
CiR-D5-001 

Apollo 11 na Měsíci 

Edwin Aldrin instaluje vědecké přístroje na Měsíci; sei.smo 
graf, reflektor pro lasser, zcela vlevo automs.t.ická televizní 
kamera, vpravo od .ní vlajka USA o V pozadí je lunární modul 



CiR-D5-OO2 

První lidské stopa .na Měsíci 

Ástronaut Neil Armstron učinil 2l VI .1969 ve 
h n g 3 56 histoa 

rický vstup na Pésíc, Nastďvá .nový věk - věk dobývání Vesmíru 
člověkem Fotografoval A'ěil Armetrong' Okamžik přisté.ní prvého 
člověka .na h`ěsícin 1969. červenec 2O.. 21 C3 et: edoevropského 
časuo 



CiR-D5-003 

Edwin Aldrin .na Měsíci 

Druhý astronaut - člen posádky Apo11a 11 - byl vyfotografo-
ván N. Armstrongem. V helmě měsíčního skafandru E. Aldri.na se 
zrcadlí lunární modul, N. Armstrong, dlouhý stín E. Aldr.ina a 
přístroje .na měsíčním povrchu. 



CiR-D5-004 

Edwin Aldrin vystupuje n Měsíc 

jako druhý pozemšťan po Neil Armstrongovi z lunárníh® modulu 
Apollo 11, 21.VII.1969• 



CiR-D5-005 

Apollo 11 
y 

Edwin Aldrin na Měsíci v blízkosti nohy lu.nár.ního modulu. Na 
terénu jsou patrné stopy astronautů, 



CiR-D5-OlO 

Apollo 13 

NešEastný let šťastně skončil po dramatické cestě kolen Měsí-

ce® Posádka Apolla 13 (zleva) Haise, Lovell a Swigert vystupují 

z vrtulníku .na palubu letadlové lodi. 



CiR D5-011 

Prohlídka kosmické sondy Surveyor .na Měsíci 

Jeden z astronautů posádky Apolla 12 prohlíží televizní ka-

meru sondy Survey~r 3, která přistála .na Měsíci asi o 2 1/2 ro-

ku dříve. Astronauti sejmuli televizní kameru a jiné součásti 

Surveyoru 3 při své druhé procházce po Měsíci a dopravili je .na 

Zemi. V pozadí na horizontu je lunární modul Apolla 12 ve vzdá-

lenosti asi 200 metrů. 



Ú 

CiR-'D5-012 

Astronaut Apollo 12 na Měsíci 

Jeden z astronautů Apolla 12 s nástrojem pro odebírání vzor 

ků pod měsíčním povrchem. Vedle .ňěho je stojan na nářadí, který 

na Zemi váží 9 kg zatímco na Měsíci pouze 1,5 kg. 



CiR-D5-013 

Obličej astronauta na Měsíci 

není v hledí vůbec vidět. Hledí je však výborným vypuklým (zmen-

šujícím) zrcadlem, ve kterém se druhý astronaut dobře vidí. Na 

záběru vidíme astronauta posádky Apollo 12 s nádobou s měsíčními 

vzorky. Je vybaven filmovou kamerou, pevně upevněnou .na "měsíč-

ním vycházkovém obleku". 



BJ_R-D5~' ' '_!1. 

Edwin A_.řri.Q na Měsíci 

N 

jako d.:~uhý pozenš6an, který vstoupil na Měsíc ve 4 14m SEC 

2l července 1969 



~iR—D5- 015 

Lunární modul Apollo 11 

s Edwinem Aldri.nem na povrchu Měsíce 211 čeřv2.nce 1969. Vlevo 

zařízení pro registraci slunečního větru. 



BiR- D5-016 

Vztyčení vlajky USA na Měsíci 

provedli 21. července 1969 první pozemšťané - Neil Armstrong a 

Edwin Aldrin. 



CiR D5-Oš7 

Kontrolní středisko projektu Apollo 

Středisko je v komplexu če 39 .na Kennedyho mysu na Floridě, 
USA. o 



BiR-D5-018 

Start rakety Saturn s kabinou Apollo 



CiR~D5^021 

l.pollo 15 

David Scot pracuje u mčeíčního vozidla, parkujícího pa okraji 
Hadley~vy bx zdy. Juries Irvin stál na boků kráteru Sv. Jiří; když 
pořizoval tento snímek a kamerou mířil k severu. 

(foto N4S1,) 



CiR- D5--022 

ť.pollo 15 

Uprostřed záběru je Měsíční vozidlo v pozadí lunární rv dul 
1'Falcon"o Stopy nbou astronautů Davida Scntta a Janese Irwina vedu 
v popředí do .Místa, odkud pořídili tento výhled na něsíční Lpe.niny.. 

(foto  NLSl~ ) 



C iR~ D5-y O2 3 

l.pollo 15 

David Scntt, stojící na okraji Hadley Delta, fotografuje povrch 
7;' r n karernus V levé ruce má kleště na sbírání horniny. V pnz< di 
1unerní vozidlo. 

(foto NL.SIi) 



Ci&-'D5''02 4 

Lpollo 15 

Posádce 1unrního modulu Apollo 15 se měsíční kr^jinz jevil, 
relativně novu. V pozadí vlevo p~hnří Lpenn 1yi v pozadí vpravo 
je Hadley Deltas 

(foto NASA) 



•CiR D5-025 

l.pollo 15 

J'rres Irvin odebírá vzorek měsíční horniny. 

(foto NASE,) 



C :.R~D5 ~026 

l.pollo 15 
Mw.V4w~aM~O 

Pohled nu H~dley Delta v pozadí vpr-^:v~< Vprwn r I r ésíč^íh~ m.-r~ 
dutu ''Fnlc~n" je kráter. 

(frt W.SA) 



CiR—D5—ó27 

Nosná raketa 

s kosrick'u lodi Snjuz n: startu. 

(Důr-i snvt vědy a kultury, Praha) 



CiR D5•-028 

Saljut a Sojuz 

před spaje.nin .na 'běžné drze kolen: Zeně (kresba). 

(Důn s'v0 vťdy a kultury, Praha) 



CiR- D5-©29 

Skafandr kosmonauta 
~ 

Tento typ skafandru, podobný speciální kombinéze pro výš-
kové lety, sloužil kosmonautem pro případ havarie a porušení 
hermetičnosti kosmické ledě. Na zádech měl kosmonaut kompletní 
padákov^u .soupravu. Skafandr nebyl použitelný pro výstup do kos-
mického prostoru. Používal se v létech 1961 1963• 

(foto ČTK) 



C iR—íD5-~031 

Space Shuttle 

"Typické příkl<ndy použití'° 
Vypouštění a zachycování nákl<r Ů 



Ci~? D5'-aO.32 

Space Shuttle 

"Typické přáklady použití'~ 

Sěrvis pro umělá kósmická těiegae 

(S ¢ T 48/.3 str 153; nahoře) 



C iR 'D5 -'033 

Space Shuttle 

"Typické příklady použití" 

Koeiiická základna. 



CiR-D5-034 

Space Shuttle 

"Typické příklady použití" 
Start 

lodia 



GiR-D5-O35 

Space Shuttle 

Tři možná použití Space Shuttle pro astronomické vybaveníi 

1) velký kosmický dalekohled jako automatická observatoř na nízké 
oběžné dráze; 

2) kosmický dalekohled pro vysokou oběžnou dráhu, příp. pro dráhu 
translunární nebo i pro dráhu parabolickou; 

3) úprava jako základna pro lidskou výzkumnou posádku s oběžnou 
dobou .nad 30 dní. 



C iR—D5--036 

Velký kosmický dalekohled 

(schem^) 



C il?~D5-•037 

Kosmický vlek 

vytahuje umělý satelit z v.nitřku Space Shuttle, když bylo dos&-
že.no oběžné dráhy° 



CiR—D5 a38 

1,5 metrový i.nfrnčerveny' dalekohled 



CiR ,D5,.. D ,9 

Výzkura na Měsíci 
~- 

provádí Ho H. Schrlidt, Pracuje vedle velkého balvanu v blízkos 
ti oblasti Tautus F- Littrow, kde byla vysazena posádko Apolla 17 
na povrch Měsíce 



CiR®D5®04® 

Sojuz - Apollo 

Přibližovací manévr kosmických lodí Sojuz _ Apollo. Jedna 
z původně navrhovaných variant. Posádka Sojuzu sleduje na mo-
nitoru obraz z TV kame'y na Apollu. Obraz zachycuje přibližovací 
zařížení Sojuzu a umožnuje tak přesné navedení ke spojení. 

(S + T 1974 vbl. 48,4 str. 230) 



CiR-D5-041 

Sojuz - Apall~s 

Schéma systému kosmických lodí - Sojuz - Apollo, dosahu-
jících 2/3 délky Skylabu obydleného kosmonauty - tedy spojeného 
s Apollem. Popis zleva; Apollo: servisní pomocný modul 

velitelská kabina 
spojovací modul 
spojovací systém 

Sojuz: orbitální úsek 
návratový (velitelský) úsek 
přístrojová část 

(S + T vol 48/4 str. 231 n) 



CiR-D5-042 

Sojuz - Apnll~ 

Schéma spojovacího systému 

Popis: 1) vodící lopatky 
2) vodící prstenec 
3) úchytné západky 
4) stavěcí kroužek 
5) stavěcí západky 
6) gumové těsnění 
7) průlez 
8) zámky 

(S + T vol. 48/4 str. 231 d) 



CiR—D5-043 

Sojuz — Apollo 

Schéma letu kosmických lodí Sojuz — Apollo. 

(S + T vol. 48/4 str. 232) 



CiR-D5-044 

ř.taket oplán 

Kresba jednoho z typů kosmického dopravníku, určeného pro 
lety na orbitálních drahách. 

Na spodní části letounu s deltovitými křídly je asi 55 met-
rů dlouhý tank se zásobou paliva, potřebného k dosažení orbitál-
ní dráhy. Po stranách tanku jsou připojeny dvě pomocné rakety s 

pevným palivem, určeným pro start. 

(s+ T vol. 47/5, str. 308) 



CiR-D5 O45 

Raketoplán 

Kosmický dopravník vyvinutý kosmickou 
mezinárodní společnosti pro NASA. 

Kryt nákladového prostoru je otevřen, 
prázdný prostor pro náklad dlouhý asi 23 m 

Vlevo jsou vidět pohonné trysky. 

(5± T 47/5, 3O9) 

sekcí Rockwellovy 

takže je vidět 
a široký 5,4 m. 



CiR- D5-'046 

Raketoplán 

Vyl^žení části orbitální stanice z nákladového prostoru 
raketoplánu. 

(S + T 47/5 3)-0 n) 



Ci~w15wtl47 

Raké t op l~ii 
4 4rrIM4~W1 

KregbA M' A1va±'e~e orňující přist~Vání kosmického do-a 
pr~vníku po skončetyí O~I~hí na orbitální dráze n rbz jeZdtl+té 
plt5še běžného letištěl 

s+ :r 47/5 31 d) 


