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   Jen málokdo si v letošním roce povšiml jednoho významného výročí, které 
navíc média lehce opominula.  Právě před 50 lety, přesně 4. října 1957, byla 
v bývalém Sovětském svazu vypuštěna na oběžnou dráhu  kolem Země první 
umělá družice – Sputnik 1. Člověk tak dokázal překonat další pomyslnou 
nepřekročitelnou hranici. Netrvalo to dlouho - a na pozadí studené války mezi 
supervelmocemi - byly v „závodě o vesmír“ překonávány hranice další. Do 
vesmíru byl dopraven první živočich a posléze i první člověk, do kosmu vzlétla 
první žena, první člověk vystoupil do volného vesmírného prostoru, v kosmické 
lodi letělo více lidí najednou, došlo ke spojení dvou kosmických těles, člověk se 
procházel po Měsíci a dokázal poslat svou vizitku v podobě meziplanetárních 
sond i za hranice naší sluneční soustavy (kdo viděl „Muže v černém“ pochopil, 
že věc se zdařila!). 
   Zprávy o pronikání do kosmu se staly zcela běžnou součástí našeho života a 
kosmonautika se začala jevit jako rutinní a bezpečná činnost. Opak je však 
pravdou, o čemž se přesvědčili jak Američané, tak Rusové. Katastrofa 
raketoplánu Columbia z roku 2003 je zatím posledním varováním. 
   Možná, že dnes mnozí ani neví, že i bývalé Československo má ve vesmírných 
záznamech své místo. V roce 1978 létal v kosmu náš kosmonaut Vladimír 
Remek. Po SSSR a USA jsme se tehdy stali teprve třetí zemí, jejíž občan 
pobýval ve vesmíru!   
   A jaká je vesmírná současnost? Na oběžné dráze se stále buduje Mezinárodní 
kosmická stanice ISS a mezi kosmické velmoci se definitivně zařadila Čína, 
která vlastními silami dokázala vyslat na oběžnou dráhu už tři „tchajkonauty“. 
Středem všeobecného zájmu je planeta Mars a Američané by se rádi vrátili na 
Měsíc. 
   Jako připomínku 50. výročí Sputniku 1 připravilo Gymnázium Trhové Sviny 
na 30.11.2007 v rámci Dne otevřených dveří výstavu modelů kosmické 
techniky. Navíc se ještě ze spolupráce vyučujících gymnázia a základní školy 
zrodila soutěž o nejlepšího znalce kosmické historie. Žáci nižších tříd gymnázia 
a žáci 8. a 9. tříd základní školy se tak mohli nenásilnou a soutěživou formou 
seznámit s vývojem kosmonautiky. Vidět mohli například Sputnik 1, kosmické 
lodi Vostok, Mercury a Apollo, první měsíční robot Lunochod 1, raketoplán 
Atlantis či první čínskou kosmickou loď. Každý žák vyplnil v rámci vyčleněné 



vyučovací hodiny jakýsi kosmický test, přičemž správné odpovědi mohl 
vyhledávat a vyvozovat z textů a obrázků, které doplňovaly výstavu modelů. 
   Nejlepším znalcem mezi gymnazisty se stal Milan Horňák z tercie (39 bodů),  
z žáků základní školy byli nejlepší Jan Lajvr z 8.B a Stanislav Tušl z 9.C 
(získali po 35 bodech). 
      Mgr. H.Halešová, základní škola 
      Mgr. F.Slípka, gymnázium (autor modelů, foto) 
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