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TEXTOVÁ ČÁST

Vesmírné závody mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem patřily k nejsledovanějším 
událostem 60. let 20. století. Toto období bylo také zároveň prostorem, který umožňoval vzniknout 
novým, člověkem dosud nedosaženým, technologickým pokrokům a ambicím. Politické napětí mezi 
oběma velmocemi se stupňovalo a jaderný konflikt visel ve vzduchu. Publikace SPACE RACE ma-
puje a zkoumá události těchto vesmírných závodů od roku 1936 do roku 1996. Od samých počátků 
před druhou světovou válkou, až po nečekanou spolupráci těchto dvou velmocí v 90. letech 20. 
století. Hledá  souvislosti mezi zdánlivě odlišnými přístupy, názory a touhami. Ukazuje na dvě 
hlavní postavy tohoto dění, dva šéfkonstruktéry, každého na jiné straně barikády, Werhnera Von 
Brauna a Sergeje Pavloviče Koroljova.

Popularita amerického úřadu NASA a zájem o historii jeho vesmírných programů a účast v závodech  
o dobývání vesmíru v posledních letech znovu mediálně vzrostla. Jejich motivy a logotypy se 
objevují na konfekci po celém světě, hollywoodská studia převzala a zdramatizovala ony historic-
ké události těchto napínavých závodů s americkými celebritami v čele. Potíž je v tom, že pouze z 
jednoho pohledu, jen jedné strany. Mé osobní povědomí o sovětském kosmickém programu nebylo 
zdaleka tak rozsáhlé, ba až dokonce mizivé, v porovnání s tím, co jsem věděla například o Apollu 
11, Apollu 13 a dalších amerických vesmírných programech či misích. Přijímala jsem obecné tvrze-
ní, že Spojené státy americké vyhrály kosmické závody úspěšnou cestou na Měsíc a zpátky a nijak 
jsem toto vítězství nezpochybňovala. Jedním z mnoha podnětů pro bližší zkoumání okolností této 
bitvy o vesmír a následné zadání pro bakalářskou práci byla kniha Kosmonautika za oponou od čes-
kého autora Stanislava Kužela. Autor zde popisuje začátky raketového vývoje a osudy dvou mužů, 
jež jsem zmiňovala výše, Werhnera Von Brauna a Sergeje Pavloviče Koroljova, hlavní postavy kos-
mických programů. Kniha začíná již v nacistickém Německu, odkud Werhner Von Braun pocházel,  
a plynule nás provádí událostmi jak z amerického, tak sovětského prostředí.  
 
Dalším z užitečných zdrojů informací byl také hraný dokumentární cyklus Vesmírné závody od BBC, 
kde se příběhy odehrávají simultánně. Naskýtá se nám tak pohled na obě strany zároveň, což bylo 
také později inspirací pro formát časové osy v mé bakalářské práci. 

Cílem této práce byl tedy sběr informací a dat, objektivní výzkum a mapování období šedesáti let 
vesmírných závodů z obou stran, jak americké, tak ruské a jejich následné zpracování do tištěné 
publikace. Postavila jsem se tedy do role rešeršéra, editora, autora i grafického designéra, abych 
si zodpověděla vlastní otázky. Jsou Spojené státy americké opravdu nezpochybnitelným vítězem  
v závodech o dobývání vesmíru? Pokud ne oni, kdo? A lze vůbec říci, že někdo vyhrál? 

Rozměry formátu této publikace (8 3⁄8” x 10 7⁄8” neboli 20,3 cm x 27,1 cm) vychází z rozměrů 
časopisu TIME, tehdy nejpopulárnějšího a nejčtenějšího periodika v USA, které pravidelně infor-
movalo o postupech obou zemí. Lepená vazba V2 pak jen umocňuje dojem z publikace jako časo-
pisu. Hned v úvodu se nachází editorial a dva psané životopisy obou konstruktérů, které záměrně 
neinformují o jejich životě po vesmírných závodech. Celá publikace (až na několik dvoustran) je 
rozdělena na dvě poloviny, jež rozděluje časová osa, kolem které jsou usazeny jednotlivé události 
následující chronologicky po sobě. Dvojstrany, na nichž se časová osa nachází, jsou rozděleny na 
12 částí, tedy měsíců, na 2 dráhy, americkou a ruskou a jsou označeny rokem. Lze tak vidět vzá-
jemné předhánění, gradace a posloupnost událostí. Téměř každá z nich je doplněna o specifické 
informace nebo zajímavosti na červeném předělovém listu. Rozšiřující články a technické specifi-
kace o raketách, programech, družicích a kosmonautech pak najdeme na dvoustranách přerušují-
cích časovou osu. Tyto články jsou obohacené o obrazový doprovod převzatý z online dostupných 
archivů. Jasná barevnost žluté, modré a červené, nepřímo ukazuje na barevné řešení logotypů 
SSSR, NASA a vlajky USA. Dobové fotografie jsou doplněny o mírný šum pro navození atmosféry 
analogové doby, kdy se závody odehrávaly. Jako paginace, či orientační nástroj v publikaci slouží 
právě letopočty uvedené na téměř každé dvojstraně. Čtenář se tak pohybuje napříč lety a jasně 
se orientuje v jakém časovém horizontu se události odehrávaly. V závěrečné části pak může najít 
srovnání kosmodromů a superraket obou zemí, a také bližší pohled na problematiku vývoje rake-
tových motorů s uzavřeným cyklem. Motorů, díky kterým se nejen zpozdila, ale nakonec vůbec 
neuskutečnila plánovaná sovětská lunární mise. A později, k překvapení všech, napomohly k vzá-
jemnému smíření obou velmocí. Celou publikaci poté uzavírá dodatek o kosmickém odpadu, který 
byl za ta léta vytvořen z úlomků satelitů, družic, odpojených raketových části a podobně. Poslední 
dvoustrana je věnována obsahu skládajícího se z letopočtů s nejdůležitějšími událostmi daného 
roku.
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Jak je zmíněno již výše, SPACE RACE je tedy primárně zkoumáním a mapováním těchto závodů s 
cílem pomoci najít odpovědi na otázky v úvodu mnou položené. Jako autor a designér této publi-
kace si myslím, že definitivního cíle zatím dosaženo nebylo. Tato tématika mě zaujala natolik, že 
jsem přesvědčená o tom, že by stála za rozsáhlejší rozpracování a možnou spolupráci se zkušenými 
editory a nakladateli, kteří by pomohli celý tento výzkum posunout dál a snad jej někdy i velkoná-
kladově vydat. Proto nyní SPACE RACE považuji za první fázi, za impuls k další práci a detailnější-
mu zkoumání. Odevzdáním této publikace pro mě práce na ní však rozhodně nekončí. 

Na úplný závěr bych také bych ráda poděkovala Romanovi Novotnému, jako externímu konzultan-
tovi v průběhu práce a Janě Hrádkové st. za gramatické a stylistické korektury.
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OBRAZOVÁ ČÁST

obálka publikace SPACE RACE

publikace SPACE RACE, dvojstrana se sazbou autorského textu
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publikace SPACE RACE, dvojstrana s časovou osou a předělovým listem

publikace SPACE RACE, dvojstrana s časovou osou a předělovým listem
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publikace SPACE RACE, obrazová dvojstrana

publikace SPACE RACE, dvojstrana s článkem a nadpisovým listem
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publikace SPACE RACE, dvojstrana s časovou osou a předělovým listem

publikace SPACE RACE, dvojstrana s článkem a nadpisovým listem
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publikace SPACE RACE, porovnávací dvojstrana s technickými specifikacemi

publikace SPACE RACE, porovnávací dvojstrana s technickými specifikacemi



12

publikace SPACE RACE, dvojstrana se závěrečným dodatkem

publikace SPACE RACE, dvojstrana s obsahem


