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Potkal se snad s každým astronautem, vlastní stohy fotografií s jejich podpisy 
a mimo jiné pomohl vyslat do vesmíru Krtečka. Milan Halousek, předseda 
Astronautické sekce České astronomické společnosti a zapálený popularizátor 
kosmonautiky, vypráví o své náročné celoživotní vášni… Ptala se Jana Žďárská

? Vaše pracovna přetéká fotografiemi, 
archivními dokumenty a Krtečky 

všech velikostí. Kosmonautikou doslo-
va žijete. Co se vám dnes u toho slova 
vybaví jako první?
Krása vesmíru spojená s nejmodernějšími 
technologiemi. Dobrodružství, odvaha 
a velká výzva pro všechny, kdo usednou 
do malé kabiny na špičce rakety a vydají 
se tam, kde dosud nikdo nebyl. A pozna
jí na vlastní oči, že je Země kulatá!

? Vzpomenete si, kdy jste se s kos-
monautikou setkal poprvé?

Vybavuju si to, i když samozřejmě po
někud mlhavě. Šlo nepochybně o slavné 

přistání prvních lidí na Měsíci v roce 
1969. Měl jsem osm let a zažil jsem velmi 
emotivní večer na prázdninách u babičky 
s výsadou, že jsem nemusel jít brzy spát. 
Dívali jsme se na televizi a já si dodnes 
vzpomínám na podivné „duchy“ a na to, 
jak babička vyprávěla, že člověk poprvé 
přistál na Měsíci.

? Jednalo se tedy o impulz, který vás 
ke kosmonautice nasměroval? 

Nikoliv. Já jsem se k ní dostal poměr
ně velkým obloukem. Už na střední 
škole jsem sbíral autogramy – byl jsem 
vůbec takový sběratel. Jak jsem měl 
něčeho víc než tři kusy, hned jsem to 

sbíral – ať už známky, etikety od sirek, 
nebo třeba odznaky.

? Od zápalek je ke kosmonautice 
poměrně daleko. Proč jste si vybral 

právě autogramy astronautů? 
Já jsem tehdy ve své sběratelské vášni 
shromažďoval podpisy různých zají
mavých osobností. A v té době jsem se 
setkal s kolegou, který mě inspiroval, 
abych si napsal o autogramy slavných 
astronautů do NASA.

? Zní skoro neuvěřitelně, že by 
američtí astronauti posílali 

podepsané fotografie sběratelům 

Jako svou premiérovou „trofej“ získal 
Milan Halousek fotografii s věnováním 
a podpisem prvního amerického 
astronauta Alana Sheparda

Sběratel kosmonautů
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do Československa. Skutečně vám 
něco přišlo? 
Stěží tomu uvěřit, ale opravdu ano. Nejdřív 
od Alana Sheparda, prvního Američana ve 
vesmíru a pátého člověka, který stanul na 
Měsíci. Vzápětí dorazila i fotografie Char
lese Conrada, jenž byl na Měsíci jako třetí.

? Stejně je ohromné, že se k němu 
váš požadavek dostal…

No vidíte, a dostal. Stačilo požádat 
o jeho fotografii, napsat zpáteční adresu 
a zásilku adresovat NASA v Houstonu. 
Je také udivující, jak rychle na americké 
straně všechno proběhlo. 

? Zkusil jste si vyžádat fotografie 
i ze Sovětského svazu? 

Ano, obracel jsem se na sovětské kosmo
nauty pravidelně. Napsal jsem jméno, 
adresu Hvězdného Městečka a čekal 
jsem. Jenže Sověti neměli k dispozici tak 
krásné a velké barevné snímky jako Ame
ričané, a proto posílali jen podepsané 
kartičky a občas malou černobílou fotku.

? Vy jste však nezůstal pouze u auto-
gramů či fotografií, a postupně jste 

žádal víc, že? 

Začalo to docela nenápadně. Zjistil 
jsem, že mám sice podobenky a podpisy 
známých astronautů, ale vlastně o nich 
mnoho nevím. A tak jsem se rozhodl 
shánět si informace. To víte, tehdy neexis
toval internet, bylo to ještě dlouho před 
sametovou revolucí, proto jsem pátral 

především v knihovně. Československá 
tisková kancelář pravidelně vydávala tako
vé malé specializované brožury, takzvané 
dokumentační přehledy, kde bylo doslova 
všechno včetně kontaktů – třeba právě na 
NASA. A ta zas ve svých dokumentech 
zveřejňovala kontakty na své dodavatele. 
Což bylo něco pro mě.

? Začal jste si dopisovat s dodavateli? 
Doslova. Získat totiž další informace 

o dodavatelích kosmického programu, 
tomu prostě sběratel nemá šanci odolat.
 

? Jaké materiály se vám takto 
podařilo získat? 

Asi nejzajímavější byla korespondence se 
švédskou firmou Hasselblad, dodávající 

fotoaparáty pro program Apollo. Poslali mi 
obálku úplně naditou materiály. Ale komu
nikoval jsem i se společnostmi, které pro 
astronauty zajišťovaly jídlo či skafandry. 

? Chtěl jste se kosmonautice věnovat 
i v profesním životě? 

Vystudoval jsem slaboproud na střední 
škole elektrotechnické, načež jsem působil 
u Správy spojů a později u Telecomu. Ta 
práce mě zajímala, takže jsem se kosmo
nautice věnoval spíš jako velkému koníčku.

? Jak to fungovalo, když vám za so-
cialismu chodily obálky z „nepřá-

telských“ Spojených států? 
V civilním životě nešlo o tak zásadní 
problém, ale oříškem se to stalo na vojně. 
Sloužil jsem tehdy v Pardubicích u zpravo
dajské služby a domů mi přišel dopis z Ji
hoafrické republiky od Christiaana Barnar
da, který v roce 1967 jako první provedl 
úspěšnou transplantaci srdce. Já jsem mu 
totiž psal už dřív, ale odpověď dorazila až 
po třech letech, kdy jsem již rukoval. 

? Předpokládám, že zásilka přišla 
doporučeně. Jak jste si ji v podob-

ně svízelné situaci dokázal na poště 
vyzvednout? 
Důstojníci mě naložili do služebního 
vozidla, doprovázel mě politruk [politický 
komisař, pozn. red.] a pracovník kontra
špionáže a jeli jsme na poštu společně. 
Bylo to na pováženou – nikdo nechápal, 
jak mi mohou chodit dopisy z Jižní 
Afriky, když se vlastně jednalo o našeho 
potenciálního nepřítele.

? A směl jste si zásilku ponechat? 
Dopis byl protokolárně otevřen 

a zjistilo se, že „uvnitř je fotografie staršího 

Milan Halousek (*1961)
je předsedou vzdělávacího spolku 
KOSMOS-NEWS, který se zamě-
řuje na popularizaci kosmonautiky, 
a předsedou Astronautické sekce 
České astronomické společnosti. 
V České kosmické kanceláři měl 
dlouhé roky na starost organizová-
ní vzdělávacích a popularizačních 
programů a podporu účasti českých 
studentů na národních i zahranič-
ních kurzech a projektech zaměře-
ných na moderní vědu, techniku, 
kosmonautiku a astronomii.

Od roku 2001 organizuje 
aktuálně největší středoevropskou 
konferenci o kosmonautice 
KOSMOS-NEWS PARTY, určenou 
především amatérským zájemcům 
o pilotovanou kosmonautiku 
a moderní trendy v dobývání 
vesmíru. V letech 2011 a 2018 patřil 
k pořadatelům vzdělávacího pro-
jektu „Do kosmu s Krtkem“, v jehož 
rámci vzal Američan Andrew 
Feustel s sebou do vesmíru figurku 

Krtečka a po návratu na Zemi ji 
dovezl do České republiky.

Od roku 1980 Mi-
lan Halousek uspořádal již víc 
než 1 300 přednášek a besed 
o kosmonautice, publikoval přes 
150 článků v denním tisku, od-
borných i populárně-vzdělávacích 
časopisech a natočil víc než 50 
televizních a 250 rozhlasových 
rozhovorů i komentářů k udá lostem 

Kdo je…

Stačilo požádat o fotografii, 
napsat zpáteční adresu a zásilku 

adresovat NASA v Houstonu
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muže s textem, z nějž bylo identifikováno 
jméno Milan Halousek“. Musel jsem po
dat vysvětlení, že je na snímku jihoafric
ký lékař Christiaan Barnard a co a proč 
psal právě mně. 

? Postupem času jste shromáždil 
množství pozoruhodných materiá-

lů. Vystavoval jste je někdy? 
Ano, šlo o spoustu materiálů, které jsem 
dával dohromady mnoho let. Nejprve 
jsem dělal malé soukromé výstavky pro 
přátele. A tehdy mě moje kamarádka 
a zároveň učitelka na základní škole 
požádala, zda bych mohl kosmonautiku 
představit jejím žákům. Psal se rok 1984, 
takže neexistovaly žádné počítače, jen 
rozpálený zpětný projektor, na který 
jsem pokládal ty nejcennější archivní 
materiály. V současnosti mají zmíněné 
fotografie značnou cenu a autogramy na 
nich byly psány obyčejnou fixou. Dnes 
už bych to neudělal…

? Vzpomenete si na svou první 
oficiální veřejnou výstavu? 

Vystavoval jsem například v rámci ame
rického týdne v Plzni, ale moje opravdu 
první veřejná výstava byla u nás v Par
dubicích v kině JAS. Na podzim roku 

1995 měl premiéru film Apollo 13 a já 
jsem při té příležitosti uspořádal ve foyer 
kina svoji výstavku. Pojal jsem ji stylově: 
Vedle originálních fotografií astronautů 
s jejich podpisy jsem instaloval zároveň 
informace o hercích, kteří je v kultov
ním filmu ztvárnili, a řadu autentických 
novinových článků z roku 1970, kde se 
o průběhu mise psalo. Akce měla velký 
úspěch a můj tehdejší honorář činil pár 
„volňásků“ do kina. 

? V devadesátých letech k nám 
dorazil také internet, a vše, 

co jste tak dlouho a složitě řešil 

korespondencí, bylo najednou mož-
né zařídit na pár kliknutí myší. Jaký 
jste z toho měl pocit? 
Ano, šlo o zásadní změnu. Přesto mě 
zas až tolik neovlivnila. Když jsem totiž 
informace získával, jednalo se v podstatě 
o tu nejlepší dobu, protože nejslavnější 
američtí astronauti z programu Apollo 
už dolétali, ale stále působili v NASA 
a nebyli ani příliš staří. Takže i na sběra
tele, jako jsem byl já, rychle a většinou 
velmi vstřícně reagovali. Později však 
z NASA odešli a jejich soukromé adresy 
by pro případnou korespondenci jistě 
k dispozici nebyly. A tak vesele přichá

zely dopisní obálky naplněné materiály 
z těchto akcí. Dnes by myslím na podob
ný dotaz poslali jen odkaz na web…

? Postupně se o kosmonautice začalo 
víc hovořit a vy jste měl v dané 

oblasti poměrně solidní náskok. Pustil 
jste se tedy do popularizace? 
Ano, a velmi rád. V roce 2003 se zaklá
dala Česká kosmická kancelář a já jsem 
byl téměř u toho. Říkám „téměř“, pro
tože když mi to docent Jan Kolář nabídl 
poprvé, odmítl jsem. Ale napodruhé 
jsem již přijal a od roku 2006 jsem tam 
nastoupil jako vedoucí odboru vzdělává
ní a studentských aktivit. 

? Se kterým kosmonautem jste 
se poprvé viděl osobně?

Samozřejmě s Vladimírem Remkem. 
Byl jsem tenkrát na střední škole, když 
jsme krátce po jeho letu v březnu 1978 
pořádali branný závod a on se stal na
ším hostem. Tehdy jsem s ním ale ještě 
osobně nemluvil. 

Zjistil jsem, že mám sice fotografie 
s podpisy známých astronautů, ale 
vlastně o nich mnoho nevím

Ve sbírce nechybí například ani 
Neil Armstrong
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? A který z astronautů je váš 
nejoblíbenější? 

Určitě Andrew Feustel. Hodně jsme 
spolu prožili při společných cestách po 
České republice v letech 2011 a 2019, 
kdy se uskutečnila spousta besed našeho 
programu „Do kosmu s Krtkem“. A pak 
samozřejmě Vladimír Remek, se kterým 
často a rád spolupracuju. 

? Do vesmíru letělo 563 astronautů. 
Kolik podpisů tedy vlastně máte? 

Z oněch 563 mi chybí přibližně třicet. Jde 
především o ty „nesehnatelné“, například 
členy posádek Sojuz 11 či Apollo 1, kteří 
zahynuli. Přes dvě stě astronautů jsem 
také potkal osobně – například skoro 
stovku ve Vídni na světovém kongresu 
kosmonautů v roce 2016. Ze zmíněné 
akce mám ve sbírce krásnou fotografii, na 
niž se mi podepsalo přes osmdesát z nich. 
A z dvanácti Američanů, kteří byli na Mě
síci, jsem se setkal s pěti. 

? Navštívil jste některé kosmické 
středisko? 

V Evropě většinu, ale v Americe jsem 
dosud nebyl. Netroufnu si totiž na ten 
dlouhý let. Mým snem je vidět pilotova
ný start z Bajkonuru. 

? Přesto, chtěl byste se podívat třeba 
na Mezinárodní vesmírnou stanici? 

Občas mi novináři tuto otázku položí a já 
je vždycky odbudu tím, že to nejde, pro
tože vážím jako dva kosmonauti. Hypote
ticky bych samozřejmě velice chtěl. Ideál
ní by bylo, kdybych se nějakým řízením 
najednou ocitl tam nahoře. Na ISS by se 

mi nadmíru líbilo, protože má na palubě 
stav beztíže a navíc se tam lze pohybovat 
volně, kdežto na Měsíci bych musel být ve 
skafandru. A dokud se nepodaří vyvinout 
bionické skafandry, na Měsíc či na Mars 
mě hned tak nikdo nedostane.

? Jak vnímáte současnou situaci 
v pilotované kosmonautice, když 

se plánují lety právě na lunární povrch 
a na rudou planetu? 
Donald Trump propaguje „znovudobytí“ 
Měsíce do pěti let. Myslím však, že se to 
nepodaří, protože ještě není k dispozici 
potřebná technika a infrastruktura. Ale 
považuju za reálné, že tam Američané 
přistanou do osmi let. Předpokládám, 
že půjde o expedici Spojených států ve 
spolupráci s Evropou, Kanadou a Ja
ponskem, a to především kvůli financím 
a technologiím. Rusové v dané sestavě 
podle mě nebudou, ale místo nich se 
možná přizve Čína. 

? Proč právě Čína? 
Spolupráce s ní dobře funguje již 

nyní například v Evropské kosmické 

agentuře. Třeba Italka Samantha Cristo
forettiová s německým kolegou Matthia
sem Maurerem už v Číně absolvovali 
kratší výcvik a plánuje se, že v roce 2022 
či 2023 poletí na její novou orbitální sta
nici. A protože ESA s Číňany významně 
spolupracuje, předpokládám, že se je 
pokusí zapojit i do připravovaných lu
nárních programů. 

? Už se ví, kde k přistání na Měsíci 
dojde? 

Ano, plánuje se dosednutí a vybudování 
stálé základny na jeho jižním pólu. Pro 
vědce se jedná o velice zajímavé místo. 

Přes osmdesát podpisů astronautů 
vzešlo z osobního setkání na svě-

tovém kongresu ASE 2016 ve Vídni

Chybí mi asi jen třicet podpisů, 
především těch „nesehnatelných“ 

jako členů posádek Sojuz 11 či 
Apollo 1, kteří zahynuli

» fakta
ČESká koSMická kANcElář
  Česká kosmická kancelář (anglicky 

Czech Space Office, CSO) je obecně 
prospěšná společnost zabývající se 
propagací a podporou kosmických 
aktivit v naší zemi. Usiluje o zapo-
jení domácích vědeckovýzkumných 
pracovišť do projektů v oblasti 
dobývání vesmíru, spolupracuje 
s Evropskou kosmickou agenturou 
(ESA) a s Mezinárodní astronau-
tickou federací (IAF). Provozuje 
informační a poradenské centrum, 
pořádá vzdělávací a osvětové akce 
pro školy, univerzity i širokou 
veřejnost a podporuje studentské 
projekty. Vznikla 19. listopadu 2003, 
jejím ředitelem je Jan Kolář.
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? Tipujete, jaké bude složení po-
sádky a kdo tentokrát vstoupí na 

lunární povrch jako první? 
Program se jmenuje Artemis, podle řecké 
bohyně lovu i Měsíce a dvojčete Apollona, 
jehož jméno nesl legendární americký 
lunární program. Proto si myslím, že bude 

v posádce určitě žena a také jako první 
vstoupí na Měsíc. Pokud bych měl odhad
nout jméno, mohlo by jít o Američanku 
Christinu Kochovou, držitelku ženského 
rekordu v délce pobytu ve vesmíru. 

? Hlavním cílem je především vý-
stavba lunární výzkumné stanice. 

Kde se bude nacházet a k čemu má 
primárně sloužit? 

Jak už jsem zmínil, základna se plánuje 
na jižním pólu, kde leží impaktní krá
ter Shackleton, z vědeckého hlediska 
nesmírně zajímavý. Odborníci před
pokládají, že se uvnitř v hloubce přes 
čtyři kilometry mohl uchovat materiál 
z dob, kdy se Měsíc a vlastně i Země 

utvářely. Na okraji kráteru by vyrostla 
„měsíční vesnička“ Moon Village, kde 
by se mohli střídat vědci z různých 
zemí. Současně by si tam odborníci 
mohli vyzkoušet techniku, přístroje 
a vše ostatní, co bude o pár let později 
potřeba k vybudování základny na 
Marsu – který představuje hlavní cíl 
současné kosmonautiky.

? Čeho si na své práci ceníte nejvíc? 
Jde pro mě zároveň o celoživotní 

koníček a těší mě, že jsme za ta léta po
mohli mnoha studentům v jejich cestě 
za kosmonautikou. Nadále přitom každý 
rok hledáme mladé kosmonauty napří
klad pro vzdělávací program Expedice 
Mars a podobné akce. Podpora mládeže 
pro mě znamená prioritu.

? A na co se v budoucnosti kosmo-
nautiky nejvíc těšíte? 

Chtěl bych se dočkat chvíle, kdy se ně
který z českých – a našich – studentů 
dostane do vesmíru. A nové přistání 
na Měsíci, na to se těším moc. I když 
z hlediska sběratele autogramů už pro 
mě situace nebude tak růžová, protože 
asi není v lidských silách získat podpisy 
všech, kdo tam poletí. Ale budu se o to 
samozřejmě nadále snažit. 

Mgr. Jana Žďárská působí jako místopřed-
sedkyně Kosmologické sekce České astrono-
mické společnosti, pracuje na Fyzikálním 
ústavu AV ČR. K astronomii ji v dětství při-
vedl otec, v rámci její popularizace se věnuje 
ponejvíc rozhovorům s vědeckými osobnost-
mi a reportážím z astronomických akcí

Myslím, že v posádce Artemis 
bude žena a také tentokrát jako 
první vstoupí na Měsíc

Do kosmu s Krtkem

Andrew Feustel, jeden z nejvýznam-
nějších amerických astronautů sou-
časnosti, se do kosmu poprvé vydal 
v květnu 2009: Během třináctidenní 
mise se zapojil do opravy Hubbleo-
va dalekohledu. Tehdy měl u sebe 
básnickou sbírku Jana Nerudy Písně 
kosmické a také českou vlajku. S naší 
zemí je svázán přes manželku Indiru, 
jejíž matka pochází ze Znojma, za-
tímco otec je z Indie.

Na druhé cestě o dva roky 
později, tentokrát v raketoplánu En-
deavour mířícím k ISS, doprovázela 
astronauta figurka Krtečka z pohá-
dek Zdeňka Milera. Po návratu při-
jel Feustel s rodinou do Česka a na 
řadě velkých besed po celé republice 
představil i s Krtkem kosmonautiku 
coby vědní obor budoucnosti. 

Na úspěšný projekt Do kos-
mu s Krtkem 2011 navázal další, 
stejnojmenný, pouze s letopočtem 
2018. V uvedeném roce Feustel 

opustil rodnou planetu potřetí: Na 
palubu Mezinárodní vesmírné 
stanice vzal opět figurku Krtečka, 
jen o poznání menší – vzhledem ke 
stísněným prostorám lodi Sojuz. 
Kromě toho měl s sebou kopii titul-
ní stránky časopisu Vedem, který 
za druhé světové války vydávali 
chlapci v terezínském ghettu, a také 
kopii obrázku Měsíční krajina. 
Nakreslil jej nadaný čtrnáctiletý 
Petr Ginz z Prahy, jenž Vedem za-

ložil a ve zmíněném ghettu strávil 
dva roky, než ho v září 1944 zabili 
v koncentračním táboře Osvětim.

Na jaře 2019 navštívil Andrew 
Feustel s rodinou Českou republiku 
znovu a absolvoval sérii besed se 
zájemci o kosmonautiku v růz-
ných městech. V rámci projektu Do 
kosmu s Krtkem probíhaly i po jeho 
odjezdu vzdělávací a popularizační 
přednášky ve školách, knihovnách, 
klubech či na hvězdárnách.

Andrew Feustel na palubě iSS 
v roce 2018, s krtečkem v pozadí


