Řešení – Astronaut
Hned na začátku filmu je položena otázka „kde začíná
vesmír“, která je však malinko zavádějící. Vesmír je
souhrnné označení pro časoprostor a veškerý jeho
obsah – hmotu a energii – v tomto smyslu je tedy
i naše planeta Země součástí vesmíru. Lepší by tedy
bylo formulovat otázku na „kde nad povrchem Země
začíná kosmický (vesmírný) prostor.“ Pojem kosmický
prostor je udáván v kontrastu se vzdušným prostorem.
Hranice mezi nimi je stanovena Mezinárodní leteckou
federací (FAI= Fédération Aéronautique Internationale)
na 100 km. Vzdušný prostor je jakákoliv část atmosféry
(pozor, hranice „vzdušného prostoru státu“ může být
i jiná než 100 km, záleží na daném státu, např. USA
má 80 km), kosmický prostor je oblast vesmíru, kde
se nenachází žádná atmosféra. V reálu však hranice
kosmického prostoru zasahuje do vrstev zemské
atmosféry, konkrétně do termosféry (do oblastí, kde
je nepatrná hustota vzduchu) a exosféry (do oblasti
s volnými atomy H a He).
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Nádherný a širý vesmír, který se nám zdá
být tak šíleně daleko, vlastně vůbec tak
moc daleko není.
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Ve filmu jsou zmíněny hlavní funkce skafandru:
Skafandr je jako taková malá kosmická loď, kterou
si obléknete, abyste mohli přežít v nehostinných
podmínkách vesmíru. Hlavním úkolem skafandru
je ochránit svého nositele před vysokou i nízkou
teplotou, stabilizovat tlak uvnitř skafandru,
dodat astronautovi kyslík a naopak eliminovat
oxid uhličitý, zajistit kosmonautovi dostatečnou
pohyblivost, umožnit mu komunikovat s dalšími
členy posádky a v neposlední řadě také bezpečně
odvádět a sbírat odpadní produkty lidského těla.
Regulátor kontroly tělesné teploty – vesmírné
prostředí je vakuum, takže se tělesné teplo nemůže
ztratit tepelným prouděním (jak jsme zvyklí
z prostředí s atmosférou) - může se rozptylovat
pouze tepelným zářením, což je ale velmi pomalý
proces. Takže i když je vesmírné prostředí velmi
chladné, nadměrné hromadění kosmonautova
tepla je nevyhnutelné a mohlo by způsobit
přehřátí organismu. Naopak přílišné chlazení by
mohlo způsobit podchlazení organismu.
Sluneční štít – se nalézá na horní straně ochranného
štítu helmy. Je to v podstatě speciální zlatý povlak,
který funguje jako silné sluneční brýle.
Systém podpory životy – nejdůležitějším úkolem
této části skafandru je dýchání – systém totiž
zajišťuje cirkulaci čištěného kyslíku.
Helma – astronautova helma je taková malá
tlaková bublina a je vyrobena ze silného plastu.
Obsahuje ventilační systém, který poskytuje
svému nositeli kyslík. Zajištuje též komunikaci
astronauta s posádkou.
Rukavice – musí být co nejpohyblivější, aby se
astronautům mohlo snáze pracovat. Prsty jsou tou
částí těla, která ve vesmíru nejvíce trpí chladem,
proto jsou rukavice skafandrů vybaveny ohřívači,
které udržují prsty v teple a zároveň umožňují
obratnost nutnou k používání nástrojů.
Boty – mohou být integrovány do spodní části
skafandru, musí mít kvalitní podrážku (hlavně ty
určené k pohybu na cizích vesmírných tělesech)
a jsou opatřeny vrstvami tepelné ochrany.
Vodní chlazení – vodní chlazení se provádí pomocí
systému trubiček na vnitřní straně skafandru –
proudí v nich voda, která sbírá tělesné teplo, čímž
se kosmonaut ochlazuje. Voda pak jde do systému
podpory života, kde je ochlazena a vrací se do
oběhu.
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Svaly – ve vesmíru dochází k úbytku svalové hmoty - v místech s mikrogravitací totiž lidské tělo není nuceno
neustále překonávat gravitační síly, a tak svaly postupně ochabují. Astronauti tak musí poctivě cvičit alespoň dvě
hodiny denně, aby předešli dlouhodobým zdravotním následkům po návratu na Zemi.
Teploty – ve vesmíru jsou rozličné teploty, záleží na tom, kde se zrovna nacházíte – jestli v blízkosti horké jasné
hvězdy, uprostřed planetární mlhoviny, jejíž plyn se rozpíná velmi rychle do svého okolí a tím se také velmi
rychle ochlazuje, uprostřed mračna, kde se zrovna z horkého plynu rodí nové hvězdy, nebo v relativně prázdném
mezihvězdném prostoru, kde se teploty blíží absolutní nule (kolem -270 °C).
Nevolnost – astronauti pociťují hlavně ze začátku své mise stav velmi podobný mořské nemoci. Může za to
rovnovážné ústrojí ve vnitřním uchu. To ve stavu beztíže nefunguje dobře a dává mozku jiné informace než oči.
Krevní oběh – ovlivnění kardiovaskulárního systému – ve vesmíru se ztrácí objem tekutin včetně té asi nejdůležitější
– krve (mluví se až o 22 %). Zmenšením objemu krve má srdce méně tekutiny k pumpování a bude, stejně jako
ostatní svaly, atrofovat. Krevní tlak poklesne a může dojít k tomu, že mozek nebude dostávat dostatek kyslíku.
Mění se také rozložení krve v těle. Na Zemi se totiž krev díky gravitaci shromažďuje ve spodní části těla, tedy
v nohách. Bez gravitace se ale krev hromadí v oblasti
hrudního koše. Srdce se tak nadme a pumpuje krev
Budoucí astronauté musí projít velmi tvrdým
pomaleji, nedochází tedy k dostatečnému prokrvování
výcvikem, než se podívají do vesmíru, a tento
(hlavně končetin).
výcvik trvá v průměru rok a půl.
Kosti – V prostředí mikrogravitace dochází k velmi
Bazén – zde se nacvičuje udržování tzv. neutrálního
malému mechanickému namáhání kostí. To má za
vztlaku (stavu, kdy předmět nebo těleso v kapalině
následek poměrně rychlý úbytek kostní tkáně. Nejvíce
nebo plynu nestoupá ani neklesá). V bazénu
jsou postiženy dolní obratle, kyčle a stehenní kosti. Kosti
se nachází model vesmírné lodi včetně jejího
tedy výrazně zkřehnou a astronauti vykazují příznaky
vybavení a budoucí astronauti si zde mohou
podobné příznakům osteoporózy.
nacvičit práci ve skafandrech a přivyknout
prostředí, které je podobné stavu beztíže. Pod
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vodou pak kosmonauti tráví někdy i deset hodin.
Letadlo – stav beztíže si mohou kosmonauti
3. Pomocí obrázků popište dopady pobytu v kosmu na lidské tělo.
přímo vyzkoušet díky tvz. parabolickému letu,
kdy letadlo nejprve stoupá pod úhlem 45 stupňů,
poté je snížen tah a čumák letadla je posunut dolů
do úhlu 30 stupňů, čímž vznikne na 25 sekund
nevolnost
stav beztíže, a poté letadlo klesá a dostává se do
.......................
zima
.......................
polohy, kdy může manévr opět zopakovat. Celý
úbytek svalů
.......................
manévr pak trvá 65 sekund a během výcviku je
zopakován 40-60 krát. Není divu, že se většině
budoucích astronautů udělá špatně. Díky tomu
také toho letadlo dostalo přezdívku „vomit komet“
(šouflplán to nazvali ve filmu).
řídnutí kostí
horko, nebezpečné
.......................
.......................
Centrifuga – zde kosmonauté trénují přetížení,
záření
špatné prokrvení
.......................
končetin
které musí vydržet v bdělém stavu po dobu
Kosmonauté musí projít velmi tvrdým výcvikem, než se podívají do vesmíru.
několika minut. Jako lidé totiž žijeme v prostředí
Vzpomenete si, kde všude trénují? Doplňte dle obrázků.
tíženi zemskou gravitací o gravitačním zrychlení
1G a v momentě, kdy jsme vystaveni většímu
gravitačnímu působení, cítíme tlak na očích,
zhoršuje se nám zrak (což může vést až
k tunelovému vidění i chvilkové ztrátě zraku)
bazén
centrifuga
.......................
.......................
a můžeme i omdlít. Kosmonauté musí zvládnout
přetížení vyšší než 5G (je to tako kdyby astronaut
ledadlo „šouflplán“
.......................
vážící 80 kg najednou vážil 400 kg), aniž by se
jim výrazněji zhoršil zrak nebo nedejbože ztratili
vědomí.
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