Jacques-Yves Cousteau
Jacques-Yves Cousteau se narodil 11. ervna 1910 v Sain André de Cubzac poblíž
Bordeaux ve Francii. V roce 1930 byl p ijat na Námo ní akademii v Brestu a po jejím
absolvování se stal d stojníkem francouzského námo nictva. P vodn se cht l stát pilotem,
ale vážná autonehoda mu to znemožnila. Podílel se na vynálezu dýchacího p ístroje
Aqualung (1943), který umož uje potáp ní bez vzduchové hadice vedoucí na hladinu a
podstatn tak rozši uje možnosti potáp ní a pohybu pod hladinou. Po válce se tento p ístroj
osv d il p i išt ní p ístav od min.

Od roku 1950 byl velitelem výzkumné lodi Calypso. Tato 360-tunová lo p vodn
postavená jako minolovka v r. 1942 pro britské námo nictvo byla p estav na na výzkumné
plavidlo a své jméno dostala na po est mytologické mo ské nymfy.
Své výzkumné cesty popsal v n kolika knihách pojednávajících o mo i. Pat í mezi n nap .
Sv t ticha (1953), Živoucí mo e (1962) a Sv t bez slunce (1964), které byly též zfilmovány a
získaly Oscary a jiná vrcholná ocen ní v etn Zlaté palmy v Cannes v 1956. V létech 1968 1976 zdokumentoval mo ský sv t a následn vyzdvihl d ležitost ochrany oceánu v televizních
dokumentech "Podmo ský sv t Jacquese Cousteaua."

Calypso
V roce 1973 založil Cousteauovu spole nost, což je organizace, která získává prost edky na
prozkoumávání, výzkum a zachování života v oceánech. Se dv ma lod mi Calypso a Alcyone
výzkumníci navšt vují místa po celém sv t , dokumentují stav mo í a ek a snaží se p sobit
na zlepšení kvality života. na naší planet . Cousteau je p esv d en, že je d ležité uv domit si
jak vzájemn je na sob závislý lov k a p íroda. Z toho vyplývá nutnost vzd lávání a
seznamování lidí na celém sv t s ochranou p írody; aby každý poznal jak je naše planeta
jedine ná a jak ji m žeme zachovat v dobrém stavu, tak aby mohla i nadále fungovat pro
všechny, kdo na ní žijí. Je d ležité, aby lidé i jejich vlády m li správný postoj ke zdraví
planety Zem a aby jí jejich innost neškodila.
Od roku 1988 byl lenem Francouzské akademie, získal i adu dalších ocen ní.
Zem el 26. ervna 1997 v Pa íži. V jeho odkazu pokra uje syn Jean-Michel Cousteau (1938)
a vnou ata Fabien a Celine, jeho druhý syn Phillipe (1940) zahynul v roce 1979 p i havárii
hydroplánu.
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