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Sv tový kosmický týden
Ve dnech 4. až 10. íjna 2002 probíhá již pot etí Sv tový kosmický týden, vyhlášený r. 1999
Valným shromážd ním OSN jako každoro ní oslava p ínosu výzkumu a využívání kosmického
prostoru celému lidstvu. Je ohrani en dv ma historickými mezníky: 4. íjna 1957 byla vypušt na
první um lá družice Zem Sputnik 1 a 10. íjna 1967 vstoupila v platnost mezinárodní Dohoda o
mírovém výzkumu a využití kosmického prostoru v etn M síce a dalších vesmírných t les.
Nad našimi hlavami neúnavn pracují stovky automatických um lých družic, staví se ob í
Mezinárodní kosmická stanice, lov k stanul na sousedním vesmírném t lese a pokra uje
v robotickém pr zkumu celé slune ní soustavy. Kosmonautika se stala nedílnou sou ástí lidské
civilizace. Je to metoda, pomáhající nejen v dc m, nýbrž doslova každému z nás. Sta í
p ipomenout revoluci, kterou zp sobila v telekomunikacích a v navigaci nebo neocenitelné služby
v oblasti meteorologie. Proto je také hlavním tématem letošního kosmického týdne „vesmír a b žný
život“.
Mezi více než 50 zemí všech sv tadíl se letos za azuje rovn ž eská republika. Náš
kosmický výzkum, jakkoliv skromný z finan ního hlediska, dosáhl mnoha úsp ch – sta í
p ipomenout p ístroje na družicích, orbitálních stanicích a kosmických sondách, p t samostatných
družic Magion nebo let prvního „interkosmonauta“. V sou asnosti rozvíjí širokou mezinárodní
spolupráci p edevším Astronomický ústav AV R, v n mž se dokon ují i p ípravy na start nové
eské družice Mimosa. Rovn ž Hv zdárna a planetárium hl. m. Prahy se podílí na výzkumu
kosmického prachu sondou Cassini, letící nyní k Saturnu.
Do akcí Sv tového kosmického týdne se u nás pod záštitou eské kosmické kancelá e
zapojují více než dv desítky institucí, organizací i jednotlivc , aby p ednáškami, besedami a
dalšími programy pro školní mládež i pro ve ejnost p ipomn ly úsp chy a perspektivy sv tové (ale i
naší) kosmonautiky.
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_____________________________________________________________
eská astronomická spole nost ( AS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza ními
záležitostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka AS Pavla Suchana
na adrese Štefánikova hv zdárna, Pet ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 257320540, fax: 257325390,
e-mail: suchan@observatory.cz.

