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Úvod 
 

 

Od počátku své existence se lidé zajímali o svět kolem sebe, objevovali zde nová místa a 

prozkoumávali je. Součástí tohoto světa je i obloha a vše co skrývá. Člověk si vždy kladl 

otázku, zda jsme ve vesmíru sami nebo, zda se nám někdy podaří opustit svou planetu a 

podívat se ke hvězdám. Opustit planetu Zemi bylo pro lidstvo dlouhou dobu 

nedosažitelným cílem, avšak díky velkému pokroku techniky ve 20. století se 12. dubna 

1961 podařilo dopravit prvního člověka do vesmíru. Tím začala nová éra lidské historie. 

Lidstvo však mělo ambicióznější cíle, a tak se v roce 1969 uskutečnil první sestup člověka 

na nejbližší vesmírný objekt, Měsíc. Do roku 1972 se uskutečnilo několik dalších přistání 

na povrchu našeho nejbližšího souseda. V průběhu dalších desetiletí se podařilo vypustit 

stovky vesmírných sond a vybudovat trvale obydlenou stanici na nízké oběžné dráze. Od 

přistání na Měsíci se však žádný další velký skok pro lidstvo nekonal, možná to je taky 

důvod, proč je dnes vybudování trvalé základny nebo dokonce kolonizace jiné planety 

velkým tématem. 

V posledních letech se obzvlášť hodně mluví o kolonizaci Marsu, který, krom Země, 

nabízí nejpřijatelnější podmínky pro přežití člověka a také je celkem blízko. Již vzniklo 

několik společností zabývajících se právě kolonizací Marsu a s tím spojenými problémy. 

A jelikož se tato problematika, která dosud byla pouze námětem pro science fiction, stále 

více přibližuje realitě, rozhodl jsem se ji podrobněji popsat v této bakalářské práci. 

Tato práce se zaměří na rešerši aktuálních poznatků o vesmíru a možnostech jeho 

kolonizace. Dále se práce bude zabývat v současnosti navrhovanými způsoby dopravy na 

planetu Mars a na možnosti přežití v tamních podmínkách. V první kapitole se zaměří na 

popis vývoje poznávání vesmíru a jeho postupného dobývání. Ve druhé kapitole se bude 

zabývat podmínkami pro existenci života a možnostmi přežití ve sluneční soustavě. 

Z těchto možností je nejvhodnější planeta Mars, která bude popsána ve větším detailu. 

Třetí kapitola se již bude zabývat dvěma navrhovanými způsoby meziplanetární dopravy 

a jejich analýzou. Další kapitola shrne možnosti budování první základny a získávání 

základních potřeb, jako jsou energie, voda a potrava při kolonizaci Marsu. Poslední 

kapitola se bude zabývat detailním popisem jednoho z uvedených způsobů 

meziplanetární dopravy analyzovaných v kapitole třetí. 
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Kapitola 1 

 

Poznávání vesmíru 

 

1.1. Astronomie 

 
Již od dávných časů se lidé zabývali pozorováním nebeské sféry, fascinovala je a 

ovlivňovala jejich životy. Pro většinu dávných civilizací měla obloha náboženský 

význam, bylo to pro ně místo posmrtného života nebo sídlo jejich bohů. Planety naší 

sluneční soustavy byly považovány za bohy, odtud jejich názvy. [1] Po tisících letech 

pozorování dnes již víme, že se nejedná o bohy a jejich sídlo, ale o vesmír, jehož součástí 

jsme i my. 

1.1.1 Starověk a antika 

 
První zmínky o pozorování vesmíru pochází z dob před 4000 lety na území Mezopotámie 

[1]. Zde se první astronomové a astrologové snažili z pohybu planet a Slunce vyčíst různá 

znamení a prognózy. Z tohoto zkoumání později vznikl vědecký obor astronomie. 

Ze starověkého Babylonu se, díky pokrokům v pozorování oblohy a používání hliněných 

tabulek k zápisu, dochovalo velké množství záznamů. V této době se podařilo 

matematicky popsat pohyb Slunce a Měsíce, díky čemuž mohl vzniknout první kalendář. 

Lunární a solární kalendáře vznikaly v této době také v Egyptě a v Číně. Astronomie se 

dále vyvíjela po celý starověk, hlavně v Řecku, Říme a Egyptě. Lidé v této době věřili, 

že Země je středem vesmíru (Geocentrismus, viz obrázek 1) a všechna ostatní nebeská 

tělesa ji obíhají. Tuto teorii zavedl ve 2. století našeho letopočtu astronom Klaudios 

Ptolemaios a byla považována za obecně pravdivou až do 16. století. [1] 

1.1.2 Středověk až 19. století 

 
Na počátku 16. století polský astronom Mikuláš Koperník navrhl nový model vesmíru 

[1], kde středem bylo Slunce (Heliocentrismus, viz obrázek 1) a ostatní planety, včetně 

Země, jej obíhaly po kruhových drahách. To demonstroval ve svém díle De 

Revolutionibus, které však nebylo veřejností přijato, a dokonce bylo katolickou církví 

zařazeno na index zakázaných knih. [2] Přesto však jeho myšlenka o Slunci ve středu 

vesmíru oslovila jiné evropské astronomy, jedním z nich byl Johannes Kepler. Kepler byl 

studentem astronoma Tycho de Brahe, který je dodnes považován za nejlepšího 

pozorovatele vesmíru před objevem dalekohledu. Díky tomu, že měl Kepler přístup 

k záznamům Braheových pozorování, dokázal zformulovat 3 zákony, které popisují 
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skutečný pohyb planet v prostoru. Pomocí nich je možné pro libovolný okamžik určit 

polohu planety nejen v prostoru, ale i na obloze. Astronomové již tedy dokázali popsat a 

předpovídat pohyb planet na obloze, ale stále nevěděli, proč se vesmírné objekty 

pohybují. S tím přišel až v 17. století sir Isaac Newton, který prokázal, že pohyb 

způsobuje gravitační síla. Tuto přitažlivou sílu matematicky popsal vztahem, který se 

nazývá Newtonův gravitační zákon. Tento zákon říká, že velikost gravitační síly závisí 

na hmotnosti a vzdálenosti objektů, a existuje mezi všemi hmotnými tělesy ve vesmíru. 

[3] 

Zásadním pokrokem pro astronomii byl vynález dalekohledu na počátku 17. století 

v Nizozemsku. [2] Bylo zjištěno, že při pozorování přes kombinaci 2 nebo více čoček se 

pozorovaný objekt zdá blíže. Toho se začalo okamžitě využívat k pozorování oblohy. 

Díky znalostem z optiky se krátce po objevu čočkového dalekohledu objevil také návrh 

dalekohledu zrcadlového. 

 

Obrázek 1 - Modely sluneční soustavy [4] 

 

První, kdo si zkonstruoval čočkový dalekohled a využil ho k pozorování vesmíru, byl 

Galileo Galilei. Jeho dalekohled dokázal přibližovat 20x a Galilei díky němu objevil 4 

měsíce, které obíhají planetu Jupiter. [5] Pochopil, že Jupiter se svými měsíci obíhá 

Slunce a, že to stejně dělá i Země se svým Měsícem. To potvrdilo Koperníkův model 

sluneční soustavy, který se Galilei pokoušel obhájit u církve, kde však neuspěl. Následně 

byl za své objevy přinucen vykonat pokání a byl uvězněn. Galileo Galilei díky svému 

dalekohledu objevil také skvrny na Slunci, krátery na Měsíci, několik komet a učinil také 

rozsáhlá pozorování ostatních planet sluneční soustavy. [6] 

Sir Isaac Newton se mimo jiné zabýval také optikou. Během svých studií se pokoušel 

zlepšit čočkový dalekohled, avšak zjistil, že čočky vykazují barevnou vadu. Příčinu 
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barevné vady přisuzoval samotné podstatě světla a provedl rozbor zákonů odrazu a lomu 

světla. Nahradil tedy čočky v dalekohledu kulovým zrcadlem. Tak vznikl v roce 1668 

první zrcadlový dalekohled, který zvětšoval 38x. [5] Newton se i nadále zabýval 

výzkumem a popisem vlastností světla, často se však setkával s kritikou od svých 

vědeckých kolegů. I přes všechny tyto objevy se za jeho klíčové dílo považují objev 

integrálního počtu, zákony vzájemného působení těles a Newtonův gravitační zákon. 

Klasická a nebeská mechanika se do dnes opírá o pojmy zavedené Newtonem. [1] 

V průběhu 17. století byla poprvé úspěšně změřena paralaxa Slunce a Marsu, a také jejich 

vzdálenost od Země. Tehdejší hodnoty jsou pozoruhodně blízko moderním naměřeným 

hodnotám. Na základě pozorování Jupiterových měsíců byla v roce 1676 stanovena 

rychlost světla (𝑐 = 3.108 𝑚. 𝑠−1), která byla do té doby považována za nekonečnou. [2]  

Paralaxa je zdánlivý rozdíl polohy objektu vůči pozadí při pozorování ze dvou různých 

míst. Čím dál je pozorovaný objekt, tím je paralaxa menší. V astronomii se používá pro 

měření vzdáleností vesmírných těles. Viz obrázek 2. 

 

Obrázek 2 - Měření paralaxy [7] 

 

Během 18. století probíhalo intenzivní zpřesňování výpočtů pohybů planet a jejich 

oběžných drah. S pomocí Newtonova gravitačního zákona byly vypočítávány průlety 

známých komet a jejich opětovné návraty. Byl objeven vlastní pohyb hvězd, které byly 

do té doby považovány za stálice. Začalo se také více uvažovat nad vznikem sluneční 

soustavy a složením naší galaxie, Mléčné dráhy. Díky vývoji dalekohledů byly 

pozorovány nové hvězdy, mlhoviny a byla objevena planeta Uran. [2] 

Astronomie se v 19. století dále vyvíjela. V roce 1840 byla pomocí paralaxy změřena 

vzdálenost nejbližší hvězdy, Proximy Centauri, která činí 4,2 světelných let. [3] Na 

základě nepravidelnosti pohybu planety Uran byla v roce 1846 předpovězena existence 

neznámé planety v její blízkosti, planety Neptun. [1] Během 19. století byly objeveny 

tisíce dalších hvězd, dvojhvězd a mlhovin, které byly zapisovány do hvězdných katalogů.  
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1.1.3 20. a 21. století 

 
Na počátku 20. století objevil Albert Einstein speciální teorii relativity, která nahrazuje 

Newtonovy představy o prostoru a čase. Newton ve své teorii vycházel z toho, že ve všech 

inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony. Tato teorie však 

nepočítala s gravitační silou a tak ji Einstein zobecnil na obecnou teorii relativity, také 

nazývanou teorie gravitace. Einstein zde popisuje jevy, jako jsou zakřivení časoprostoru, 

dilatace času a gravitační rudý posuv světla. Einsteinovy teorie měly také důležitý přínos 

pro astrofyziku, předpověděly například existenci černých děr a gravitačních vln. [8] 

Zásadní objev přišel v roce 1929, kdy americký astronom Edwin Hubble prokázal, že se 

vesmír rozpíná. Hubble s využitím Dopplerova jevu zjistil, nejen že se vesmír rozpíná, 

ale i že existuje přímá úměrnost mezi rychlostí, s jakou se galaxie vzdalují, a jejich 

vzdáleností. Tato konstanta se nazývá Hubbleova konstanta, což je rychlost rozpínání 

vesmíru. Hubble také navrhl klasifikaci galaxií, která je rozděluje podle tvaru. [9] Díky 

jeho objevům se významně změnily představy o vesmíru a rozšířil se vědní obor 

kosmologie, který se zabývá vesmírem jako celkem, jeho vznikem, vývojem a 

budoucností.  

V následujících desetiletích se začal více zkoumat hluboký vesmír tj. vesmír mimo naši 

galaxii. Byla potvrzena existence dříve neznámých vesmírných objektů, jako jsou 

kvasary, pulsary, neutronové hvězdy a další. Ve větším množství se začaly budovat 

observatoře a začaly vznikat první vesmírné programy. Lidstvo se chystalo vyslat do 

vesmíru první družice a následně i první kosmonauty. 

1.2 Dobývání vesmíru 

 
V polovině 20. století se lidstvu podařilo překonat technologické a ekonomické bariéry a 

poprvé v historii dostat lidský výtvor do vesmíru. Významně tomu napomohlo soupeření 

mezi Spojenými státy a Sovětským svazem během studené války. Obě tyto velmoci 

investovaly do této vědecko-technické oblasti velké finanční a materiální prostředky, což 

umožnilo během krátké doby zásadní technologický pokrok. 

Dnes již přešlo soupeření v dobývání vesmíru spíše k navazování mezinárodních 

spoluprací a podílení se na společném výzkumu. Dobrým příkladem je Mezinárodní 

vesmírná stanice (ISS). V současnosti se na výzkumu podílejí nejen národní vesmírné 

agentury, ale začaly vznikat vesmírné agentury soukromé. Díky tomu se kosmonautika 

stále více rozvíjí a investuje se do ní více financí. 

1.2.1 Kosmický věk 

 
Kosmický věk začal 4. října 1957, kdy Sovětský svaz vypustil první umělou družici na 

oběžnou dráhu kolem Země. Družice Sputnik 1 byla průkopníkem kosmické techniky a 

přinesla spoustu vědeckých poznatků. Ze změn její dráhy byla určena hustota atmosféry 

v různých výškách a ze zkreslení družicí vyslaného signálu byly určeny některé vlastnosti 
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ionosféry. Družice Sputnik učinila 1440 oběhů Země rychlostí 7,8 km/s, kvůli kapacitě 

baterií však přestala po 22 dnech vysílat a počátkem roku 1958 shořela v atmosféře. [10] 

Po Sputniku 1 následovaly sovětské družice Sputnik 2 a 3 a také první americká družice 

Explorer 1, které již byly vybaveny vědeckými přístroji. V následujících letech byly na 

oběžnou dráhu vyslány stovky dalších družic. [11] 

Zlom přišel 12. dubna 1961, kdy z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odstartoval 

raketoplán R-7 s kosmickou lodí Vostok 1, která na své palubě nesla prvního člověka, 

Jurije Gagarina. Kosmická loď se dostala na oběžnou dráhu do výšky 187 – 327 km, za 

108 minut obletěla Zemi a následně začala opět klesat zpět k zemskému povrchu. Gagarin 

se ve výšce 7 km nad povrchem katapultoval a nezraněn přistál na zem. [11] 

V roce 1961 byl odstartován americký program pilotovaných vesmírných letů Apollo, 

který měl za cíl přistání člověka na Měsíci a výzkum nových vesmírných technologií. 

Program byl realizován Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA). Během 

tohoto programu bylo provedeno několik úspěšných i neúspěšných startů. Hned první 

mise Apollo 1 skončila tragickou nehodou modulu ještě před startem, jelikož mise byla 

pod velkým časovým tlakem a modul nebyl ve všech ohledech důkladně otestován a 

připraven. Následovalo několik bezpilotních a pilotovaných testovacích letů na oběžnou 

dráhu. [12] 

První mise, které se podařilo přistát na Měsíci, byla Apollo 11.  Modul měl tříčlennou 

posádku, astronauty Neila Armstronga, Michaela Collinse a Buzze Aldrina. Lunární 

modul s nosnou raketou Saturn V SA-506 startoval 16. července 1969, provedl úspěšné 

přistání na Měsíci a 24. července 1969 se opět vrátil na Zem. [12] V rámci programu 

Apollo se podařilo dalším pěti pilotovaným letům přistát na Měsíci, poslední z nich bylo 

Apollo 17 v prosinci 1972. [13] Od té doby žádná další mise s lidskou posádkou na Měsíci 

nepřistála, v blízké budoucnosti je však plánováno vyslat další posádku na Měsíc a 

případně i začít budovat cislunární stanici. 

V dnešní době obíhají Zemi stovky umělých družic po několika různých oběžných 

drahách. Telekomunikační a meteorologické družice obíhají po geostacionárních 

oběžných drahách (GEO), to jsou dráhy, které mají oběžnou dobu stejně dlouhou, jako je 

doba otáčení Země a jsou ve výšce 35 786 km. Družice navigačních systémů obíhají po 

středních oběžných drahách (MEO), ve výšce 20 000 – 30 000 km nad povrchem. Ostatní 

vesmírné dalekohledy a výzkumné sondy se nachází na nízké oběžné dráze (LEO) ve 

výšce do 2 000 km. Ty se na LEO umisťují proto, že zde potřebují méně energie k řízení 

a jsou snadněji dostupné pro údržbu, zásobování nebo výměnu posádky. [14] Na této 

oběžné dráze se nachází například ISS a Hubbleův vesmírný dalekohled (HST). Oběžné 

dráhy Země viz obrázek 3. 
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Obrázek 3 - Oběžné dráhy Země [15] 

 

Roku 1984 vznikl ve spojených státech návrh na výstavbu vesmírné stanice, k tomuto 

návrhu se později přidala Kanada, Japonsko, Evropská vesmírná agentura (ESA) a Rusko. 

První modul stanice byl vypuštěn roku 1998 a od roku 2000 je na ní stálá posádka, která 

se obměňuje každých 6 měsíců. Stanice se skládá z více než 30 modulů a jsou plánovány 

další. ISS se pohybuje ve výšce přibližně 400 km rychlostí 7 700 m/s, oběhne tedy Zem 

každých 92 minut. Je to vesmírná výzkumná stanice zaměřená hlavně na pozorování 

vesmíru a meteorologii, ale také se zde zkoumá dlouhodobý vliv mikrogravitace na 

člověka. [16] 

Od počátku kosmického věku vypustilo lidstvo do vesmíru nespočet satelitů a sond. Od 

satelitů obíhajících Zem a jiné objekty sluneční soustavy až k sondám mířícím mimo 

sluneční soustavu, do mezihvězdného prostoru. Aktuálně nejvzdálenějším lidským 

výtvorem je sonda Voyager 1, která se nachází více než 146 AU od Země, což však 

odpovídá pouze 22 světelným hodinám. Voyager stále komunikuje a NASA v roce 2013 

potvrdila, že sonda již opustila sluneční soustavu a vstoupila do mezihvězdného prostoru. 

[17] Dalším logickým krokem lidstva je vybudování trvale obydlené základny na Měsíci 

nebo na jiné planetě. 
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Kapitola 2 

 

Kolonizace vesmíru 

 
Kolonizací vesmíru je myšleno vybudování trvalého obydlí na jiném vesmírném tělese, 

než je Země. Hlavním důvodem pro kolonizaci je záchrana lidské civilizace a biosféry 

v případě nějaké katastrofy na Zemi, dalšími důvody jsou těžba vzácných surovin a 

technologický a ekonomický pokrok. Vesmírná kolonie by měla být soběstačná, tudíž by 

měla zajišťovat vodu, energii, jídlo a stejně tak stavební materiály, dopravní a 

komunikační systémy. Nedílnou součástí jsou také život podporující systémy, které by 

zajišťovaly člověku přežití v nehostinném prostředí. V současnosti čeká vybudování 

nové kolonie ještě spousta technických a ekonomických výzev. Dnes také probíhá 

intenzivní pátraní po jiných planetách, které nabízí vhodné podmínky pro vznik nebo 

existenci života. 

2.1 Podmínky pro život 

 
Pro vznik a existenci života na planetě je třeba, aby byly splněny některé základní 

podmínky: 

 zdroj energie (pro nás je to Slunce) 

 existence komplexních sloučenin (voda, uhlovodíky) 

 vhodná atmosféra, existence magnetosféry a ozonosféry (ochrana před 

vysokoenergetickým a UV zářením) 

 planeta se musí nacházet v obyvatelné zóně 

 

2.2 Obyvatelná zóna 

 
Obyvatelná zóna je v astronomii označení pro oblast v okolí hvězdy, ve které se mohou 

nacházet planety podobné Zemi, a na nich může existovat život. Je to tedy oblast, ve které 

planeta přijímá takové množství sluneční energie, že se povrch planety nepřehřívá a není 

naopak ani moc chladný. Zásadním kritériem pro život je výskyt povrchové vody 

v kapalném stavu, proto mohou do kategorie obyvatelných planet patřit i světy, které sice 

mají povrchovou vodu, ale nesplňují jiné podmínky nutné pro život lidských bytostí nebo 

jiných mnohobuněčných organismů.  

Velikost obyvatelné zóny závisí na velikosti hvězdy, její svítivosti a může se také měnit 

s vývojem hvězdy, avšak v měřítku milionů let. Obyvatelná zóna Slunce se nachází 

přibližně ve vzdálenosti 0,95 AU - 1,37 AU a nachází se v ní Země, Měsíc, Mars a 

částečně i Venuše. [18] Planeta Venuše v aféliu prochází obyvatelnou zónou, ale 



11 

 

skleníkové efekty planety jsou tak silné, že povrchové teploty rostou až na 462° C a činí 

ji neobyvatelnou. Mars má velmi řídkou atmosféru a slabé magnetické pole, přesto se na 

něm dříve voda nacházela, což z něj činí jediné další potencionálně obyvatelné těleso 

v obyvatelné zóně Slunce. [19] 

2.3 Potencionálně obyvatelná tělesa 

 
V naší sluneční soustavě existuje několik objektů, na kterých by mohla existovat určitá 

forma života, tedy, že jejich podmínky připouští existenci vody nebo jiných komplexních 

sloučenin. Voda se tedy může nacházet i mimo obyvatelnou zónu a při absenci 

atmosférického tlaku. Příkladem toho jsou některé měsíce plynných obrů Jupitera a 

Saturna. Na měsících Europa, Enceladus a Titan se pravděpodobně nachází 

podpovrchové oceány, přestože se nacházejí daleko mimo obyvatelnou zónu Slunce. 

Zdrojem tepla pro udržení vody v kapalném stavu může být radioaktivita nebo slapový 

ohřev. Při slapovém ohřevu dochází působením gravitační síly k deformaci povrchu, a 

tím i k jeho ohřívání. [19] 

Krom těchto měsíců a Země připouští ve sluneční soustavě existenci vody pouze planeta 

Mars, která je v současnosti cílem vědeckých výzkumů, které zde pátrají po známkách 

života a hledají důkazy o existenci vody. Zatím se podařilo najít vodu ve formě vodního 

ledu a geologické útvary nasvědčující existenci vody v minulosti. Mars je tedy 

nejzajímavějším cílem, a proto mu bude věnována následující kapitola 2.4. Existují také 

planety mimo naši sluneční soustavu, které by mohly nabízet podmínky pro život. Říká 

se jim exoplanety a v současnosti jsou cílem mnoha vědeckých pátrání. 

2.3.1 Europa 

 
Europa je jedním z Jupiterových měsíců, které objevil Galileo Galilei svým 

dalekohledem. Přestože je z Galileovských měsíců nejmenší, je to stále 6. největší měsíc 

sluneční soustavy. S průměrem 3 121 km je o málo menší než zemský Měsíc. Europa 

obíhá Jupiter po 671 000 km dlouhé oběžné dráze s periodou 3,5 dne. Europa je tvořena 

hlavně z křemičitanu s železným jádrem a celá je obklopena slabou atmosférou tvořenou 

převážně z kyslíku, povrchové teploty klesají až na -220° C. Europa byla poprvé 

zkoumána dvojicí sond Voyager 1 a 2, poté sondou Galileo a na rok 2020 je plánováno 

vyslání dvou sond EJSM, které budou zkoumat Jupiterovu magnetosféru, Europu a další 

3 Galileovské měsíce. [20] 

Pomocí HST byl na Europě již několikrát zpozorován výtrysk materiálu z povrchu 

měsíce, který dosahoval až 100 km nad povrch. [20] Tento materiál pochází 

z podpovrchového oceánu, který se na Europě pravděpodobně nachází.  Přestože jsou zde 

velmi nízké teploty, slapové síly planety Jupitera by mohly oceán ohřívat, udržovat 

v kapalném stavu a tak by se v něm mohla vyvinout nějaká forma života.  
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2.3.2 Enceladus 

 
Měsíc Enceladus je s průměrem 500 km šestým největším satelitem planety Saturn, která 

jich má v současnosti známých 62. Byl objeven roku 1789 a kolem své planety oběhne 

jednou za 33 hodin. Celý jeho povrch je pokryt ledem, což má za následek velmi nízké 

povrchové teploty, které klesají až k -198° C. Enceladus je geologicky velmi aktivním 

tělesem a dochází zde ke kryovulkanismu. První snímky Enceladu pořídila dvojice sond 

Voyager, následovala sonda Casssini, která do soustavy Saturnu vstoupila v roce 2004 a 

jedním z jejích hlavních vědeckých cílů byl právě Enceladus. [21] 

Z dat sondy Cassini bylo zjištěno, že se zde nachází podpovrchový oceán a v něm vodík 

v plynném stavu, který vzniká při hydrotermálních aktivitách na dně oceánu. Případná 

forma života by mohla získávat energii slučováním vodíku s oxidem uhličitým, této 

chemické reakci se říká metanogeneze. [21] 

2.3.3 Titan 

 
Titan je největším Saturnovým, a dokonce druhým největším měsícem sluneční soustavy, 

jeho průměr je 5 268 km. Byl objeven roku 1655 při pozorování Saturnových prstenců a 

svou planetu oběhne každých 15,9 dní. Skládá se převážně z vodního ledu a kamenných 

materiálů a teplota na povrchu je asi -180° C. Titan má svou atmosféru, která sahá až do 

výšky 200 km. Atmosféra se skládá z dusíku, metanu a etanu, které zde vytváří oblačnost 

a organické sloučeniny. Titan byl zkoumán sondami Pioneer a Voyager, ale jeho 

atmosféra znemožňovala detailní zmapování. Proto v roce 2005 na jeho povrchu přistál 

modul ze sondy Cassini-Huygens a stal se tak nejvzdálenějším objektem, na kterém lidská 

sonda přistála. V roce 2026 plánuje NASA vyslat na Titan další sondu, která bude 

vybavena drony, s cílem pátrat po dalších známkách života. [22] 

Jíž sonda Cassini-Huygens potvrdila přítomnost jednoduchých organických sloučenin. 

Přestože je povrch Titanu pro život, jak ho známe, nehostinný, nachází se na něm voda 

v pevném skupenství. To nasvědčuje tomu, že pod jeho povrchem by se mohli nacházet 

oceány, které by mohly být vhodným ekosystémem pro vývoj života. Na jeho povrchu se 

také nacházejí jezera z uhlovodíků, které jsou velmi chemicky reaktivní a mohly by na 

nich být založeny alternativní formy života. [22] 

2.3.4 Exoplanety 

 
Planetám obíhající jinou hvězdu než je Slunce říkáme exoplanety. Do současnosti bylo 

objeveno již několik tisíc exoplanet. První byla nalezena a potvrzena v okolí pulsaru PSR 

1257+12 roce 1992. Nejvíce kandidátů a následně potvrzených exoplanety objevil 

vesmírný dalekohled Kepler. Nejbližší potvrzená exoplaneta obíhá hvězdu Proxima 

Centauri B ve vzdálenosti 4,2 světelných let. [23] Po exoplanetách se pátrá nejen kvůli 

nalezení planet s vhodnými podmínkami pro vývoj života, ale také pro výzkum vývoje 

planetárních soustav. 



13 

 

2.4 Mars 

 
Mars je čtvrtou planetou sluneční soustavy směrem od Slunce a také druhým nejbližším 

sousedem naší Země. Je často nazýván Rudou planetou, díky svému krvavě rudému 

zbarvení. Planeta Mars vznikla přibližně před 4,6 miliardami lety z planetárního disku 

okolo Slunce, stejně jako ostatní terestrické planety – Merkur, Venuše a Země. [24] 

 

Planeta Mars je, v porovnání s ostatními planetami sluneční soustavy, jedna 

z nejmenších. Se svým průměrem 6 792 km je druhou nejmenší planetou, hned po 

Merkuru. Marsovský povrch má plochu 1,448𝑥108𝑘𝑚2, což je asi 28% povrchu Země a 

jeho hmotnost je 6,418𝑥1023𝑘𝑔, pouhých 11% hmotnosti Země. To je způsobeno, krom 

velikosti, také tím, že Mars je tvořen z lehčích materiálů. Průměrná hustota Marsu je tedy 

3,933 𝑔/𝑐𝑚3, oproti tomu Země má průměrnou hustotu 5,515 𝑔/𝑐𝑚3. [24] Mars má tak 

díky své velikosti a nízké hustotě výrazně slabší gravitační sílu než má Země, pouze 38% 

pozemské gravitace. Srovnání velikostí Země a Marsu viz obrázek 4.  

2.4.1 Složení 

 
Mars je, stejně jako Země, kamenná planeta. V jeho středu se nachází jádro o průměru 

2 600 až 4 000 km, které je tvořeno ze železa, niklu a s příměsí jiných látek, hlavně síry. 

Jádro je díky obrovskému tlaku převážně pevné, avšak vysoké teploty roztavují železo na 

jeho okrajích a tak má i kapalnou vrstvu. Negeneruje žádné magnetické pole, ale víme, 

že v minulosti Mars globální magnetické pole měl, protože na některých místech na 

povrchu jsou známky magnetizace. [26] 

Jádro je obaleno pláštěm, který je tvořen hlavně křemíkem, kyslíkem a hořčíkem. Dochází 

zde k většině vulkanické aktivity a proudění lávy, která se poté projevuje na povrchu. 

Mars byl však nejvíce geologicky aktivní před 2 miliony lety. Marsovský plášť je také 

velmi bohatý na železo, draslík a fosfor. Šířka pláště je 1 300 až 1 800 km. [24] 

Velká část podpovrchové části pláště a většina marsovské kůry je tvořena čedičovými 

materiály. Kůra je široká přibližně 25 až 80 km a je tvořena, krom kyslíku a křemíku, také 

železem, hořčíkem, hliníkem, vápníkem a draslíkem. [24] Vysoká koncentrace železa a 

Obrázek 4 - Srovnání velikostí Země a Marsu [25] 
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kyslíku má za následek oxidaci železa, to je částečně důvod proč je Mars rudý.  Kůra také 

obsahuje malé množství titanu, chromu, manganu, síry, fosforu, sodíku a chloru. Těkavé 

prvky jako jsou síra a chlor jsou zde zastoupeny ve větším množství než v zemské kůře. 

2.4.2 Povrch 

 
Díky velkému množství fotografií, které nám zaslaly sondy vyslané k Marsu, máme dnes 

již celkem dobrou představu, jak to na jeho povrchu vypadá a jaké geografické 

zajímavosti nabízí. Na Marsu je velký rozdíl mezi jeho severní a jižní polokoulí. Severní 

polokoule je výrazně nižší, hladší a rovnoměrnější než ta jižní. Také je na ní mnohem 

méně kráterů a kůra zde je tenčí. Astronomové si stále nejsou jistí, čím jsou tyto rozdíly 

způsobeny, ale domnívají se, že velká část severní polokoule byla kdysi dno oceánu, to 

by vysvětlovalo uhlazený rovinatý povrch. Víme však, že povrch Marsu nejvíce ovlivnily 

tyto jevy – vulkanická aktivita a dopady meteoritů. Topografická mapa Marsu viz obrázek 

5. [26] 

Nejzajímavější a nejvýraznějším rysem Marsovského povrchu jsou hory, které jsou 

všechny již neaktivními vulkány. Nachází se zde nejvyšší hora sluneční soustavy, 

Olympus Mons (viz obrázek 5), která sahá do výšky 22 km. Dále trojice vulkánů Tharsis 

Montes (viz obrázek 5), které jsou 14 km vysoké a mají 450 km do šířky. Tyto vulkanické 

plošiny zabírají až 25% povrchu Marsu a vznikly během sopečných erupcí v jeho 

minulosti. [24] 

Vyjma vulkánů a kráterů se na povrchu vyskytují rozsáhlé písečné duny a údolí. 

Nejznámější je údolí Valles Marineris (viz obrázek 5), které je také nejhlubším údolím 

ve sluneční soustavě a táhne se přes téměř čtvrtinu obvodu planety. Taková údolí 

nasvědčují tektonické aktivitě Marsu, přesto, že zatím nebyla potvrzena. 

V okolí pólů najdeme usazeniny zmrzlé vody (tzv. polární čepičky) a útvary vzniklé 

působením mrazu. Přestože současná atmosféra nedovoluje existenci vody v kapalném 

stavu, na několika místech se nachází vyschlá koryta vodních toků, což naznačuje 

existenci kapalné vody v minulosti. Kdysi zde musela být mnohem větší vulkanická 

aktivita, aby dala za vznik hustší atmosféře a tím i kapalné vodě. Množství kapané vody 

se mohlo zachovat pod povrchem, to však stále nevíme. 
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2.4.3 Atmosféra a magnetické pole 

 

Atmosféra Marsu je velmi odlišná od té, kterou máme na Zemi, a dosahuje do výšky až 

10 km nad povrchem. Skládá se z 95% z oxidu uhličitého, 2,7% dusíku, 1,6% argonu a 

malého množství ostatních plynů. Kyslíku obsahuje pouze 0,13% a také mále množství 

vody. Přesto se zde voda kondenzuje a vytváří oblačnost. Z oblačnosti zde vznikají 

globální prachové bouře, které mohou trvat až několik měsíců a vytváří se nejčastěji nad 

pánevní oblastí Hellas (viz obrázek 5). Teplota na Marsu je průměrně -63° C s maximální 

teplotou 20° C a minimální -140° C. Tlak se zde pohybuje mezi 600 a 1 000 Pa. [27] 

Mars má velmi slabé magnetické pole, více než 1 000x slabší než je magnetické pole 

Země. Sluneční vítr tak proniká do atmosféry a vytváří ionosféru, dokonce některé 

vysokoenergetické záření proniká až na povrch. [24] Je však jisté, že Mars v minulosti 

měl magnetické pole silnější, což dalo za vznik zdejší atmosféře. 

2.4.4 Pohyb a rotace 

 
Mars, čtvrtá a nejvzdálenější terestrická planeta od Slunce, má oběžnou dráhu ležící mezi 

oběžnými drahami Země a Jupitera. Obíhá v průměrné vzdálenosti 228 milionů km od 

Slunce, v periheliu je to 207 milionů km a v aféliu 249 milionů km. Pohybuje se 

průměrnou rychlostí 24 km/s. [24] 

Mars dokončí svůj oběh Slunce jednou za marsovský rok, což odpovídá 687 pozemským 

dnům. Sklon jeho dráhy k ekliptice je pouze 1,9°, ale její výstřednost je 0,09, což z ní 

dělá jednu z nejméně kruhových oběžných drah sluneční soustavy, hned po dráze 

Merkuru. Jeho vzdálenost od Země se pohybuje od 56 do 400 milionů km. [24] 

Obrázek 5 - Topografická mapa Marsu [28] 
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Kolem své osy se otočí každých 24,6 hodin, což je velmi podobné jako na Zemi. 

Marsovský den se nazývá „sol“ a je o necelých 40 minut delší než pozemský den. Jelikož 

však Mars obíhá Slunce téměř 2x déle než Země, za jeden marsovský rok se tak planeta 

otočí kolem své osy 669x. Uhlový sklon jeho osy je 25,2°, to je srovnatelné s osou Země, 

která má sklon 23,5°. [24] Díky tomu se na Marsu střídají roční období podobně jako na 

Zemi, každé z nich však trvá téměř dvakrát delší dobu. 

2.4.5 Měsíce Phobos a Deimos 

 
Mars má dvě přirozené družice – Phobos a Deimos. Byly objeveny v roce 1877, avšak 

jejich existence byla předpověděna dlouho předtím Johannesem Keplerem. [27] Není 

znám jejich přesný původ, ale jedná se pravděpodobně o asteroidy, které Mars zachytil 

svou gravitační silou nebo pozůstatky některého z meteoritů, které ho zasáhly. 

Phobos je větší z marsovských měsíců a svou planetu obíhá blíže než Deimos, blíže než 

všechny ostatní měsíce ve sluneční soustavě. Obíhá ho 6 000 km nad povrchem 

s periodou 8 hodin, což je neobvyklé, jelikož většinou mají měsíce delší oběžnou dobu 

než je doba rotace planety kolem své osy. Má nepravidelný tvar s rozměry 26,8 x 22,4 x 

18,4 km a plochou povrchu 6 100 𝑘𝑚2. [24] 

Deimos je vnějším a menším z měsíců Marsu a obíhá ve výšce přibližně 23 000 km na 

povrchem s periodou 30 hodin. Stejně jako Phobos má nepravidelný tvar s rozměry 15 x 

12,2 x 10,4 km a plochou povrchu 1 400 𝑘𝑚2, je tedy výrazně menší. Na svou malou 

velikost má povrch pokryt množstvím impaktních kráterů, z nichž největší má průměr až 

3 km. [24] 

2.4.6 Výzkum Marsu 

 
Mars se jako jedna z prvních planet stal cílem průzkumných sond, které ho obíhaly, 

fotografovaly a několik jich na něm dokonce přistálo. Americká sonda Mariner 4 byla 

první, které odeslala snímky Marsu, to bylo v červenci 1965 [29]. Následovalo několik 

dalších průletů a obletů americkými a sovětskými sondami. Poté se v rámci programu 

Viking, který se skládal z 2 orbitálních sond, z nichž každá měla i svůj povrchový modul, 

podařilo získat první fotografie z povrchu planety. [29] V dalších letech bylo vysláno 

k Marsu několik dalších sond pro mapování povrchu a i první vozítka, která měla za úkol 

podrobněji zkoumat povrch. 

Prvním sondou vybavenou vozítkem byla Mars Pathfinder, která přistála na Marsu a 

vypustila výzkumné vozítko Sojourner. Vozítko pracovalo po 83 dní, kdy provedlo 

základní rozbor půdy a kamenů, poté z neznámých důvodů přestalo komunikovat. [30] 

Další významnou misí je Mars Exploration Rovers, známá spíše svými vozítky Spirit a 

Opportunity. Největším přínosem této mise bylo objevení několika minerálů, které 

svědčily o existenci kapalné vody v minulosti. Mise trvala 15 let. [31] Nástupcem se stala 

mise Mars Science Laboratory s vozítkem Curiosity, které je vybaveno více vědeckými 
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přístroji než předcházející vozítka. Cílem je pátraní po známkách života, průzkum 

atmosféry a příprava na budoucí lidskou misi na Mars. [32] 

Výzkum Marsu stále pokračuje a přidávají se i další národní vesmírné agentury, které 

k Marsu posílají své sondy. V následujících letech je v plánu několik dalších misí, ty 

nejzajímavější viz tabulka 1. Své sondy k Marsu plánují vyslat také vesmírné agentury 

Číny, Indie a Spojených arabských emirátů. 

Tabulka 1 - Budoucí vědecké mise k Marsu [vlastní tvorba] 

Název 

mise 
Agentura Vědecké cíle 

ExoMars 
ESA, 

Roskosmos 

geochemie a výskyt vody, možnosti rizik pro budoucí 

pilotované lety, výskyt minulého života 

Mars 2020 NASA 

průzkum místa pro možné budoucí přistání lidské 

posádky, odběr vzorků povrchu a návrat na Zemi, 

výskyt minulého života 

MMX JAXA 
průzkum marsovských měsíců, přistání na Phobosu, 

odběr vzorků povrchu a návrat na Zemi 

 

2.4.7 Podmínky pro život na Masu 

 
Přestože jsou podmínky pro lidský život na Marsu nepřátelské, ve sluneční soustavě, 

kromě Země, lepší nenajdeme. Jsou zde nejpřijatelnější teploty a planeta se nachází na 

hraně obyvatelné zóny, tudíž přijímá vhodné množství světla ze Slunce. Jeho povrch však 

není kvůli radiaci, nízkému atmosférickému tlaku a nedostatku kyslíku příznivé prostředí 

pro přežití. Také se zde nenachází voda v kapalném stavu a prostředí není vhodné pro 

pěstování potravin. V případě kolonizace by tedy bylo nutno vybudovat umělé habitaty 

s komplexními systémy pro podporu života. Základem jsou také systémy na zpracování 

vody a hydroponické systémy na pěstování potravin. Tato práce se dále bude zabývat 

možnosti dopravy a kolonizace právě na Marsu. Porovnání některých parametrů Marsu a 

Země: 

 gravitační síla na Marsu dosahuje pouze 38% gravitace Země; 𝑔𝑀 = 3,72 𝑚. 𝑠−2 

 na Marsu jsou výrazně nižší povrchové teploty (mezi -87° C a -5° C) 

 na povrch Marsu dopadá v maximu 590 𝑊/𝑚2sluneční energie, na Zemi 

1000 𝑊/𝑚2 

 na Marsu neprší, netvoří se mraky a dochází ke globálním prachovým bouřím 

 den, zvaný sol, trvá 24,66 hodin, rok zde však trvá 687 dní 

 Mars nemá magnetosféru, tudíž se k jeho povrchu dostane více kosmického záření 

 atmosférický tlak zde dosahuje pouze 0.6% zemského, 𝑝𝑀 = 0,60 𝑘𝑃𝑎 
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Kapitola 3 

 

Možnosti dopravy na jinou planetu 

 
V dnešní době je velkým tématem způsob přepravy člověka na jinou planetu, jako ideální 

cíl lidské výpravy byl zvolen Mars, který z planet sluneční soustavy nabízí nejpřijatelnější 

podmínky pro přežití a zároveň je relativně blízko. Velkou částí této práce je právě popis 

možností přepravy na jinou planetu, z nichž jedna je popsána podrobněji. 

3.1 Meziplanetární lety  

 
Velkým problémem při meziplanetárním cestování jsou obrovské vzdálenosti, které, i při 

vysoké cestovní rychlosti, vyžadují několik měsíců trvající let. S tím je spojeno množství 

problémů, hlavně těch technických a biologických. V této kapitole budou popsány 

základy meziplanetárního cestování a s tím i spojené problémy. 

Při plánování cesty k Marsu, ať už jde o průzkumnou sondu nebo misi s lidskou 

posádkou, je nutno uvažovat vzájemnou konstelaci planet. Obě planety obíhají kolem 

Slunce, ale Marsu jeden oběh trvá přibližně 2x déle. Proto se vzdálenost mezi Zemí a 

Marsem různě, avšak pravidelně mění. V době, kdy jsou k sobě nejblíže, činí tato 

vzdálenost 54,6 milionů kilometrů a je to období, kdy se Země nachází v aféliu a Mars 

v periheliu. Tento okamžik nastává pravidelně každých 26 měsíců. [33] Při plánování letu 

k Marsu je tedy nutno dopředu počítat vzájemnou polohu planet a vyslat kosmickou loď 

s takovým předstihem, aby správně trefila oběžnou dráhu Marsu. 

Nejprve je nutno dosáhnout oběžné dráhy Země, k tomu nám pomáhají nosné rakety 

s raketovým pohonem. Nosná raketa musí dosáhnout tzv. první kosmické rychlosti, která 

na Zemi činí 7,9 km/s, aby mohla překonat gravitační působení Země a dostat se na 

oběžnou dráhu. Tato rychlost byla odvozena z Newtonova gravitačního zákona. Nosná 

raketa s nákladem startuje vertikálně k Zemi a v určité výšce se její trajektorie začne 

působením gravitace zplošťovat. V tuto chvíli se oddělí první stupeň rakety a zbývající 

stupně urychlují náklad na orbitální rychlost. Na orbitu se dostává pouze určený náklad, 

zbývající stupně se vrací na Zem. [34] 

Po dosažení oběžné dráhy je další fází samotný meziplanetární let, případně vyčkávání 

na tzv. parkovací orbitě na vhodnou konstelaci planet. V této fázi také probíhá příprava 

na kosmický let, ať už jde o konfiguraci lodi nebo řídícího střediska na Zemi. Pokud 

chceme cestovat na jinou planetu, je vhodné minimalizovat energii potřebnou pro pohyb 

a zrychlení naší kosmické lodi, hlavně z důvodů snížení finančních nákladů. Množství 

potřebné energie závisí primárně na zvolené trajektorii. [34] 
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Ideální trajektorií pro přelet mezi sousedními planetami je Hohmannova trajektorie. Je to 

eliptická dráha pro přechod mezi dvěma kruhovými oběžnými drahami planet, které spolu 

sousedí. Pro přechod mezi nesousedícími planetami se používá složitější trajektorie, kde 

se využívají gravitační manévry. Gravitační manévr je metoda využití gravitačního pole 

jiné planety ke zrychlení. Hlavní výhodou Hohmannovy trajektorie je minimální potřeba 

energie delta-V. Delta-V je v astrodynamice skalární veličina vyjadřující množství úsilí 

potřebné k provedení manévru, jako je právě přechod z jedné orbity na druhou. [35] Je 

generována raketovými motory a je úměrná tahu na jednotku hmotnosti a době hoření 

paliva. Určuje množství paliva potřebného pro provedení manévru a vychází 

z Ciolkovského raketové rovnice.  

Hohmannova trajektorie má perihelium na zemské orbitě a afélium na orbitě Marsu. 

Vesmírná loď startuje v periheliu a měla by dosáhnout afélia Marsu ve stejnou dobu jako 

Mars, tím by měla zasáhnout jeho oběžnou dráhu (viz obrázek 6). [35] Období, kdy je 

vhodné startovat tyto lety, se nazývá startovací okno.  

Obrázek 6 - Hohmannova trajektorie na Mars [36] 

 

3.2 Navigace a lokalizace 

 
Pro navigaci a komunikaci s raketou, satelitem či vesmírnou lodí ve vesmíru je třeba 

komunikační kanál. Tato komunikace je zajištěna sítí antén zvané Deep Space Network 

(DSN). Tento systém je jedním nejstarších a používá se již od dob prvních letů do 

vesmíru. Dalším způsobem pro lokalizaci a navigaci by mohl být systém X-ray Pulsar 

Navigation (XNAV), který pomocí rentgenového záření některých vesmírných těles 

určuje polohu objektu, podobně jako to dělají systémy GNS s družicemi. 
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3.2.1 DSN 

 
DSN zajišťuje obousměrné komunikační spojení, které řídí vesmírnou loď a přenáší 

vědecká data a snímky. Systém je tvořen 3 komplexy umístěných 120° od sebe tak, aby 

byla komunikace zajištěna nepřetržitě. Každý z těchto komplexů je tvořen několika 

parabolickými anténami různých parametrů, které zajišťují komunikaci nejen mezi sebou 

a vesmírnými objekty, ale také s řídícím střediskem a dalšími středisky pro řízení 

kosmických letů. DSN používá antény s průměry 11, 26, 34 a 70 metrů. [37] 

V současnosti jde o jeden z největších a nejvýznamnějších komunikačních systémů na 

světě. Nároky na DSN se neustále zvyšují, proto je tento systém pravidelně vylepšován a 

vybavován nejnovější technikou. Krom navigace slouží také ke komunikaci s družicemi 

GNSS a radiovému průzkumu sluneční soustavy. [37] Jeho správu a řízení zajišťuje Jet 

Propulsion Laboratory (JPL), která spadá pod agenturu NASA.  

3.2.2 XNAV 

 
Systém XNAV využívá rentgenového záření vesmírných těles, které slouží jako 

referenční systém pro určení polohy, rychlosti a dalších parametrů v hlubokém vesmíru. 

Využívají se rychle rotující a silně magnetické neutronové hvězdy, zvané pulsary. Ty 

díky své rychlé rotaci a stabilitě slouží jako vesmírné majáky a nahrazují funkci družic u 

GNS systémů. [38] 

Pulsary jsou zhroucené hvězdy, jejichž hmotnost se pohybovala mezi 8 až 30 𝑀∅ 

(sluneční hmotnost 𝑀∅ = 1.989.1030𝑘𝑔). Tyto hvězdy se po vyčerpání svého jaderného 

paliva zhroutily a vznikly z nich rotující a silně magnetické neutronové hvězdy. Pulsary 

můžeme rozdělit do 3 kategorií, podle jejich elektromagnetických vlastností – akreační 

pulsary, magnetary a rotační pulsary. [39] Pulsar viz obrázek 7.  

 

Obrázek 7 - Ilustrace neutronové hvězdy [40] 
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Pří využití XNAV vesmírná loď zachytává fotony vyzařované pulsary a z času jejich 

zaznamenání určí celkový čas jednoho pulsu a jeho frekvenci. Díky známé poloze pulsarů 

ve vesmíru a porovnání časů s referenčními hodinami na lodi, dokáže loď získat vlastní 

efemeridy pro svou polohu v kosmu. Pro určení polohy ve vesmíru stačí záznam z 3 

pulsarů spolu s časovou referencí. [39] 

3.3 Vliv na člověka 

 
Krom technických a ekonomických problémů, vznikajících a řešených při dobývání a 

objevování vesmíru, dochází také k potížím biologickým. Při dlouhodobém pobytu 

člověka ve vesmíru nebo při případném cestování k jiné planetě nastává totiž řada dalších 

problémů, co se týče vlivu na člověka. Tyto vlivy se navíc vzájemně kombinují a zhoršují. 

Tato nebezpečí jsou neustále zkoumána a hledají se způsoby jak jim zamezit nebo je 

alespoň omezit. Existuje několik výzkumných programů, které se zaměřují právě na 

zkoumání dlouhodobého pobytu lidského těla a mysli ve vesmíru. Současně také probíhá 

pozorování toho, jak se astronautům pobývajících na ISS mění některé tělesné vlastnosti. 

Na základě těchto dat výzkumné ústavy vyvíjí další metody a způsoby jak člověka ve 

vesmíru ochránit. 

Vlivy na člověka při pobytu na ISS nebo při dlouhodobém cestování vesmírem však 

nejsou identické. Při pobytu na ISS jsou astronauti stále pod ochranou zemské 

magnetosféry, přestože na ISS dostávají přibližně 10x větší dávku kosmického záření než 

je tomu na Zemi, je to stále mnohem méně než se jim dostane v meziplanetárním prostoru. 

[41] Obecně se však vlivy na člověka dají rozdělit na 2 skupiny. 

3.3.1 Fyziologické vlivy 

 
Nejnebezpečnějším aspektem cesty na Mars je dlouhodobé vystavení lidského těla 

radioaktivnímu kosmickému záření. Mimo přirozenou ochranu Země zvyšuje toto záření 

riziko rakoviny, může také poškozovat centrální nervový systém nebo způsobit změny 

kognitivních funkcí a způsobit rychlé změny chování. Radioaktivní záření může také 

způsobit radiační nemoc nebo jiná degenerativní onemocnění. Pro zmírnění těchto 

nebezpečí budou muset mít kosmická plavidla významné ochranné stínění a dozimetrii, 

včetně všech lékařských protiopatření pro posádku. Stejně tak budou muset být před 

zářením chráněny veškeré zásoby potravin a vody. [41] 

Dalším velkým rizikem je rozptyl gravitace, jelikož by astronauti, zvyklí na zemskou 

gravitaci, museli absolvovat několikaměsíční cestu na Mars ve stavu bez tíže, poté 

pobývat na Marsu s 38% pozemské gravitace a poté se opět vrátit na Zem. Tyto časté 

změny gravitačního působení mohou, krom počátečních problémů s orientací, koordinací 

a rovnováhou, způsobit také dlouhodobější problémy, jako je ztráta kostních minerálů. 

[41] Řešením těchto problému mohou být vhodná léčiva, výživové doplňky a pravidelné 

optimální cvičení. 
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3.3.2 Psychologické vlivy 

 
Závažným problémem je také vliv na psychiku člověka a jeho chování. Přesto, jak dobře 

budou astronauti vyškoleni, je otázka změn chování skupiny lidí v uzavřeném prostoru 

po dlouhou dobu směřujícím na jinou planetu nepředvídatelná. Posádka se také nebude 

moci spoléhat na pomoc ze Země, jako je tomu na ISS. Za účelem řešení těchto problémů 

se vyvíjí metody pro sledování chování a přizpůsobování, stejně tak jako zdokonalování 

technických nástrojů pro detekci rizikových faktorů a podporu přežití v prostředí 

kosmického letu.  

3.4 Analýza možností dopravy na Mars 

 
V současnosti existují dvě navrhované a plánované možnosti jak dopravit člověka na 

Mars. Jedna možnost je vynést kosmickou loď na oběžnou dráhu a odtud startovat 

k Marsu. Druhá možnost počítá s vybudováním trvalé stanice na oběžné dráze Měsíce, ze 

které by se v budoucnu uskutečňovaly lety k Marsu. V této kapitole budou stručně 

popsány obě navrhované možnosti, na které bude přímo navazovat jednoduchá SWOT 

analýza. 

3.4.1 Metodika 

 
V následujících dvou kapitolách je použita metoda SWOT analýzy, což je univerzální 

analytická technika zaměřená na zhodnocení vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících 

úspěšnost konkrétních záměrů. V tomto případě se zabýváme analýzou dvou možností 

budoucí dopravy na Mars, která zhodnotí jejich celkový potenciál – silné a slabé stránky 

a také jejich příležitosti a hrozby. 

Pro každou z možností budou vybrány faktory, které budou následně posouzeny a 

rozděleny mezi faktory vnitřní (silné a slabé stránky) a faktory vnější (příležitosti a 

hrozby). Jelikož cíl obou možností je takřka stejný, budou v analýzách uvedeny pouze 

faktory, ve kterých se možnosti odlišují. Nebudou tak uvedeny faktory, jako jsou vědecký 

pokrok, nová technika nebo vznik dalších pracovních pozic, které se u obou variant 

shodují. Naopak faktory uvedené u jedné z možností jako silná stránka, mohou být slabá 

stránka u možnosti druhé. 

Na základě těchto dvou analýz bude vybrána lepší a perspektivnější možnost, která bude 

podrobněji popsána v kapitole 5. Jelikož se jedná o jedno z velmi diskutovaných témat a 

plány, návrhy a technika se s každým rokem mění, není možné zcela objektivně obě 

možnosti srovnat. Je zde také možnost, že do doby jejich realizace se plány změní nebo 

se objeví nová možnost dopravy materiálů a člověka na Mars. 
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3.4.2 Start z oběžné dráhy Země 

 
Tento návrh počítá s konstrukcí jedné velké dvoustupňové rakety, která se bude skládat 

z nosné rakety a kosmické lodě. Půjde o znovupoužitelnou nosnou raketu s velkou 

nosností a s raketovým pohonem, který jako palivo používá směs kapalného kyslíku a 

metanu. [42] Tato raketa vynese kosmickou loď na nízkou oběžnou dráhu (LEO), kde ji 

vypustí a poté bude schopna opět přistát na Zemi. 

Na oběžnou dráhu vypustí svůj druhý stupeň, který se skládá ze samotné kosmické lodi 

nebo tankerů s palivem. Tankery se budou schopny dokovat na kosmickou loď a doplnit 

palivo, palivo bude tedy dokováno až na oběžné dráze z důvodu ušetření nosné kapacity 

rakety. Tankery budou sloužit pouze k doplňování paliva do kosmické lodi čekající na 

oběžné dráze z předchozího startu. Pilotovaná kosmická loď bude také poháněna několika 

raketovými motory a energie bude zajišťována solárními panely. Z oběžné dráhy bude 

tato loď schopna pilotovaného letu a přistání na Marsu. Doba přeletu k Marsu by měla 

být 3 – 6 měsíců, v závislosti na startovacím okně, a bude se držet Hohmannovy 

trajektorie. Tyto pilotované kosmické lodě by měly na Mars dovážet nejprve materiál a 

později i první posádku. [42] 

Loď bude, v rámci snížení nákladů, schopna i zpáteční cesty na Zem. Počítá se 

s vybudováním zařízení k doplňování paliva a ke startu. Na Marsu bude možnost vyrábět 

palivo z vodního ledu a z oxidu uhličitého, který je hlavní složkou tamní atmosféry. 

Jelikož je na Marsu výrazně slabší atmosféra, nebude tam potřeba využití nosných raket. 

První kosmická loď na Mars by měla nést zařízení potřebné k realizaci procesu výroby 

paliva. Celý proces dopravy na Mars ze Země viz obrázek 8. 

Obrázek 8 - Architektura dopravy na Mars [61] 
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Tabulka 2 - SWOT analýza 1 [vlastní tvorba] 

SWOT analýza dopravy na Mars z oběžné dráhy Země 

Vnitřní faktory Vnější faktory 

Silné stránky (S) Příležitosti (O) 

Chemický pohon Vesmírná turistika 

Doba letu Monopol na dopravu na Mars 

Znovupoužitelnost nosičů   

    

    

Slabé stránky (W) Hrozby (T) 

Financování Vysoké investice 
  Odložení 

    

    

    

 

Silné stránky: 

Chemický pohon – Rakety budou používat jako palivo směs kapalného kyslíku a 

metanu, což je velmi účinný typ pohonu. Výhodou je také možnost získávat tento druh 

paliva přímo na Marsu. 

Doba letu – Díky svému pohonu by se vesmírná loď měla být schopna dostat k Marsu 

za 115 dní. 

Znovupoužitelnost – K vynesení vesmírné lodě na oběžnou dráhu bude využito 

znovupoužitelných raket, což výrazně ušetří finanční prostředky. Na Marsu nosné 

rakety nejsou třeba. 

Slabé stránky: 

Financování – Tento projekt bude realizován soukromou vesmírnou agenturou, tudíž 

bude financován z investic a zakázek pro jiné agentury, což nemusí být vždy stabilní 

zdroj financí. 

Příležitosti: 

Vesmírná turistika – Vesmírná loď bude nabízet krom letu na Mars i možnost vesmírné 

turistiky, jako je například pilotovaný oblet měsíce apod. To by mohl být dobrý zdroj 

dalších finančních prostředků. 

Monopol na dopravu na Mars – Pokud by se plán podařilo realizovat ve stanovených 

termínech, společnost by získala monopol na marsovskou dopravu. 
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Hrozby: 

Vysoké investice – Agentura již investovala a ještě bude investovat nemalé prostředky 

na technologický vývoj, to by do budoucna mohlo způsobit finanční problémy. 

Odložení – Původní plány hovořily o prvním nepilotovaném letu k Marsu již v roce 

2018, ke kterému však nedošlo. Je tedy možné, že dojde k dalšímu odložení. Současný 

plán je, že první nepilotovaný let bude startovat v roce 2022 a poté každé dva roky, 

podle startovacích oken.  

3.4.3 Start z cislunární stanice 

 
Druhá možnost počítá nejprve s vybudováním stanice na oběžné dráze Měsíce, která by 

v budoucnu sloužila jako vesmírný dok pro cesty nejenom k Marsu. Tento plán se skládá 

z 3 fází a měl by probíhat v následujících dvou dekádách. 

První fáze, zvaná „fáze 0“, již probíhá a spočívá v udržování provozu ISS a vývoji 

systémů potřebných pro cestu člověka na Mars, hlavně systémy pro podporu života a 

přežití člověka ve vesmíru. Dále se budou promýšlet a analyzovat jednotlivé scénáře pro 

cestu člověka na Mars, včetně jejich přínosů, výhod a nevýhod. Nedílnou součástí je také 

komercializace LEO pro zajištění financování dalších projektů. [44] 

Ve fázi 1 se výzkum přesouvá z LEO na cislunární oběžnou dráhu, kde bude vybudována 

nová menší základna, která bude schopna dokovat vyvíjené kosmické lodě a bude 

fungovat jako výzkumná stanice, ale také jako brána pro další kosmické lety. Během fáze 

1 bude stanice udržovaná čtyřčlennou posádkou, jejíž mise budou trvat 20 až 30 dní, 

zároveň však stanice bude schopna pracovat v samostatném režimu. [45] Hlavní součástí 

této fáze však bude pozorování vlivů na člověka během těchto krátkých misí, jelikož se 

jedná o prostředí, které odpovídá meziplanetárnímu prostředí a pro člověka je to tedy 

prostředí úplně nové. Krom toho bude stanice poskytovat velké množství vědeckých dat 

a bude také podporovat mezinárodní a komerční zájmy, mluví se např. o možnosti sestupu 

posádky na povrch Měsíce. 

Ve fázi 2 již začne konstrukce dalšího modulu stanice, který bude umožňovat dokování, 

odlet a návrat vesmírných lodí určených k průzkumným misím (prozatím zde byl pouze 

modul určený pro dokování lodí přilétajících ze Země). Bude tedy vyvinuta i loď, která 

bude zajišťovat přeletovou i orbitální fázi při budoucích cestách k Marsu. Tato loď by 

měla používat solární elektrický pohon (SEP) v kombinaci s chemickým pohonem. SEP 

bude získávat energii ze solárních panelů a tou zásobovat motor, jde o vylepšenou verzi 

iontového pohonu. Nevýhodou tohoto pohonu je doba přeletu, která je značně delší než u 

klasických chemických pohonů. Následně by měly začít nejdříve nepilotované a poté 

pilotované mise k Marsu, které by trvaly až několik let a jejichž cílem by byl výzkum a 

testování spolehlivosti dopravních a život podporujících systémů. Loď by během 

několika let opakovaně přelétala mezi cislunární stanicí a oběžnou dráhou Marsu. První 

přílet lodě k Marsu by měl proběhnout v roce 2033. [45] 
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V plánu jsou zahrnuty i budoucí fáze 3 a 4, která by měly dostat člověka na povrch Marsu 

a z nabytých poznatků navrhnout základní systémy pro vybudování kolonie. Tyto fáze 

však zatím nejsou blíže specifikované a jejich realizace by probíhala pravděpodobně až 

kolem roku 2040 či později. 

Tabulka 3 - SWOT analýza 2 [vlastní tvorba] 

SWOT analýza dopravy na Mars z cislunární stanice 

Vnitřní faktory Vnější faktory 

Silné stránky (S) Příležitosti (O) 

Orbitální stanice u Měsíce Možnost dalšího výzkumu Měsíce 

Financování Komercializace LEO 

Příprava   

    

    

Slabé stránky (W) Hrozby (T) 

Elektrický pohon  Budoucnost 

Doba letu   

    

    

    

 

Silné stránky: 

Orbitální stanice u Měsíce – Vybudování cislunární stanice na oběžné dráze Měsíce 

umožní, krom budoucích startů vesmírných lodí, také další pozorování přežití člověka ve 

vesmíru a další průzkum měsíčního povrchu. Ze stanice by také mohly startovat další 

vesmírné mise a stanice by fungovala jako vesmírný dok. 

Financování – Tento projekt chce realizovat NASA ve spolupráci s dalšími národními 

agenturami, např. ESA a JAXA. Financování by tak bylo zajištěno ze státních rozpočtů. 

Příprava – Tento plán počítá s dlouhodobým výzkumem a přípravou na budoucí mise na 

Mars, což jistě přinese řadu dalších vědeckých poznatků. Jedním z nich je lepší příprava 

člověka na dlouhou cestu k Marsu z hlediska negativních vlivů na člověka při pobytu 

v kosmu. 

Slabé stránky: 

Elektrický pohon – Prozatím se mluví o použití solárního elektrického pohonu u 

pilotovaných vesmírných lodí. Takový pohon je sice velmi účinný, ale není schopen dodat 

takový tah, jako pohon chemický. 

Doba letu – Doba trvání jedné cesty k Marsu s tímto pohonem by měla být asi 300 dní, 

to je více než 2x déle než předchozí návrh. 
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Příležitosti: 

Možnost dalšího výzkumu Měsíce – S vybudováním cislunární stanice, která by měla 

stálou periodicky měnící se posádku, by přineslo spoustu možností na průzkum Měsíce. 

Krom průzkumu z oběžné dráhy, by byl možný opakovaný sestup na povrch a odběr 

vzorků.  

Komercializace LEO – Součástí fáze 0 je komercializace LEO, což přinese spoustu 

financí a příležitostí pro soukromé vesmírné agentury a tudíž i možnosti spolupráce na 

dalších projektech. 

Hrozby:   

Budoucnost – Jelikož je toto dlouhodobý plán, který prozatím počítá s prvním 

pilotovaným letem k Marsu až v roce 2033, při kterém navíc není v plánu přistání, je 

možné, že se během této doby podaří k Marsu dostat jiné agentuře, nebo přijde revoluční 

technika, která tento projekt překoná a ten bude následně zavrhnut. 

3.4.4 Shrnutí a závěr 

 
Každá z variant má jistě své výhody a nevýhody, v obou případech je však stále nutno 

překonat velké množství technických a sociálních výzev. Otázkou zůstává, jak jsou 

jednotlivé možnosti reálné, jak se během následujících let změní a zda se vůbec někdy 

pokusí dokončit svůj cíl, ať už úspěšně, či nikoliv. 

Projekt vybudování jedné rakety a startu vesmírných lodi z oběžné dráhy je realizován 

soukromou agenturou SpaceX, vedené vizionářem Elonem Muskem. Už se jim podařilo 

zkonstruovat znovupoužitelnou nosnou raketu a demonstrovat její funkčnost, což přineslo 

zásadní pokrok v kosmonautice. V současnosti budují raketu větší, jejíž součástí bude i 

vesmírná loď, která by v budoucna měla tvořit meziplanetární dopravní infrastrukturu. 

Cílem společnosti je zajistit levnou a spolehlivou dopravu na Mars a tím dát příležitost 

lidem a dalším společnostem k postupnému budování kolonie. První pilotovaný let s 

posádkou je aktuálně naplánován na rok 2024 a měl by zde i přistát. V plánu je začít zde 

budovat obydlenou základnu a pilotované lety realizovat každé 2 roky. Na druhou stranu, 

jak již tomu bylo v minulosti, SpaceX se kvůli vysokým investicím dostala do finančních 

problémů a své plány odložila, není tedy vyloučeno, že dojde k dalším odložením. 

Druhá možnost, realizovaná agenturou NASA, se plánuje zaměřit spíše na dlouhodobý 

výzkum, který spočívá ve vybudování cislunární stanice, zvané Deep Space Gateway 

(DSG). To přinese spoustu vědeckých poznatků vhodných nejenom pro cestu na Mars, 

ale i pro další průzkum sluneční soustavy. Přestože je cislunární stanice velkým krokem 

pro lidstvo, při dopravě na Mars a následné kolonizaci, to zase tolik nepomůže. Součástí 

plánu je také využití lodí Orion a systému nosných raket Space Launch System (SLS), 

vyvíjených v rámci programu Artemis. Návrhy nosičů SLS však již teď lehce zaostávají 

za SpaceX, ať už z pohledu spotřeby energie nebo cestovní doby, jsou totiž navrhované 

na vyšší nosnost, to však snižuje jejich účinnost při dlouhých letech. A i když se tento 

návrh zdá realističtější, první pilotovaný let k Marsu by se měl uskutečnit až v roce 2033. 
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Existují mnohé názory na to, která možnost je vhodnější nebo reálnější. Dle mého názoru 

se však nedá jasně a objektivně určit, která z těchto možností je ideální, už jen proto, že 

SpaceX jde spíše cestou dobyvatelskou a NASA cestou výzkumnou. Důležité je také říci, 

že návrhy si nemají konkurovat, naopak, SpaceX a NASA spolu v mnohém spolupracují 

a dále budou. Například se počítá s využitím nosičů SpaceX při budování DSG a NASA 

se jistě také podílí na přípravách a výzkumu pro budoucí lety k Marsu a kolonizaci. Na 

základě analýzy a subjektivních dojmů však bylo rozhodnuto, že v praktické části této 

práce bude podrobněji popsána meziplanetární dopravní infrastruktura společnosti 

SpaceX. Je to také z důvodů více dostupných informací a bližšího termínu realizace. 
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Kapitola 4 

 

Možnosti přežití člověka na Marsu 

 
Pokud se člověku podaří dopravit se na Mars, vyvstává zde mnoho dalších problémů 

týkajících se toho, jak na Marsu přežít. Mars je pro lidský život nehostinné prostředí 

kombinující extrémně nízké teploty, nedýchatelnou atmosféru, velké množství 

dopadajícího kosmického záření a globální prachové bouře. Přesto, pokud se lidstvo chce 

ze Země rozšířit dále do sluneční soustavy, je Mars nepochybně logickým krokem. V 

porovnání s jinými planetami je na Marsu stále ještě přežití člověka možné, bude však 

potřeba překonat velké množství dosud nevyřešených technických problémů. 

Pro přežití člověka na Marsu bude nutno zajistit obydlí s přijatelným vzduchem, tlakem 

a teplotou. Základem pro fungující kolonii je mít stabilní produkci energie, pitné vody a 

potravy. Pro další růst kolonie bude zásadní těžba místních materiálů, jejich zpracování, 

přeprava a využití, včetně veškeré techniky k tomu potřebné. Nedílnou součástí je také 

zajištění komunikace se Zemí a startovací rampa pro dopravu zpět na Zem. Důležité je 

také složení první posádky, která na Mars poletí. Mezi prvními obyvateli by měli být 

doktoři, vědci, inženýři, piloti, psychologové a další. V této kapitole budou stručně 

popsány možnosti budování kolonie a získávání zdrojů. 

4.1 Základna 

 
Klíčovým prvkem samotné základny jsou prostory, které budou nabízet přijatelné teploty, 

tlak a dýchatelnou atmosféru. Zde se lidé budou moci pohybovat bez skafandrů a budou 

zde bydlet. K tomuto účelu by z počátku sloužila samotná kosmická loď, dokud by se 

základna nerozrostla. Prostory pro lidi by se pravděpodobně vybudovaly pod povrchem, 

kde je zvýšená ochrana před nebezpečným zářením a prachovými bouřemi. Na povrchu 

by bylo třeba vybudovat dostatečné množství solárních panelů k zajištění elektrické 

energie, prostory pro pěstování potravin, zařízení na recyklaci vody a materiálu a také 

veškerou nutnou infrastrukturu pro fungování základny. Důležitým prvkem je tedy 

technologie pro využívání a zpracování lokálních zdrojů k výrobě látek pro podporu 

života, paliva a stavebního materiálu. Taková technologie se nazývá in-situ resource 

utilization (ISRU). První základna na Marsu by se postupně rozrostla v kolonii. 

Pro přežití a udržitelnost základny je také třeba vhodný výběr lokality pro vybudování. 

Taková lokalita by měla být v blízkosti rovníkové oblasti pro příjem dostatečného 

množství sluneční energie. Základna by se měla nacházet v blízkosti zásoby 

podpovrchové vodního ledu, pro získávání kyslíku a vodíku. Prozatím je pro základnu 

navrhováno, aby se nacházela v oblasti kolem 40° severní šířky, to je topograficky 

nížinová oblast. [47] To je výhodou díky vyššímu atmosférickému tlaku a také pro 

přistávání kosmických lodí, zároveň je to v dostatečné blízkosti rovníkové oblasti. 
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Existuje již několik navrhovaných lokalit pro vybudování základny, často do těchto míst 

přistávají k Marsu vyslaná průzkumná vozítka, aby ji podrobněji prozkoumala a zjistila, 

zda se zde vykytuje zásoba vodního ledu. 

4.1.1 ISRU 

 
V kosmonautice je ISRU označení technologií pro sběr, zpracování, skladování a 

využívání materiálů získaných na jiných astronomických objektech a v kosmickém 

prostoru. Tyto materiály tak nahrazují ty, které by musely být dovezeny ze Země. 

Nejčastější formou ISRU je využívání slunečního světla, to se dlouhodobě používá i u 

kosmických lodí a na ISS. [46] Jak se však lidský výzkum stále vyvíjí a vzdaluje od Země, 

nebude možné jiné zásoby dovážet, a tak bude ISRU stále důležitější. Tyto technologie 

budou obzvláště důležité při budování základny na Marsu. 

Mezi základní komodity ve vesmíru patří vodík, kyslík a metan, které jsou také základem 

pro udržení posádky, výrobu raketového pohonu a funkčnost energetických systémů. 

Tyto látky mohou být na Marsu získávány z povrchového vodního ledu a atmosféry, která 

je bohatá na oxid uhličitý (až 95%). Z tohoto důvodu se vyvíjí technologie pro přeměnu 

tohoto oxidu na kyslík a palivo Proto další vozítko na Mars, zvané Mars2020, bude 

vybaveno zařízením MOXIE, která bude přeměňovat oxid uhličitý na oxid uhelnatý a 

kyslík. Kyslík je základem pro dýchatelnou atmosféru a také jako oxidační složka 

raketového pohonu. Na Marsu a v jeho atmosféře jsou ve velkém zastoupeny i další 

užitečné látky s nízkým bodem varu, jako jsou dusík, amoniak, oxid uhelnatý a další. 

NASA a množství sond, které byly k Marsu vyslány, se již dlouhodobě zabývají 

zkoumáním těchto látek, jejich výskytem, možností jejich získávání a správného využití. 

[46] 

Elektrická energie bude na Marsu získávána ze solárních panelu, které budou muset být 

z počátku dovezeny. Poté by se panely mohly vyrábět přímo na místě s využitím 

lokálních materiálů. Také bude potřeba velká skladovací kapacita pro zajištění energie 

v dobách prachových bouří a mohl by být navržen systém pro automatické odstraňování 

prachu ze solárních panelů. Elektrická energie je klíčová pro správnou funkčnost celé 

základny a všech života podporujících systémů. 

Voda bude tedy získávána z vodního ledu. Voda jednak bude rozkládána na vodík a 

kyslík, avšak jeden z nejdůležitějších aspektů přežití na Marsu je zajištění pitné vody. 

Voda tedy bude muset být filtrována a čištěna, tak, aby byla pitná. Vzhledem k velkému 

množství potřebné vody a náročnosti jejího získávání budou přítomny také systémy na 

její recyklaci. Již na ISS existují systémy, které přeměňují moč a odpadní vody zpět na 

pitnou vodu. [46] 

Pro budování kolonie bude potřeba získávat místní stavební materiály. Vrstva 

různorodého horninového materiálu, pokrývajícího i Mars, se nazývá regolit. Studie již 

prokázaly, že smíchání marsovské půdy s epoxidovou pryskyřicí a alkoxidem křemíku 

poskytuje dostatečně vysoké hodnoty pevnosti, odolnosti a flexibility vhodné ke stavbě. 

V budoucnu by mohlo být možné získávat materiály z marsovských měsíců a blízkých 
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asteroidů, jelikož se Mars nachází ve větší blízkosti hlavního pásu asteroidů sluneční 

soustavy než Země. Kovové asteroidy mohou obsahovat velké množství vhodných 

materiálů a drahých kovů. 

4.1.2 Pěstování potravy 

 
Velkou otázku je volba potravin a způsob jejich pěstování na Marsu. Půda na Marsu 

postrádá většinu živin potřebných k udržení růstu rostlin. Řešením by mohlo být 

hydroponické pěstování s uzavřeným cirkulačním systémem uvnitř chráněného prostředí. 

Hydroponie je pěstování rostlin v roztoku naplněném živinami. Pěstování bude probíhat 

pravděpodobně v podzemí pod umělým osvětlením, jelikož pro hydroponické pěstování 

není vhodný přímý kontakt se slunečním světlem, také je zde lepší ochrana před 

kosmickým zářením a přijatelné teploty. V současnosti probíhá mnoho výzkumů 

zabývajících se produkcí potravin na Marsu. Dle dosud nabytých poznatků bude zpočátku 

nejvhodnější pěstovat brambory, pšenici a sójové boby. [48] 

4.2 Vlivy na člověka 

 
Dlouhodobý pobyt na Marsu má na člověka řadu negativních fyziologických i 

psychologických účinků. Je známo, že po dlouhém pobytu na ISS jsou kosmonauti po 

přistání na Zemi dezorientování, mají problém stát a orientovat se. V tuto chvíli je však 

již připravena skupina odborníků jim pomoci. Takto tomu však nebude po přistání na 

Marsu, řešením je maximální zkrácení doby letu a fyzická příprava. Přesto je však 

povrchová gravitace Marsu pouze 38% gravitace Země, to může způsobit změnu hustoty 

kostí, síly svalů a krevní oběh. Dalším problémem je vliv dlouhodobého vystavení se 

většímu množství kosmického záření nebo například těhotenství, u kterého se neví, jak 

by na Marsu probíhalo nebo, zda je vůbec možné. Je možné, že po dlouhém pobytu na 

Marsu nebude člověk schopen přežít zpět na Zemi. [49] 

Velkým problémem je také vliv na psychiku člověka, v psychologii se spekuluje o tom, 

že již po několika týdnech se obyvatele Marsu začnou cítit jako oddělená entita od 

pozemšťanů. To je způsobeno taky komunikací, která má vždy zpoždění 3 až 22 minut, 

v závislosti na aktuální vzdálenosti od Země. [49] 

Těmito negativními vlivy se již dlouhou dobu zabývá několik výzkumných institucí a 

také bylo provedeno několik simulací. Nejznámější je simulace Mars-500, což byl 

šestiměsíční simulovaný let na Mars, krátký pobyt a zpáteční cesta. Během tohoto testu 

se skupina 6 kosmonautů ocitla v naprosté izolaci a komunikovat mohla pouze se 

zpožděním, jako by tomu bylo během skutečné výpravy. Cílem této simulace bylo 

zkoumání dlouhodobého pobytu malé skupiny lidí v extrémních podmínkách a vliv na 

jejich psychiku a zdraví.  
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Kapitola 5 

 

SpaceX a meziplanetární dopravní 

infrastruktura 

 
Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) je soukromá americká společnost, 

založená podnikatelem Elonem Muskem. Elon Musk krom SpaceX založil, nebo se podílí 

na řízení dalších technologických společností, jejichž inovativní technologie by mohl 

spojovat právě Mars, který je Muskovým největším cílem. Jde o společnosti zabývající 

se umělou inteligencí (OpenAI a Neuralink), elektromobilitou (Tesla), satelitní technikou 

(Starlink) nebo ražbou tunelů (The Boring Company). 

SpaceX působí v aerokosmickém průmyslu a jejím cílem je dosáhnout 

znovupoužitelnosti nosných raketových systémů za účelem zlevnění vesmírné dopravy a 

následné kolonizace Marsu. Elon Musk si uvědomil velkou neefektivitu v současném 

způsobu používání nosných raket, které byly určené pouze k jednomu použití a tak 

docházelo i ke zbytečnému plýtvání financí, přesto, že samotný materiál na konstrukci 

rakety tvoří pouze pár procent výsledné ceny. Proto se společnost SpaceX po svém 

založení v roce 2002 zaměřila na vývoj znovupoužitelné raketové techniky. [50] 

6.1 Falcon a znovupoužitelné rakety 

 
Společnost tak začala pracovat na vývoji malé nosné rakety Falcon 1 (viz obrázek 9), 

která měla být schopna vynést náklad o hmotnosti zhruba 500 kg na oběžnou dráhu. První 

pokus o start však skončil neúspěchem a další dva také, což přivedlo SpaceX do 

finančních problémů a na pokraj bankrotu. Při čtvrtém startu se však vše podařilo, díky 

čemuž se společnost stala čtvrtou soukromou společností, která dosáhla LEO. SpaceX 

také získala od NASA kontrakt Commercial Orbital Transportation Services (COTS) na 

vývoj nové rakety s vyšší nosností pro zásobování ISS. [51] 

V roce 2010 dokončila SpaceX vývoj nové rakety Falcon 9 (viz obrázek 9) a také 

kosmické lodi Dragon, jejichž demonstrační lety a také lety v rámci programu COTS byly 

úspěšné. Kosmické plavidlo Dragon, určené k nepilotované dopravě nákladu, 

demonstrovalo svou funkčnost obletem planety a návratem k Zemi. Díky tomu dala 

NASA svolení k zahájení provozu programu Commercial Resupply Services (CRS) a tak 

SpaceX začala v roce 2012 oficiálně zásobovat ISS, stala se tak první soukromou 

společností která k ISS připojila svou loď. [51] 

Přestože zatím ani jedna z nosných raket SpaceX nebyla znovupoužitelná, již se počítalo 

s budoucí úpravou rakety Falcon 1 a hlavně Falcon 9 na znovupoužitelnou verzi. Už při 

některých startech těchto raket byl pro záchranu prvních stupňů raket testován padákový 

systém, kvůli větru však nebylo možné přistání provést přesně a tak se přešlo na motorové 
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přistání. V původním plánu se počítalo se záchranou i druhých stupňů, od toho se však 

ustoupilo, jelikož je to značně složitější a ekonomicky méně výhodné. 

V roce 2012 tak SpaceX začala s prvním testováním motorových přistávacích systémů 

pro rakety. Vyvinuli raketu Grasshopper, kterou nechávali vyletět do výšky několika set 

metrů a následně ji pomocí motorů a pokročilých řídících algoritmů nechali opět přistát 

na zem. Tento program byl velmi úspěšný a díky zde nabytým poznatkům vznikla nová 

raketa, Falcon 9 Reusable (F9R). F9R je nosná raketa se 3 motory a výklopnými nohami 

pro přistání se kterou se prováděly experimentální lety a následná přistání do moře. Nosná 

raketa F9R se stala prvním stupněm nové rakety Falcon 9 v1.1 (viz obrázek 9). [51] 

Během následujících let bylo provedeno několik dalších experimentálních přistání do 

moře a také na plovoucí plošinu. Kromě experimentálních, bylo také během několika 

zásobovacích misí CRS použito vyklápěcích nohou a přistávacích plošin, první z nich 

byla CRS-3, dále potom CRS-5 a CRS-6. [53] Všechny tyto mise byly z pohledu doručení 

nákladu úspěšné, avšak přistání se ani jednou nezdařilo. U mise CRS-7 došlo k selhání 

druhého stupně rakety, a tak ke ztrátě celé rakety i nákladu, to přinutilo SpaceX starty 

pozastavit a vyšetřit příčiny nehody.  

 

Po půl roční pauze se uskutečnil start další varianty rakety Falcon 9, která měla větší 

nádrž a zvýšený výkon až o 33%, oproti předchozí verzi. Nazývá se Falcon 9 v1.2 (viz 

obrázek 9) a hlavní změnou byl přechod z kyslíku v bodu varu (-183° C) na podchlazený 

kyslík (-207° C), díky čemuž je ho možno načerpat více do nádrže. Tato raketa byla 

poprvé použita pro vynesení satelitů mise Orbcomm-2 na LEO a následně se podařilo 

Obrázek 9 - Generace raket Falcon 1 a Falcon 9 [52] 
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přistání na pevnině, což byl obrovský úspěch a první úspěšné přistání SpaceX. V roce 

2017 se podařilo dosáhnout 100% úspěšnosti při přistání a také došlo k prvnímu 

znovupoužití rakety, které proběhlo úspěšně. [53] V současnosti by v průběhu své 

životnosti měly rakety SpaceX být schopny až několika desítek letů.  

Zatím poslední vyvinutou raketou SpaceX je Falcon Heavy (viz obrázek 9), která je také 

nejsilnější raketou využívanou v současnosti (nejsilnější raketou historie stále zůstává 

Saturn V užívaná v programu Apollo), má největší tah a největší nosnost. Raketa se 

skládá ze zesíleného prvního stupně a dvou bočních modifikovaných stupňů rakety 

Falcon 9, celkově je její tah a tím i nosnost až 3x větší, než je nosnost původní rakety. 

Falcon Heavy je schopna vynést 8 000 kg nákladu na GEO, 30 000 kg nákladu na LEO a 

jeho prostřední i boční stupně mohou opět přistát na pevnině. Falcon Heavy přistává 

pomocí motorových systémů, viz obrázek 10. Bez záchrany stupňů je raketa schopna 

vynést na LEO až 64 000 kg nákladu. [54] V únoru 2018 proběhl první demonstrační let 

a od té doby se rakety využilo na několika dalších komerčních misích. 

 

6.1.1 Přistávání prvních stupňů 

 
Raketové systémy jsou teoreticky znovupoužitelné, ale většina jich spotřebuje veškeré 

své palivo na vzlet a jejich palivové nádrže jsou po každém startu zničené. Nosné rakety 

se po oddělení zřítí do oceánu, kde jsou zničeny nebo je čeká dlouhý proces záchrany a 

oprav. SpaceX přišla s tím, že do palivových nádrží načerpali palivo i na přistávací 

manévr, přidali roštová kormidla a vyklápěcí nohy na přistání. Také vyvinuli komplexní 

systémy pro optimalizaci přistávací trajektorie a navádění při přistání. 

Obrázek 10 - Brzdící zážeh a přistání nosičů Falcon Heavy [55] 
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Nosiče po svém oddělení tak provedou další tři zážehy, díky kterým se nasměrují na 

přistávací plošinu a začnou zpomalovat. Klíčem k úspěšnému přistání je reagování na 

disperze, které jsou způsobeny průletem různými okolními prostředími. Po oddělení tak 

raketa provede zpětný zážeh, otočí se a pomocí trysek upraví svou polohu, aby se správně 

nasměrovala. Po celou dobu od oddělení měří raketa svou rychlost a orientaci a 

přizpůsobuje je přistávací trajektorii. Po vstupu do atmosféry opět dochází k nárůstu 

disperzí, a tak raketa provádí vstupní zážeh a pomocí kormidel snižuje disperzi. Před 

samotným přistáním provádí raketa ještě brzdící zážeh (viz obrázek 10), kterým sníží 

svou rychlost a nasměruje se vertikálně na přistávací plošinu. Nosiče jsou také na svém 

dolním i horním konci vybaveny velmi přesnými GPS, akcelerometry a gyroskopy, aby 

mohly přesně určit svou orientaci, polohu a rychlost. Celý proces přistání je řízen a 

optimalizován softwarově. [56] 

6.2 Lodě Dragon 

 
Dragon je označení kosmické lodě vyvinuté SpaceX pro dopravu lidí a nákladů do 

vesmíru v rámci komerčních a zásobovacích letů CRS. V roce 2010 se spolu s raketou 

Falcon loď poprvé vydala do vesmíru, kde dosáhla LEO a opět se vrátila na Zem. Stala 

se tak první komerční kosmickou lodí, které se to podařilo a zároveň jedinou, která je 

schopna dopravit náklad i z ISS zpět na Zem. Přestože slouží primárně k transportu zásob 

a materiálu, je vybavena také systémy na podporu života a nabízí tak možnost přepravy i 

lidí. Již vzniklo několik variant lodě Dragon. 

První verzí je Cargo Dragon, která se skládá z hermeticky oddělené návratové kabiny a 

nákladové prostoru, jejím hlavním účelem je přeprava nákladu. Nákladový prostor je 

pokryt solárními panely a je zde převážen náklad, který může být uchován ve vakuu. Tato 

část se při sestupu zpět k Zemi oddělí a shoří v atmosféře. Cargo Dragon je nepilotovaná 

loď, a tak slouží k přepravě materiálu i její návratová kabina, která je při sestupu 

atmosférou chráněna tepelným štítem, poté je schopna přistát pomocí padáků, může tak 

dovážet náklad i z ISS zpět na Zemi. Celá loď Cargo Dragon je vybavena 18 korekčními 

motory a je schopna vynést až 6 000 kg nákladu k ISS, kde se připojuje manuálně 

s pomocí robotického ramene (viz obrázek 11). [57] 
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Obrázek 11 - Crew Dragon připojen k ISS pomocí robotického ramene [57] 

Pro dopravu astronautů na ISS navrhla SpaceX loď Crew Dragon se kterou se přihlásila 

a poté i vyhrála kontrakt Commercial Crew Development (CCD) vypsaný organizací 

NASA. Jedná se o upravenou verzi lodě Cargo Dragon, která má kapacitu až 7 astronautů. 

V rámci programu CCD však ponese maximálně čtyřčlennou posádku. Loď je také 

schopna automatického dokování na ISS, jehož nepilotovaná demonstrace proběhla 

úspěšně na počátku roku 2019. Během testu motorů, v dubnu 2019, však došlo k výbuchu 

celé lodi a tak byla mise odložena. V současnosti probíhá testování záchranných a 

padákových systémů a první let Crew Dragonu s posádkou je naplánován předběžně na 

prosinec 2019. [57] 

Zatím posledním modelem zásobovacích lodí SpaceX by měla být Dragon 2, se kterým 

se SpaceX přihlásila do dalšího výběrového řízení na zásobování ISS v letech 2019 – 

2024. Podrobnější specifikace zatím nejsou známy, ale pravděpodobně půjde o lehce 

upravenou loď Crew Dragon. 

6.3 Super Heavy – Starship (SHS) 

 
Všechna dosavadní práce SpaceX vedla k tomu, aby získali technologie a finance na 

přípravu a realizaci jejich nejambicióznějšího projektu, kterým je doprava člověka na 

Mars. V roce 2016 Elon Musk představil technickou architekturu pro meziplanetární 

dopravní systém. Projekt byl o rok později přejmenován na Big Falcon Rocker (BFR), 

také zvaný Mars Colonial Transporter. Později roku 2018 byla představena nejnovější 

verze tohoto konceptu, který je nazýván Super Heavy Starship (SHS). Celá raketa je 

teprve ve fázi návrhu a konstrukce prvních prototypů, proto se několik dále uvedených 

parametrů může ještě změnit.  
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SHS je dosud největší raketa navržena společností SpaceX, která by měla být schopna 

letu po celé sluneční soustavě, jejím primárním cílem budou však lety na Mars. Raketa 

bude mít dva stupně, nosnou raketu Super Heavy a kosmickou loď Starship. Jedná se o 

největší raketu v historii s výškou 118 m (dosud největší Saturn V měla 111 m) a 

s průměrem 9 m u obou stupňů. Nosnost rakety by měla být až 100 t na LEO a 20 t na 

GEO při plné znovupoužitelnosti, bez znovupoužití raket bude nosnost až dvojnásobná. 

[58] Krom vysoké nosnosti by raketa, díky své plné znovupoužitelnosti, měla být také 

jedna z nejlevnějších. Cena za vynesení 1 kg do vesmíru by měla být výrazně nižší než u 

Falconu 9, na druhou stranu, náklady na vývoj jsou obrovské. 

Celková architektura SHS zahrnuje, krom nosičů a kosmické lodě, také systém pro přenos 

pohonných hmot ve vesmíru nebo pozemní infrastrukturu pro start a přistání. Oba stupně 

rakety budou používat nově vyvíjené raketové motory Raptor a velká část rakety bude 

vyrobena z nerezové oceli. 

6.3.1 Motor Raptor 

 
SpaceX již od roku 2012 vyvíjí nový typ motoru zvaný Raptor, jedná se o raketový pohon 

s uzavřeným cyklem, který jako palivo užívá metan a kapalný kyslík (𝐶𝐻4 +  𝐿𝑂𝑋). 

Hlavní změnou je tedy přechod z jiných pohonných látek (např. petrolej) právě na metan, 

který má hned několik výhod. Metan je levnější a při spalování dochází k menšímu 

zanášení motoru usazeninami, díky čemuž je motor po použití čistší a to napomáhá 

znovupoužitelnosti. Další důležitou výhodou je, že metan i kyslík se dají získávat na 

Marsu, což je důležité pro budoucí kolonizaci. Metan a kapalný kyslík budou v motoru 

spalovány v poměru 1 : 3,6. [59] 

Raptor je tedy motor s uzavřeným cyklem, v uzavřeném cyklu se neztrácí žádné palivo, 

protože se vše vrací do spalovací komory, čímž se zvyšuje tlak a tím i účinnost. Cílem je 

dosáhnout tlaku 300 barů ve spalovací komoře, během testů bylo zatím dosaženo 269 

barů. Tah motoru by měl být kolem 1,8 MN, to je zhruba dvakrát víc než mají motory 

Merlin používané u raket Falcon. Zároveň by mělo jít o motor s nejvyšším poměrem tahu 

vůči váze na světě. Motor bude mít specifický impuls 356 s. [59] Zjednodušený nákres 

principu motoru viz obrázek 12. 

SpaceX plánuje vyrábět motory Raptor ve dvou variantách, atmosférické a vakuové. 

Vakuová varianta bude mít, oproti výše popsané atmosférické, delší specifický impuls 

(až 382 s) a větší průměr trysek. [59] Tento motor bude optimalizovaný pro účinnost 

v kosmickém prostoru. Stupeň Super Heavy bude používat atmosférické motory a 

vesmírná loď Starship by měla mít 3 atmosférické a 3 vakuové motory. 
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6.3.2 Konstrukční materiál a tepelná ochrana 

 
SpaceX na počátku roku 2019 oznámila, že namísto běžně používaných uhlíkových 

kompozitních materiálů, použije ke konstrukci rakety nerezovou ocel. Jde o velmi 

kvalitní korozivzdornou ocel typu 301 a 301S, která má vysoký obsah chromu a niklu. 

Hlavní výhodou jsou její vlastnosti při vysokých teplotách, snadné zpracování a nižší 

cena. Pro tepelně namáhané části bude použita její upravená verze typ 301S. [58] 

Díky použití nerezové oceli s vysokou teplotou tání bude také potřeba výrazně méně 

tepelné ochrany než u ostatních kosmických lodí. U závětrných stran by tak nemělo být 

potřeba používat tepelný štít. Řešení tepelné ochrany návětrných stran zatím nebylo zcela 

rozhodnuto, jelikož kvůli požadované znovupoužitelnosti a minimální údržbě není možné 

použít běžně užívané materiály. První možností je použití transpiračního chlazení a 

dvouvrstvých částí trupu, která budou sloužit k tepelné ochraně i jako nosná konstrukce. 

Druhým návrhem je použití šestiúhelníkových dlaždic z materiálu TUFROC, který by 

měl odolat teplotám až 2000° C a na jehož vývoji SpaceX aktuálně spolupracuje s NASA. 

[58] 

 

 

 

Obrázek 12 - Zjednodušený princip 

motoru Raptor [60] 
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6.3.3 První stupeň (Super Heavy) 

 
Nosič Super Heavy je první stupeň rakety, který bude měřit 63 m s průměrem 9 m. 

Celková hmotnost tohoto stupně při startu i s palivem bude okolo 3 065 000 kg. [58] Bude 

mít prostor až na 37 motorů Raptor, bude tedy možno s počtem hýbat dle potřeby a 

dosáhnout tahu až 67 MN. V základu by nosič měl mít motorů 35, při prvním startu by 

však měl letět pouze s 20 motory, pro případ neúspěchu. Motory budou rozmístěny po 

obvodu zadní části nosiče, kde jich bude 30 a zbylých 7 bude uprostřed, kde budou 

umožňovat náklon o 15°. Stupeň bude zkonstruován z nerezových materiálů, stejně tak 

jako jeho nádrže, které musí být schopny udržet podchlazený metan a kapalný kyslík. 

[42] Nosič bude schopen po vynesení Starship opět přistát na Zemi. 

6.3.4 Druhý stupeň (Starship) 

 
Kosmická loď Starship bude mít 55 metrů s průměrem 9 m a nákladový prostor o objemu 

až 1000 m3. Loď bude poháněna 6 motory Raptor, z nichž 3 budou atmosférické a 3 

vakuové. Hmotnost samotné kosmické lodi bude 85 000 kg, při plné kapacitě bude mít až 

1 335 000 kg a z toho bude 1 100 000 kg paliva (240 000 kg 𝐶𝐻4+ 860 000 kg 𝐿𝑂𝑋). [58] 

Hlavní nádrže budou ve vakuu a budou izolovány od sebe i od zbytku lodi, viz obrázek 

13. Krom hlavních nádrží budou mít lodě také několik menších nádrží, kde bude 

uchováno palivo pro přistávací zážeh. 

 

 

Obrázek 13 - Průřez lodí Starship [58] 
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Starship bude také disponovat roztahovacími solárními panely pro zajištění elektrické 

energie. Ocelový povrch lodi bude maximálně vyleštěn pro zajištění odrazivosti různých 

typů záření. V závislosti na účelu bude Starship existovat ve 3 variantách: 

 Přepravní – pro přepravu lidí na ISS (nahradí Crew Dragon), k Měsíci a 

v budoucnu i k Marsu 

 Nákladní – doprava zásob na ISS (nahradí Cargo Dragon), vynášení a umisťování 

objektů na oběžnou dráhu 

 Tanker – speciální variantou bude loď určená k doplňování paliva jiným lodím na 

LEO 

U přepravní varianty Starship, určené k dlouhým letům na Mars, bude také podrobně 

řešen interiér. Loď by měla být schopna pojmout posádku až 100 lidí, tudíž bude loď 

disponovat kajutami, společnými prostory, skladem, krytem a dalšími sociálními 

prostory. [58] 

6.3.5 Vzlet a přistání 

 
Celková hmotnost SHS při startu bude dosahovat až 4 500 000 kg, z čehož většinu tvoří 

pohonné látky. Před každým startem bude proveden statický zážeh všech raketových 

motorů po dobu 15 s pro ověření správné funkčnosti. [58] 

Po startu vyletí SHS do výšky asi 70 km (3 minuty letu), kde Super Heavy vypne své 

motory a Starship se odpojí. Starship ve výšce přibližně 80 km zapne své motory a doletí 

na cílovou oběžnou dráhu. Super Heavy mezitím po vypnutí motorů vyletí až do výšky 

130 km a poté začne klesat. Volně klesá až do výšky 8 km, kde spustí brzdící zážeh, 

nasměruje se vertikálně na přistávací plochu a přistane. [42] Nosiče však, minimálně na 

počátku, nebudou schopny přistávat zpět na startovací plošinu, ale budou muset přistávat 

na mořských plošinách, kvůli vysoké hmotnosti a obtížné manévrovatelnosti. 

Loď Starship bude přistávat podobným způsobem, tedy s využitím brzdného zážehu a 

přistávacích nohou, které budou krom přistání vhodné i k zlepšení aerodynamických 

vlastností. Na rozdíl od Super Heavy bude však Starship schopna přistávat na pevnině. 

6.3.6 Aktuální stav 

 
V současnosti probíhají intenzivní práce na vývoji a konstrukci prvních prototypů obou 

stupňů SHS. Kvůli mechanicky i finančně náročnému přesunu jednotlivých komponent 

SHS z výrobní haly na startovací a testovací rampy, se SpaceX rozhodlo, že konstrukce 

bude probíhat přímo v blízkosti ramp. SpaceX má aktuálně 3 rampy ze kterých startují 

rakety Falcon, z nichž pouze jedna, LC-39A na Floridě, bude použitelná i pro SHS. 

Z tohoto důvodu buduje SpaceX další rampu v jižním Texasu, kde také probíhají 

testování. 

Krom výzkumu a vývoje technologií na Super Heavy a Starship probíhá také testování 

motorů Raptor. První test letového motoru proběhl v lednu roku 2019, kdy došlo k 6 
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zážehům a bylo dosaženo rekordního tlaku ve spalovací komoře 269 barů, při čemž však 

došlo k poškození. Během roku 2019 došlo k několika dalším zážehům a poslední 

vyrobený otestovaný motor byl v červenci 2019 instalován na zařízení Starhopper. 

Starhopper je testovací prototyp lodě Starship, který bude vybaven až 3 motory Raptor. 

Jde o obdobu zařízení Grasshopper, se kterým SpaceX testovalo přistávací systémy. 

Starhopper provedl nespočet zkoušek a tankovacích testů, také absolvoval několik 

statických zážehů motorů a poté také poprvé vyletěl do výšky 20 m. V současnosti je 

plánován další start, který by měl vyletět do výšky 200 m a poté opět přistát. Pro tento 

prototyp to bude poslední vzlet, poté bude využíván k testování motorů a další zkušební 

starty již budou prováděny s pokročilejším prototypem Starship.  

6.3.7 Financování 

 
SpaceX plánuje financovat vývoj ze zisků z jejich komerčních zakázek, jako jsou 

vynášení satelitů a jiných zařízení. Dále z kontraktů pro NASA na dopravu lidí a zásob 

na ISS nebo z jejich projektu Starlink. To vše, díky používání snadno a rychle 

znovupoužitelných raket Falcon a nově také záchraně aerodynamických krytů (to 

dohromady tvoří 80% ceny rakety), výrazně zvyšuje zisk společnosti z každé zakázky. 

[58] Krom toho samotné SpaceX investuje do projektu více a více prostředků po tom, co 

sem jim daří provádět lety raket Falcon s čím dál menšími problémy. Nakonec také 

americká vláda a letectvo SpaceX podporuje a i se společně podílí na výzkumu, jelikož 

raketa samotná bude zajímavá pro NASA, např. při případné výstavbě plánované 

cislunární stanice.  

6.4 Meziplanetární dopravní infrastruktura 

 
Meziplanetární dopravní systém (ITS) je určen pro průzkum a přepravu po celé sluneční 

soustavě, ať už automatizovaně, či s posádkou na palubě. Hlavním cílem je však Mars a 

Měsíc. Celý koncept lze charakterizovat jako plně znovupoužitelnou přepravu nákladů a 

posádek na Mars, stejně tak jejich návrat na Zemi. Cílem je dosáhnout nízké ceny a 

vysoké spolehlivosti cest na Mars pro jeho budoucí kolonizaci. V roce 2016 byla 

představena architektura ITS pro dopravu na Mars, viz obrázek 14. 

Klíčovým prvkem infrastruktury je kosmická raketa SHS, dvoustupňová raketa, jejíž 

prvním stupněm je nosič a druhým samotná kosmická loď. Nosná raketa vynese loď do 

výšky 70 km, kde se oddělí a loď doletí na LEO. Zde má kosmická loď k dispozici 6,9 

km/s delta-V pro cestu k Měsíci, nebo zde loď setrvá, dokud nepřiletí kosmická loď ve 

variantě tankeru, která jí doplní palivo a další zásoby, to pro dosažení maximálního 

užitečného zatížení pro cestu na Mars. Loď by kromě paliva měla být schopna pojmout 

až 100 t zásob. [58] Tanker se pro odčerpání paliva vrací zpátky na startovací plošinu. 

Pro tuto fázi architektury tedy bylo nutno dosáhnout výrazného snížení nákladů na 

vesmírné starty a také snadné a rychlé znovupoužitelnosti. 
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6.4.1 Let k Marsu 

 
V této fázi je tedy loď připravena zahájit svou dlouhou cestu k Marsu. Přesto by její cesta 

měla trvat kratší dobu, než je tomu u jiných nepilotovaných misí a to zejména díky využíti 

raketového motoru Raptor. Cesta by měla trvat 3 - 4 měsíce, což je výrazně lepší, než 

například doba letu mise InSight (poslední sonda, která letěla k Marsu), která byla 7 

měsíců. [36] Vhodné startovací okno pro lety k Marsu nastává každých 26 měsíců, proto 

je plánováno, že s touto periodou se budou konat i přelety. Během svého letu se loď bude 

držet Hohmannovy trajektorie. K navigaci a ke komunikaci s lodí se využívá síť DSN, 

avšak z důvodu velkých vzdáleností mezi kosmickou lodí a Zemí musí být celá letová 

trajektorie spočítána předem. Během letu se pak určuje poloha plavidla a mohou být 

prováděny korekce. 

Po dosažení orbity Marsu se loď připraví k sestupu do atmosféry a na přistání. Jelikož má 

Mars velmi tenkou atmosféru, nebude zde možné využít aerodynamických efektů. U 

pilotovaných letů také není možné využít padákových systému, jako je tomu u sond a 

průzkumných vozítek. Loď by však měla být schopna přistát pomocí motorů, brzdného 

zážehu a správného manévrování, které by ji mělo nasměrovat na místo určení a umožnit 

bezpečné přistání. Z toho důvodu by také místo přistání mělo být v topograficky nižší 

oblasti, aby loď měla více času na zpomalení. 

6.4.2 Výroba paliva na Marsu 

 
Důležitým prvkem celého sytému a taky důvodem přechodu na metan jako palivo, je 

možnost výroby tohoto paliva přímo na Marsu. Z podpovrchového ledu je možné 

elektrolýzou získávat kyslík a vodík. Pohonný metan je možno na Marsu získávat 

z atmosféry pomocí Sabatierovy reakce. Jedná se o chemickou reakci vodíku s oxidem 

uhličitým, která za vysokých teplot produkuje metan a vodu, tak získáme pohonnou 

složku paliva – metan. Z elektrolýzy jsme získali oxidační složku pohonu – kyslík. Tato 

Obrázek 14 - Architektura ITS [43] 
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výroba je tedy klíčová pro možnost návratu lodí a lidí, a tak i snížení celkových nákladů 

pro dopravu na Mars. Z důvodu získávání podpovrchové vody je tedy nutno vhodně zvolit 

místo pro vybudování základny. 

6.4.3 Možnost návratu 

 
Díky plné použitelnosti lodí a možnosti výroby paliva na Marsu, nabízí infrastruktura i 

možnost návratů. To jednak dává možnost budoucí posádce se vrátit a také to ušetři velké 

množství financí, jelikož loď bude možno opětovně použít. Životnost těchto lodí by měla 

být až několik desítek letů mezi Marsem a Zemí. Návratová nosnost by měla být zhruba 

50% celkové nosnosti při letu na Mars, tedy přibližně 50 t. [58] Velkou výhodou je, že 

při odletu z Marsu nebude, kvůli slabé gravitaci a atmosféře, potřeba nosných raket. 

6.4.4 Aktuální plán a možnost kolonizace 

 
V současnosti je plánováno, že do konce roku 2019 bude vyroben první orbitální prototyp 

lodě Starship, na kterém se již pracuje. Ta by také mohla podstoupit první let již koncem 

roku 2019 nebo během roku 2020. Současně také bude probíhat konstrukce prvního 

exemplárního nosiče Super Heavy, není však jasné, zda prototyp Starship poletí svůj 

první let se Super Heavy, nebo ještě s Falconem Heavy. Před prvním pilotovaným letem 

na Mars by SHS měl ještě podstoupit oblet Měsíce, to je zatím plánováno na rok 2023. 

První let k Marsu by se měl uskutečnit v roce 2022, kdy poletí první dvě nepilotované 

lodě SHS. Ty ponesou základní materiály a potřeby, které bude potřebovat první posádka 

pro přežití a vybudování základny. Také ponese systémy pro získávání surovin a na 

výrobu paliva pro zpáteční cesty. V dalším startovacím okně, v roce 2024, by již měly 

letět 4 lodě, 2 nepilotované a 2 pilotované, z nichž každá je schopna pojmout až 100 

člennou posádku. Dá se však očekávat, že posádka bude menší. V tuto dobu by již měla 

začít výstavba první soběstačné základny. [58] 

Závěrem je nutno říci, že dlouhodobým plánem SpaceX je soustředit své zdroje na 

zajištění levné a spolehlivé dopravní infrastruktury na Mars, včetně možnosti lokální 

výroby paliva na návratové cesty. Dále také na možnost výroby kyslíku a zajištění 

podmínek pro přežití. Tím by umožnili dalším lidem a společnostem rozšiřovat svůj 

podnikatelský záměr na Mars, který Mars bezpochyby nabízí. V současnosti již existuje 

množství organizací a komunit zabývajících se kolonizací Marsu. Přesto je však 

vybudování soběstačné kolonie otázka ještě dalších několika desetiletí.  
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Závěr 

 
Tato práce se zaměřila na popis aktuálního dění a poznatků v oblasti meziplanetární 

dopravy a kolonizace Marsu, které jsou v dnešní době velmi diskutovanými tématy. Celá 

práce byla tedy pojata rešeršně. Přestože již vzniklo množství návrhů a agentur s cílem 

dopravit člověka na Mars, po nastudování materiálů byly zvoleny dvě nejaktuálnější a 

nejzajímavější možnosti meziplanetární dopravy. 

Po úvodním seznámení čtenáře s problematikou zkoumání vesmíru a kolonizace planet, 

byly v kapitole 2 popsány objekty sluneční soustavy, které by mohly nabídnout člověku 

přijatelné podmínky k přežití. I když podmínky pro lidský život nejsou v naší soustavě 

ideální nikde, určitě je nejvhodnějším kandidátem pro další krok lidstva planeta Mars. 

Mars byl popsán ve větším detailu, včetně aktuální fáze jeho výzkumu, který se primárně 

zabývá pátráním po vodě a známkách života. Následně byl v kapitole 3 proveden popis a 

SWOT analýza dvou navrhovaných způsobů zajištění stabilní meziplanetární dopravy. 

Přestože se jedná o dva z velké části odlišné přístupy k této problematice, byla na základě 

analýzy a subjektivních dojmů vybrána možnost vhodnější, která byla v detailu popsána 

v kapitole 5. Čtvrtá kapitola se zabývá problémy spojenými s přežitím a budováním první 

základny na Marsu. V poslední kapitole je popsána jedna z analyzovaných možností 

meziplanetární dopravy. 

K detailnímu popisu v kapitole 5 byla vybrána meziplanetární dopravní infrastruktura 

navržená společností SpaceX, která se zaměřuje na zajištění levné a stabilní dopravy na 

Mars, a tím umožnění procesu postupného budování první základny a následné 

kolonizace. Součástí infrastruktury je proces vesmírných startů, meziplanetárního letu, 

přistání na Marsu a zde proces výroby paliva pro zpáteční cestu. Návrh se příliš nezabývá 

problémy týkající se samotného budování základy, SpaceX totiž soustředí své zdroje na 

zajištění dopravy a problematiku kolonizace přenechává jiným společnostem. Obecné 

bude potřeba při kolonizaci dobré spolupráce mezi jednotlivými vládami, kosmickými 

agenturami a výzkumnými centry.  

Před psaním této práce jsem byl k tématu kolonizace jiných planet velmi skepticky, avšak 

během jejího zpracování a nastudování velkého množství informací jsem si uvědomil, že 

toto téma se stále více přibližuje realitě, což ve mně vzbudilo ještě větší zájem o vesmírný 

program. Problematika kolonizace Marsu je téma velmi rozsáhlé, proto nebylo možné 

v této práci sepsat vše, což také nebylo cílem. Cílem práce bylo čtenářovi přiblížit téma 

meziplanetární dopravy a kolonizace Marsu. A jelikož literatury zabývající se tímto 

tématem moc není, doufám, že se tato práce v budoucnu pro někoho dalšího stane 

námětem k dalšímu průzkumu tohoto tématu nebo tématu s tím spojeného. 
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