krizovou komunikaci NASA nezvládala vždy úplně dokonale. Ale pokud se na 

ni podíváme optikou porovnání se Sovětským svazem, pak ji zvládala bravurně. 

Pokaždé i o špatných událostech informovala, i když ne vždy úplně pravdivě. Její hlavní 

komunikační úskalí nastalo během projektu Apollo, ať už mluvíme o požáru Apolla 1, 

výbuchu na Apollu 13, problémům s kamerou na Apollu 12, celkově upadajícímu zájmu 

o vesmírný program či odmítnutí televizních stanic vysílat Apollo živě.  

    

S projektem Apollo přišel také okamžik, kdy USA a NASA vyhrály na plné 

čáře. Jak závod o vesmír, tak závod o sledovanost a místo v lidských myslích. Byl to 



128 

 

rok 1969, let Apollo 11, kdy člověk poprvé stanul na Měsíci. A celý svět to sledoval a 

prožíval s nimi.  

    

Obecně důležitou složkou úspěchu NASA byla televizní spolupráce a samotný 

rozvoj tohoto média v 50. a 60. letech. Televizi mělo čím dál tím víc domácností a 

televizní technika šla neuvěřitelně dopředu. To agentuře ‚hrálo do karet‘, protože se 

mohla brzy chlubit svými úspěchy živě přímo z vesmíru.  

   

NASA, dle mého, stála se svou komunikací na trojnožce, kterou tvořily 

veřejnost, média a političtí představitelé. Tyto tři skupiny vidím jako hlavní, se kterými 

NASA musela pracovat a pracovala. Tyto skupiny se také navzájem silně ovlivňují, a 

jakmile jedna z nich ve svém snažení povolila, trojnožka se začala hroutit. Veřejné 

mínění a postavení médií mají tradičně v Americe velkou moc. Tak velkou, že jsou 

schopné ovlivnit i politiku.  

    

Změn a bodů zvratů v komunikační strategii NASA můžeme sledovat mnoho. 

Věřím, že všechny jsou zachyceny v Komunikační praxi v této práci. NASA se za dobu 

programů Mercury, Gemini a Apollo posunula v rámci komunikace o neskutečný kus 

dopředu. Od programu, který nejdřív koná, potom mluví, se dostala do role programu, 

který živě odhaluje úplně vše. Ačkoli ani to nakonec nestačilo k udržení zájmu 

veřejnosti a potažmo médií, která jí byla ovlivněna.   

    

Vzhledem ke všem komunikačním překážkám, ať už externím, či interním, 

odváděla komunikační oddělení agentury velmi dobrou práci. Dokázala nadchnout 

celou americkou společnost pro společný cíl, ať už to bylo podpořeno jakýmikoliv 

dějinnými událostmi.   

   

 Pevně věřím, že moje práce splnila svůj cíl představit komunikační praxi 

NASA, zasadit ji do politického, sociálního a mediálního kontextu a přinést českému 

čtenáři ucelený pohled na to, jak se ‚prodal‘ vesmír americké společnosti 50.–70. let.   
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Summary 

NASA's communication commitment stemming from its founding Act was, to 

my mind, fulfilled. NASA was destined for open communication not only by the Act 

but also by the society in which it operated. Democratic America, with a strong tradition 

of freedom of speech, needed a space program with which it could identify and admire. 

And that was possible thanks to a credible and open communication. 

 

Communicative openness has become one of the main weapons of the US in the 

space race, but also the instrument of the Cold War, especially in the ideological sense. 

 

NASA has used many PR tools during its 'Golden Age'. She used them in public 

affairs, media relations, or crisis communication. 

 

With the Apollo project came a moment when the US and NASA won the full 

line. Both the race for the universe, the race for viewing and the place in human minds. 

It was 1969, the year of Apollo 11, when a man first set on the Moon. And the whole 

world watched it and lived it with them. 

 

Generally, NASA's success was cooperation with television companies and the 

very development of this medium in the 1950s and 1960s. The more and more 

households had televisions, and television technology went incredibly forward. 

 

There were a lot of changes and turning points in NASA's communication 

strategy that can be traced. I believe they are all captured in the Communication 

Practice in this work. During the time of the Mercury, Gemini and Apollo programs, 

NASA moved in its communication incredibly forward. From the program that first 

does, then speaks, she has taken on the role of a program that vividly reveals everything. 

Even though it was not enough to keep the public and the media affected by the end. 

 

Despite all of the communication obstacles, whether external or internal, the 

agency's communications departments were doing a very good job. They were able to 

inspire the entire American society for a common goal. 
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I firmly believe that my work has fulfilled its goal of introducing NASA's 

communication practice, putting it in a political, social and media context, and bringing 

Czech readers a comprehensive view of how the space program was ‘sold’ to American 

society in 50s-70s.                   
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