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Astronaut  NASA Douglas Wheelock,  

publikoval své krásné fotografie Země, 

spolu se svými popiskami. 



  Mezinárodní vesmírná stanice 





Kdykoliv se dívám z okna a přemýšlím o naši krásné planetě, má duše zpívá! 
Vidím modré nebe a bílé mraky, je to požehnaný den. 



Řecké ostrovy za jasné noci během našeho letu nad  Evropou. U Středozemního moře svítí 
Atény. 



Tajemný ostrov ležící v Indickém oceánu nedaleko Madagaskaru, zajímavé textury ostrova a 
jeho neobvyklý tvar Vám ho pomohou najít. 



Aurores boréales (severní záře) při jedné z nejkrásnějších nocí nad  Evropou.Obrázek jasně 
ukazuje průliv Dover-Calais.  Jsou vbidět světla Paříže i trocha deště na západě Anglie,  

především v Londýně. 



Krásný měsíc. 



Ze všech míst naší krásné planety jen málo  může  krásou a bohatostí barev soupeřit s 
Bahamami. Na této fotografii jsou  Bahamy vidět přes naši  loď. 



V e vztahu k zemské oběžné dráze máme rychlost 28,163 kilometrů za hodinu (8km za 
sekundu), takže oblet trvá 90 minut a východ a západ slunce mé mekaždých 45 minut. Téměř 

polovinu našeho času zde máme noc, a tak používáme  světla na našich přilbách. 



Další velkolepý západ slunce. 



jserm 

Krásný ostrov v Tichém oceánu 1930 mil na jih od Honolulu ,jsem  fotografoval pomocí 400mm 
objektivu. 

na . 



Perfektní odraz slunečního světla ve východním Středomoří. 



Nad  středem Atlantického oceánu, před krásným západem slunce můžete vidět spirálu 
hurikánu. 



Nad Austrálií jsme viděli posvátný monolit Uluru, také známý jako Ayers Rock. Nikdy jsem neměl 
možnost navštívit Austrálii, ale doufám,že jednou budu stát před tímto zázrakem přírody. 



Svítání na Andách v Jižní Americe, nevím název hory, ale je to velmi působivé svými stíny,  
táhnoucími se přes další hory. 



Egyptské pyramidy v Gíze . Kromě toho: Rudé moře, Sinajský poloostrov, Mrtvé moře, 
Jordánsko a  Kypr ve Středozemním moři s Řeckem na obzoru. 



Noční pohled na Nil, táhnoucí se jako had celým  Egyptem až  ke Středomoří, spolu se svítící Káhirou a 
rozusáhlou deltou.Kromě toho na fotografii můžete vidět i Středozemní moře. 



K ISS se blíží  loď "Progress39P" se  zásobami. Plná potravin, pohonných hmot, náhradních dílů a 
všeho potřebného pro další sezónu. Očekáváme velký dar: čerstvé ovoce a zeleninu. Zázrak po 

třech měsících lyofilizovaného jídla! 



Fotografie části kabiny. Rozloučili jsme se s členy naší skupiny Sašou, Míšou a Tracym. Tento 
víkend budou bezpečně na Zemi.  



Modul Unión 23C Olympus se spojil s ISS. Až zde  naše práce skončí, vrátíme se  zpátky do 
našeho domu na Zemi. Vidíme zasněžený Kavkaz, vycházející slunce se odráží v Kaspickém moři. 



Odraz barev, pohybu a života na obrazovce v našem báječném světě. Toto je část Velkého 
bariérového útesu na východním pobřeží Austrálie, fotografovaná s 1200 mm objektivem. 



Svůdná krása Itálie za letního večera. Můžete vidět několik ostrovů, které zdobí pobřeží - Capri, 
Sicílii a Maltu. Podél pobřeží  se nachází Neapol a Vesuv  . 



Perla Patagonie se nachází na jižním cípu Jižní Ameriky, kde se  krása oceánů, skalnatých 
masivních ledovců, fjordů a hor snoubí v dokonalé harmonii. 



Okno kabiny stanice nabízí panoramatický výhled na naší krásnou planetu. Sedím v kabině, a 
přípravuji fotoaparát pro náš večerní let nad hurikánem Earl. 



Florida a jižní Spojené státy americké v jasné podzimní noci v měsíčním světle na vodě a nebe  
 s miliony hvězd 



Jasná noc padá na východní Středomoří. Starověké zeměs  miliony hvězd, které se šíří z Káhiry. 
Historické země pohádkových exotických ostrovů. Athény, Kréta, Kypr, Rhodos, Izmir, Ankara, 
Damašek, Bejrút, Haifa, Amman, Tel Aviv, Jeruzalém, Káhira. Všechny představují malá světla v 
této chladné listopadové noci. 



V tomto ročním období si můžete vychutnat krásu polárních  mraků. S velkým úhlem osvětlení se 
nám podařilo zachytit tenkou vrstvu mraků " svítících" při západu slunce. 



Fascinuje mě, že jsem  viděl  z 
takové výšky planetu Zemi, byl 

součástí  historie. Nyní opět 
dýchám  její  vzduch, každé ráno 
hledím na slunce a prožívám svůj 

život. Připomínám si, že tu nejsme 
náhodou, , máme cíl, pro jehož 

splnění jsme byli určeni. 

Astronaut Douglas 
Wheelock 

Montage: Lutoro 


