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Rastliny vo vesmíre 

Opis situácie 

Pracujete ako výskumník na Katedre astrobiológie. Ste členom tímu, ktorý pripravuje 
návrh na vytvorenie modulu podpory života pre vesmírny let na Mars a snaží sa 
získať zmluvu na jeho výrobu. Spolu s kolegami skúmate proces fotosyntézy a 
snažíte sa zistiť informácie o potrebách a energetických požiadavkách na stravu 
kozmonautov počas misie. Napokon na základe svojich zistení spíšete správu, ktorú 
prednesiete na seminári. 

V rámci riešenia tejto úlohy sa naučíte, že: 

 V zelených rastlinách prebieha za prítomnosti svetla fotosyntéza. 

 Počas fotosyntézy chlorofyl, ktorý sa nachádza v chloroplastoch niektorých 

rastlinných buniek, absorbuje svetelnú energiu. 

 Táto svetelná energia sa následne využíva na premenu oxidu uhličitého a 

vody na sacharidy (glukózu). 

 Počas fotosyntézy sa ako vedľajší produkt uvoľňuje kyslík. 

 Nízke teploty, nedostatok oxidu uhličitého a svetla znižuje intenzitu 

fotosyntézy. 

 Rastliny potrebujú pre zdravý rast široké spektrum minerálnych iónov. 

 Ľudské telo potrebuje na správny vývin vyváženú stravu. 

 Aktívnejší ľudia potrebujú viac sacharidov a tukov, aby mali dostatok energie. 

Očakávané výstupy 

V rámci aktivity uskutočníte jeden alebo viacero výskumov alebo vypracujete 
písomné zadanie a potom napíšete správu o tom, čo ste zistili. Svoje výsledky 
budete následne prezentovať zvyšku triedy. 

Počas aktivity máte vytvoriť nasledujúce materiály: 

Tlačovú správu a podklady 
 

 Výskumný plán 
 

 Výskumnú správu 
 

 Prezentáciu 
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Email od:  Diana Javorová 

Komu:  Výskumné tímy 

Predmet:  Súťaž vesmírnej agentúry o vytvorenie modulu podpory života 

 

Práve som sa dozvedela podrobnosti o novom projekte vesmírnej agentúry, ktorého cieľom je 

vytvoriť návrh na modul podpory života, ktorý by bolo možné v budúcnosti použiť pri letoch do 

vesmíru. Zdá sa, že sa vesmírna agentúra rozhodla usporiadať celosvetovú súťaž o najlepší návrh 

systému podpory prežitia pre dlhé vesmírne lety. Počas letov, ktoré trvajú 2 a viac rokov, potrebujú 

kozmonauti zásoby jedla, vody a kyslíka. Víťazný tím získa možnosť vyrobiť navrhnutý systém a 

vyvinúť technológiu, ktorá by zabezpečovala jeho fungovanie. Myslím si, že by sme sa mali o to 

pokúsiť – máme predsa vynachádzavý a usilovný kolektív. Som presvedčená, že máme veľkú šancu 

získať zmluvu na jeho výrobu. Vašou úlohou je prispieť radami a nápadmi k niektorým biologickým 

témam (napr. ako z rastlín na vesmírnej lodi získať čo najviac kyslíka a jedla) a nadobudnuté 

poznatky využiť pre potreby posádky. Projekt bol vyhlásený formou tlačovej správy, ktorú vesmírna 

agentúra uverejnila na internete. Nájdete ju v prílohe spolu s bližšími informáciami o súťaži. Stiahla 

som aj podkladový materiál (pozri prílohu). 

Materiál som si prezrela a na okraj som napísala pár poznámok o tom, aké výskumy by sme 

mohli uskutočniť, a aké informácie by sme mohli preskúmať. To nám pomôže vyriešiť niektoré 

problémy, na ktoré narazíme pri vytváraní návrhu. Bolo by dobré rozdeliť ich medzi rôznych členov 

tímu. Bude potrebné: 

 prečítať si tlačovú správu a podklady; 

 vybrať si jeden alebo viacero problémov, na ktoré upozorňujem a zrealizovať nevyhnutný 

výskum; 

 napísať správu o tom, čo ste zistili; 

 zúčastniť sa stretnutia, na ktorom prediskutujeme výsledky rôznych výskumov. 

Na tomto stretnutí dáme dohromady naše nápady a navrhneme modul podpory života. 

 

 

Katedra 

Astrobiológie 
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Tlačová správa 

 

 

 

Vesmírna agentúra vyzýva k vytvoreniu 
návrhov modulu podpory života pre 
posádku vesmírnych letov na Mars, 
prípadne aj ďalej. 
 

Vesmírna agentúra vyhlasuje súťaž o vytvorenie modulu so systémami podpory života 

pre posádku vesmírnych letov dlhších ako dva roky. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky 

inštitúcie. Na konci súťaže vyberie agentúra desať návrhov a bude ich prezentovať na 

významnej verejnej výstave, ktorá sa každoročne koná na počesť predstavivosti, 

kreativity a talentu vedcov a inžinierov na celom svete. Víťazný návrh vyberie 

medzinárodný tím vedcov a inžinierov a vyhlási ho na tlačovej konferencii v posledný 

deň výstavy. Víťazný tím získa zmluvu, ktorá mu umožní pokračovať vo výskume a 

vytvoriť funkčný prototyp modulu podpory života. 

Návrh modulu je prvým krokom na ceste k úspešným letom ľudí na Mars. Po prvom lete 

človeka do vesmíru v roku1961 a neskôr po prvom pristátí človeka na Mesiaci v roku 

1969, po vytvorení Medzinárodnej vesmírnej stanice a úspešnom pristátí sondy Curiosity 

na Marse v roku 2012, je človek na Marse ďalším obrovským míľnikom v dejinách 

skúmania vesmíru. 

 

 

Vesmírna agentúra  
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Súťaž o modul podpory života 

 

Vytvorte najlepší návrh modulu so systémami podpory života pre posádku 

vesmírneho letu na Mars, prípadne aj ďalej. V súčasnosti sú misie na Mars 

v štádiu plánovania. Dlhodobou víziou Európskej vesmírnej agentúry je poslať 

človeka na misiu na Mars v roku 2033, NASA uvažuje o roku 2037. 

 

 
Nasledujúci krátky dokument stanovuje kľúčové témy pre návrh modulu podpory života. 

 

 

Vytvorenie modulu podpory života pre kozmonautov misie na Mars 

 

 
1. Úvod 

 

V každej doteraz uskutočnenej misii do vesmíru sme kozmonautom poskytli 

všetko, čo potrebovali na prežitie (potravu, vodu, kyslík). Dostať také 

obrovské množstvo materiálu z dosahu zemskej gravitácie je však veľmi 

nákladné. Čím je misia dlhšia, tým je drahšia. Dostávame sa do bodu, keď 

sú náklady na vybavenie posádky potrebnou potravou a kyslíkom (voda sa 

recykluje) vyššie ako náklady na inštaláciu sebestačného systému 

uspokojovania biologických potrieb priamo na palube kozmickej lode. 

Vypočítali sme, že rozhodujúcou hranicou sú dva roky. Pre lety kratšie ako 

dva roky je lacnejšie vyslať kozmonautov do vesmíru spolu s potravou 

a kyslíkom.  

 

Pre dlhšie lety je lacnejšie vybudovať zásobovací systém priamo 

na kozmickej lodi. Lety na Mars trvajú viac ako dva roky, a preto vesmírna 

agentúra vážne zvažuje možnosť vybudovania vyváženého ekosystému, teda 

modulu podpory života, priamo v kozmickej lodi. Systém by posádke 

poskytol všetku potravu a kyslík potrebný pre let. Je mimoriadne dôležité, 

aby sa dal systém presne regulovať. Zásobovanie energiou musí byť 

v presne stanovených množstvách tak, aby došlo k čo najmenším stratám. 

Vesmírna agentúra  

Napísala som vám na 

okraj pár nápadov, ktoré 

by ste mohli vyskúšať. 

Potrebujeme podrobnú 

analýzu stravy pre 8 

jedincov na 800-dňový let 

do vesmíru – teda celkové 

množstvo živín, potrebnej 

energie a pod. Uveďte, aké 

faktory a akým spôsobom 

by mohli ovplyvniť celkové 

množstvo potravy. 

Zistite, akými rôznymi 

spôsobmi by sa dala 

recyklovať voda 

a vyskúšajte ich. 
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Zároveň sa musia využívať rastliny, ktoré vyprodukujú čo najviac potravy a 

kyslíka pri čo najmenšom množstve svetla a výživných látok.  

 

2.  Pestovanie rastlín vo vesmíre  
 

a.  Pestovateľský substrát 

 

Dospelý človek spotrebuje priemerne 602 litrov kyslíka denne. Z tohto 

dôvodu je nutné použiť rastliny, ktoré budú pri procese fotosyntézy čo 

najúčinnejšie a zabezpečia posádke kozmickej lode kyslík počas celej 

doby letu. Rastliny nebudú rásť v pôde, ale v špeciálnom substráte. 

Substrát obsahuje všetky živiny nevyhnutné pre rastliny a uvoľňuje ich 

v presných množstvách. Preto zabezpečuje lepší prísun minerálnych 

látok než obyčajná pôda. 

 

b.  Svetlo 

 

Najväčším technickým problémom je zabezpečiť rastlinám dostatok 

svetla. Jednotku prežitia budú poháňať solárne články, čím sa zabezpečí 

výroba elektrickej energie. Časť z nej sa využije na osvetlenie rastlín, 

ktoré svetelnú energiu využijú pri procese fotosyntézy, a tak 

kozmonautom vyprodukujú potravu a kyslík. 

 

Ani jedna fáza prenosu energie však nie je účinná. Svetlo sa najprv 

pomocou solárnych článkov premení na elektrickú energiu. Vzniknutá 

energia sa následne pomocou elektrického osvetlenia zmení späť na 

svetlo. Nakoniec sa svetlo v procese fotosyntézy premení v rastlinách na 

chemickú energiu. Dokonca aj pri podmienkach, aké nájdeme v skleníku, 

využije rastlina pri fotosyntéze len 7 % slnečného žiarenia dopadajúceho 

na jej listy. Je to čiastočne spôsobené tým, že molekuly chlorofylu 

v bunkách listov dokážu naraz absorbovať len jeden fotón slnečného 

žiarenia. Ak na molekulu chlorofylu, ktorá práve spracúva posledný fotón, 

dopadnú ďalšie fotóny, nevyužijú sa. 

 

Vedci z Európskej vesmírnej agentúry preto navrhli používať osvetlenie, 

ktoré sa rýchlo (2 000-krát až 12 000-krát za sekundu) zapína a vypína. 

Medzi dopadom jednotlivých fotónov na molekulu chlorofylu tak bude 

prestávka. Znamená to, že molekula bude mať dostatočný čas na to, aby sa 

pripravila na prijatie ďalšej dávky energie. Zdrojom rýchlo sa 

zapínajúceho a vypínajúceho svetla je svetelná dióda (LED dióda). 

Výhodou LED diód je ich dlhá životnosť a nízka spotreba elektrickej 

energie. LED diódy vydávajú červené, modré, zelené a žlté svetlo podľa 

toho, aký materiál bol použitý na ich výrobu. 

  

Dokážeme zistiť, ako 

fyzická aktivita 

vplýva na spotrebu 

kyslíka a tvorbu CO2? 

Čo okrem toho ešte 

vplýva na tieto 

hodnoty? 

Aké zloženie živín je 

potrebné pre zdravý rast 

rastlín? Takisto by ste 

mohli preskúmať typy 

pestovateľských 

substrátov, ktoré by sa dali 

použiť. 

Ako vplýva intenzita 

svetla na intenzitu 

fotosyntézy? 

Potrebujú rastliny pre 

svoj rast každých 24 

hodín tmu? Ak áno, aký 

vplyv to má na 

zásobovanie posádky 

kyslíkom? 

Ktorá farba je pri 

procese fotosyntézy 

najúčinnejšia? Mohli 

by rastliny prežiť na 

Marse, kde sa svetlo 

nachádza hlavne 

v červenom rozhraní 

spektra? 
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c. Druh rastlín 

 

Rastliny vhodné do modulu podpory života musia byť nielen výživné, aby 

posádke poskytli potrebné živiny a zachovali jej zdravie, ale aj účinné 

v procese fotosyntézy, aby vytvárali čo najviac kyslíka. Jeden štvorcový 

meter vegetácie zabezpečí 30 až 31 litrov kyslíka denne. Vedci sa pokúšajú 

zistiť, v akých podmienkach by sa rastlinám počas letu na Mars darilo 

najlepšie, aby dokázali udržať alebo zlepšiť mieru produkcie kyslíka.  

 

Ak chceme zabezpečiť čo najlepší rast rastlín, je potrebné preskúmať aj 

optimálnu teplotu a úroveň koncentrácie oxidu uhličitého. 

 

Je veľmi pravdepodobné, že na palube kozmickej lode sa dajú pestovať 

iba určité druhy rastlín, čo pre posádku môže predstavovať problém. 

Predstava, že viac ako dva roky budú ich jedinou potravou tri či štyri druhy 

zeleniny, nie je veľmi lákavá. Z tohto dôvodu sa vedci snažia vytvoriť 

prístroj, ktorý by dokázal vyrábať potraviny s rôznou štruktúrou, rôznymi 

farbami a príchuťami. Tým by sa malo zabrániť jednotvárnej strave. 

 

 

 

Záver 

 

Úloha zabezpečiť pre posádku ôsmich kozmonautov sebestačné prostredie 

počas letu na Mars a späť je náročná. Iná možnosť je vybaviť kozmickú loď 

zásobami koncentrovanej potravy a kyslíkovými fľašami na dva roky (alebo 

aj viac). Náklady s tým spojené sú však obrovské. Je preto nesmierne 

dôležité uskutočniť výskum, ktorý by objavil najúčinnejší spôsob 

pestovania rastlín počas vesmírnych letov. Sebestačný systém by ľuďom 

umožnil navštíviť jedinú planétu našej slnečnej sústavy, na ktorej je možné 

bezpečne pristáť – Mars. 

 

 

Z ktorých rastlín sa dá 

získať najviac potravy 

a kyslíka pri rovnakom 

množstve svetla a tepla? 

Aká je optimálna 

hladina CO2 a teplota 

pre rast rastlín? 

Keďže je možné pestovať 

iba určité druhy rastlín, je 

dôležité nájsť také 

rastliny, ktoré sú 

najúčinnejšie v procese 

fotosyntézy a zároveň sú 

najväčším zdrojom 

bielkovín. Aké druhy 

rastlín budeme potrebovať? 


