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Stručná historie Národního úřadu pro letectví a vesmír ( NASA )

Zpracovali : Stephen J. Garber 
                     Roger D. Launius

Zahájení činnosti NASA

   „Zákonné opatření pro výzkum problémů létání v ovzduší i mimo atmosféru Země a pro další účely.“ 
Touto jednoduchou částí položili 1. 10. 1958 Kongres a prezident USA základní kámen k činnosti NASA. Její zrod byl nutný kvůli národní obraně, kdy byl  po 2. světové válce  svět rozdělen na dva bloky. V průběhu tzv. studené války se průzkum vesmíru totiž jevil jako příhodné místo k soupeření a toto zápolení se stalo známým pod označením vesmírný závod. 
   V průběhu pozdních 40. let podporovalo a podnikalo ministerstvo obrany výzkum horních atmosférických vrstev a vývoj raketové techniky, aby tak přesvědčilo Američany o vedoucím postavení USA v technologickém pokroku. Velký krok kupředu znamenalo schválení plánu oběhu vědecké družice prezidentem Eisenhowerem. Celá akce měla být částí Mezinárodního  geofyzikálního roku (IGY) pro období od 1. 7. 1957 do   31. 12. 1958 a za účelem sběru vědeckých informací o Zemi. SSSR reagoval na tuto událost svým  prohlášením, že plánuje oběh vlastní družice. 
   Pro podporu tohoto úsilí byl využit námořní laboratorní projekt Vanguard ( Předvoj ), vyvíjející balistické střely. Byly zde použity civilní rakety typu Viking a celý projekt se těšil výjimečné publicitě po celou druhou polovinu roku 1955 a celý rok 1956. Avšak technologické požadavky byly nad možnosti programu a jeho průběh příliš pomalý, aby mohl zajistit úspěch. 
   Krize vyvrcholila v celém rozsahu 4. října 1957, když SSSR vypustil svůj Sputnik 1, první umělou družici Země jako svůj vstup do  IGY. Americká veřejnost byla šokována. Obraz technologického skluzu před SSSR dal popud k zvýšení úsilí v leteckých, technických a vzdělávacích programech a ke vzniku nových federálních služeb za účelem výzkumu a kontroly     atmosféry a vesmíru.
   První umělá družice USA, Explorer 1, byla vypuštěna bezprostředně 31. ledna 1958 a dokumentovala existenci radiačních zón obepínajících Zemi, tzv. Van Allenova radiačního pásu. Tyto zóny jsou určeny elektrickými náboji v atmosféře  a tzv. slunečním  větrem. Na přelomu 50. a 60. let začaly USA uskutečňovat také řadu vědeckých misí k Měsíci a jiným planetám. 
   Přímým důsledkem krize kolem Sputniku byly operace kolem vzniku NASA. Ta vznikla mj. do sebe pohlcením některých dřívějších institucí : Národní poradní sbor pro letectví (NACA) spolu se svými 8 000 zaměstnanci a ročním rozpočtem 100 milionů dolarů, tří hlavních vědeckých laboratoří – LAL, AAL a LFPL spolu s dvěma menšími testovacími středisky. Rychle do sebe pohltila i renomovanou skupinu vědeckých ústavů zvanou Námořní výzkumnou laboratoř v Marylandu, Laboratoř tryskových pohonů zřízenou pro armádu CALTECHem a Armádní službou pro řízené střely v Huntsville v Alabamě, kde vyvíjel velké rakety tým inženýrů kolem Wernera von Brauna. Nakonec vytvořila NASA další  centra, jichž je dnes po celé zemi celkem deset.
   NASA začala řídit vesmírné projekty, již v průběhu prvních měsíců svého vzniku a v průběhu prvních 20 let obstarávala několik velkých programů: 
-	Projekt Mercury - lety do vesmíru  v období let 1961 – 1963 za účelem zjištění možnosti přežití člověka v kosmu; projekt Gemini (Blíženci) – lety v období 1965 a 1966 s dvoučlennou posádkou za účelem cviku rozmanitých operací, zvláště setkávání se a přistávání vesmírných lodí; a projekt Apollo (1968 – 1972) za účelem průzkumu Měsíce.
-	Robotické mise k Měsíci (Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter), k Venuši (Pioneer Venus), k Marsu (Mariner 4, Viking 1 a 2) a k vnějším planetám (Pioneer 10 a 11, Voyager 1 a 2)
-	Letecký výzkum k zlepšení bezpečnosti vzdušné dopravy, spolehlivosti, výkonnosti a rychlosti (nadzvukové lety X-15, výzkum zvedání trupu letadel, elektronické výzkumy, možnosti pohonu, výzkumy struktury látek a aerodynamiky)
-	Ovládací družicové panely sbírající informace o Zemi (družice Landsat pro pozorování životního prostředí)
-	Užitné komunikační družice (Echo 1, Tiros a Telstar) a pozorování počasí
-	Dílna Skylab pro astronauty na oběžné dráze
-	Raketoplány, opětně užívané vesmírné lodi

Rané lety: projekty Mercury a Gemini

   První vysoce profilovaný program NASA zahrnující vesmírné lety s lidskou posádkou byl projekt Mercury – úsilí zjistit, je-li člověk schopen přežít v drsných podmínkách vesmírného letu. 5. května 1961 se prvním Američanem ve vesmíru stal Alan B. Shepard Jr., když v modulu Merkur letěl 15 minut po oběžné dráze. Prvním Američanem, jenž obletěl Zemi se stal 20. února 1962 John H. Glenn. Se  šesti lety dosáhl projekt Merkur svého cíle, totiž řízení vesmírné lodi na oběžné dráze a bezpečný návrat astronautů. 
   Projekt Gemini využil předchozích výsledků  a rozšířil program NASA o lety s dvoučlennou lidskou posádkou na palubě. Deset letů poskytlo vědcům a inženýrům NASA více informací o stavu bez tíže, technice zpětného  návratu a o postupech při pádu do oceánu a setkání a spojení ve vesmíru. Jeden z výrazných úspěchů programu nastal, když se 3. června 1965 Edward H. White Jr. (Gemini 4) stal prvním americkým kosmonautem pohybujícím se  v otevřeném prostoru vesmíru.

Cíl Měsíc – projekt Apollo

   Neobyčejný úspěch NASA v průběhu rané fáze činnosti znamenala přítomnost člověka na Měsíci – projekt Apollo. Tento projekt se stal prioritou NASA 25. února 1961, když prezident John F. Kennedy oznámil: „ Domnívám se, že tento národ by měl udělat vše pro to, aby člověk přistál na Měsíci a bezpečně se vrátil zpět ještě před uplynutím tohoto desetiletí.“  Kennedy použil projekt Apollo jako přímou odpověď na úspěchy SSSR a aby předvedl světu vědeckou vyspělost USA. 
   V odpovědi na Kennedyho rozhodnutí strávila NASA projektem Apollo příštích 11 let. Toto úsilí si vyžádalo obrovské výdaje,celkem 25,4 miliardy dolarů.  Jen vybudování Panamského průplavu může soutěžit s rozsáhlostí projektu Apollo jako největšího  nevojenského  úsilí vůbec kdy  podniknutého Spojenými státy. Z dob 2. Světové války je s ním srovnatelný jen projekt Manhattan. I přes některé chyby jako byl požár v kabině Apolla na zemi 27. ledna 1967, jenž si vyžádal životy tří astronautů R. B. Chaffeeho, V. Grissoma a E. H. Whitea Jr., zde byly stále velké výzvy a projekt se neúprosně vyvíjel kupředu. 
   O necelé dva roky později v říjnu roku 1968 přišla NASA s úspěchy Apolla 7, které oblétlo Zemi a testovalo výkonnost nového řídícího modulu. Mise Apolla 8, které oblétlo Měsíc ve dnech 24. a 25. prosince 1968 a jehož posádka četla z knihy Genesis pak byla dalším v  řadě velkolepých úspěchů.
„Je to malý krůček pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ Tato známá slova pronesl 20. července 1969 Neil A. Armstrong (Apollo 11), aby tak naplnil výzvu J. F. Kennedyho a tedy ve chvíli, kdy úspěšně přistál spolu s Edwinem E. Aldrinem Jr. na Měsíci. Armstrong dramaticky řídil měsíční modul k přistání, což se mu podařilo za 30 sekund. Po odebrání vzorků půdy, pořízení fotografií a dalších úkonech se vrátili a úspěšně setkali se svým kolegou M. Collinsem, aby se mohli úspěšně vrátit na Zemi.
   Následovalo dalších pět úspěšných přistání na Měsíci. V dubnu roku 1970 upoutaly veřejný zájem dramatické okolnosti Apolla 13, jehož posádka byla nucena improvizovat, když se v polovině cesty k  Měsíci vznítila kyslíková nádrž. Ačkoliv mise nedospěla až k Měsíci, posílila tato nehoda vědomí o organizačních schopnostech NASA řešit nepředvídatelné obtíže.
   V prosinci 1972 spolu s výpravou Apolla 17 dovršila NASA úspěšný vědecko-technologický program.  Vhodně byl prvním astronautem-vědcem vybrán geolog H. H. Schmitt. NASA získala jak cenné poznatky o původu Měsíce, tak informace o tom, jak ve vesmíru řídit pobyt člověka. V průběhu šesti výprav projektu Apollo se po měsíci prošlo celkem 12 astronautů.
   V roce 1975 spolupracovala NASA se SSSR na uskutečnění prvního mezinárodního vesmírného letu s lidskou posádkou, z čehož vznikl testovací projekt Apollo-Sojuz (ASTP). Tento projekt úspěšně otestoval spojení lodí USA a SSSR ve vesmíru. Posádka obou stanic prováděla společně dva dny rozmanité pokusy. 

Raketoplán

   Po šestileté odmlce se v roce 1981 s nástupem raketoplánu vrátila NASA k letům s lidskou posádkou. První nová výprava (STS-1) vystartovala 12. dubna 1981 a předvedla kolmý start i klouzavé přistání. V průběhu dubna 1983 řídili F.S.Musgrave a D.H.Peterson (STS-6) první loď typu EVA, otestovali nové skafandry a zúčastnili se prací v nákladním prostoru raketoplánu. 18. června 1983 se do vesmíru vznesla loď STS-7, na jejíž palubě byla první americká astronautka.
   28. ledna 1986 se udála katastrofa raketoplánu Challenger, který explodoval 73 sekund po startu a jejíž obětí se stalo všech 7 členů posádky. Havárii způsobil špatný spoj na jednom ze dvou pevných raketových zvedačů. NASA se po tomto incidentu věnovala po dva roky technickým opatřením, jež měla za cíl zvýšit bezpečnost, což se také stalo. V polovině roku 1998 měla NASA za sebou 65 kompletních bezpečných misí. Tyto obsahovaly široké spektrum vědeckých a technických operací. Ve flotile NASA jsou nyní čtyři raketoplány – Atlantis, Columbia, Discovery, Endeavour.
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