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Gvoo 

U příležitosti 60. výročí Velké říjnové socia—
listické revoluce si znovu připomínáme význam této 
události pro společenský a ekonomický vývoj světa. 
Zejména v tomto období, avšak i mimo ně, sledujeme 
úspěchy, jichž SSSR dosáhl ve všech odvětvích, mj. 
ve vědě a technice. Jedním z oborů, v nichž bylo 
dosaženo největšího a nejlépe patrného pokroku, je 
bezesporu výzkum vesmíru. byla to právě sovětská 
kosmonautika, která uskutečnila vypuštění první umě-
lé družice v dějinách, a byl to sovětský občan, kte-
rý jako první člověk vzlétl 'blíž ku hvězdám". 

Abychom se mohli letos i v příštích letech se-
známit s dosavadními sovětskými uspechy podrobněji 
a názorně, rozhodla se Hv zdárna v Teplicích vydat 
v roce 60. výročí USR dvojici diafilmů - S0V'TSKA 
ASIRONCViE a SOJETSKÁ KCSv0,AUTIKA, jejichž autorem 
je ing. Kartel G r ú n . Diafilm má sloužit pro 
potřeby hvězdáren a planetári a, astronomických krou 
ků, le:tonů SCSP, Socialistické akademie a dalších 
organizací při popularizaci sovětské vědy a tec iky. 
Obrazového materiálu lze u; ít buď ve formě diapásu, 
nebo lze z něho vytvořit sadu zarámovaných diapozitivů. 
Text můžeme buď volně reprodukovat, nebo nahrát na 
magnetofonový záznam. 

Obsah diafilmu byl rozdělen do následujících 
kapitol: Historie a raketová technika (obr. 1 — 10); 
umělé družice Země (obr. U — 17); kosmické lodi a 
orbitální stanice (obr. 18 — 26); měsíční a plane—
tární sondy (obr. 27 - 38). 
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#STOR á Rt KETOVÁ 
ECMN i KA 

?ra přelomu 19. a 20. staletí se řada fyziků pro-
pracovala k teoretickému řešení pohybu rakety. Nej-
oustavněji se tímto problémem zabýval Konstantin 
duardovič Ciolkovskij, který je právem celým světem 
ovaž ván za jednoho z nejvýznamnějších "otců kosmo-
suU y". Narodil se r. 1857, jako samouk vystudoval 
sta se středoškolským profesorem fyziky v Kaluze. 

f~gku 903 publikoval první část své práce "Výzkum 
vernirných prostorů reaktivními přístroji". Odvodil 
zá ladní pohybovou rovnici rakety jako tělesa s pro-
mQhnou hmotností (nyní nazývána jeho jménem), podle 
ťž dokázal, že raketa se může pohybovat vyšší rych-
ostí než je rychlost vytékajících zplodin hoření. 
avrhl principiálně kapalinový raketový motor (dokor-
e jeho kombinace kapalného kyslíku a kapalného vodí-
ti byla použita teprve v polovině 60. let Američany) 
nezávisle na jiných odbornících navrhl systémy rake-

t vých vlaků - vícestupňových raket. V carském Rusku 
n měl příliš vydatnou podporu; tu mu poskytla teprve 
v)á a sovětů (Lenin Ciolkovskému přidělil jednu z prv-
n c státních penzí). 1 když Ciolkovskij nebyl prak-
t c ým experimentátorem, dovedl nadchnout desítky mia-
dyc specialistů, techniků i vědců. Nedlouho před svou 
smr í na podzim 1935 promluvil k celérni sovětskému li-
du o rozhlasu u příležitosti májových oslav toho roku. 
Z%s al nám tak zachován jeho hlas na gramofonovém zá-
zpamu, hlas, jímž sliboval, že ještě generace jeho po-
siuchačů se dočká prvních letů do vesmíru. 

~r. 1: Portrét K. E. Ciolkovského. 



První sovětské výzkumná a konstrukční organizace, 
která se zabývala raketovou technikou, l 'ia založena 
v Leningraďě r. 1921 pod názver.. Laborator dynamiky 
plynů. Jeji'm zakladatelem byl raketový nadšenec inže-
nýr Tichomirov (1860- 1930), který se zabýval těmito 
problémy od konce 19. století a r. 1928 uskutečnil 
starty ra1cet na tuhé pohonné látky (bezdýmný střelný 
prach), významnou podporou v delší práci byla pomoc 
maršála Tuchačevského. V r. 1928 zde pracovalo deset 
osob, o pět let později již přes 200 pracovníků. Jed-
ním z nejvýznamnějších konstruktérů byl V. F. Gluško, 
který dnes zastává klíčovou roli v sovětské kosmonau-
tice. Od r. 1929 zde byly zahájeny práce na konstrukci 
kapalinových motorů a elektrických motorů. R. 1931 do-
šlo v řvioskvě a v Leningradě ke spojení skupin raketo-
vých pionýrů v rámci 5.viachimu; vznikly Gruppy izu-
čenija reaktivnogo dviženija. Od r. 1932 byl nejaktivnějšf 
L;osGird, jehož duší se stal S. P. Koroljev (1906— 1966), 
pozdější Hlavní konstruktér SSSR. Koncem roku 1933 do-
šlo ke sloučení civilních i vojenských výzkumných orga-
nizací do Imtitutu pro reaktivní vědecký výzkum (RNI I). 
Jeho šéfem se stal I. T. Kiejrconov a náměstkem vedoucí-
ho nejprve S. P. Koroljev, později G. E. Largemak. 
V letech 1934- 1938 bylo uskutečněno několik raketo-
vých startů, akoušky okřídlené rakety 212 a r. 1940 
také první start raketoplánu s motorem OR?'-65. tezi 
největší úspěchy třicátých let patří dva starty raket 
s kapalinovými motory, uskutečněné roku 1933 skupinou 
lviosG i rd. 

Obr._2: První sovětské kapalinové rakety. 
Vlevo GIRD-09, zkonstruovaná podle projektu rvi. K. Ti-
chonravova S. P. Koroljeuem. Startovní hmotnost 19 kg, 
z toho palivo 5 kg, délka 2,4 m. botor na kapalný kys—
lík a benzín měl tt,h kolem 300 N. Při prvním startu 



17.8.1933 byla dosažena výška #00 m, podruhé se ve 
výšce 100 m roztrhl motor. Následujícího roku tato 
akéta několikrát dosáhla výšek kolem 1500 m, 

ravo GIRD-X, na níž pracovala skupina F. A. Canděra 
)827- #933)• Tento inženýr r. 1930 vyzkoušel na stavu 
první so'ěts!<ý kapalinový raketový motor, avšak startu 
své rakety se již nedožil. G(RQ-X měl startovní hmot-
r4ost téměř 30 kg, z toho palivo přes 8 kg. Délka byla 
2 m. Motor na kapalný kyslík a etylalkohol měl tah 

650 N. Při prvním startu 25.11.1933 došlo ve výšce 80 m 
explozi motoru. Pokus nebyl opakován, avšak v letech 

935-37 byla několikrát konstrukce využita u novějších 
p ogramů. 

Roku 1939 se od RNII oddělila skupina pod vedením 
Gl škovým, která r. 1941 přerostla do Zkušební a kon-
st~ukční kanceláře kapalinových raketových motorů (0KQ). 
Do \r. 1946 zde po svém propuštění z vězení přacoval ja-
ko Náměstek letových operací také Koroljev. Po druhé 
svět0 é válce, v níí byly zkonstruovány nacistickými 
konst uktéry mj. moderní rakety 4'-2, provedla několik 
zkuše nich startů této rakety taká sovětská armáda (po-
prvé .10.1 47). Gluškova skupina provedla na raketě 
řadu ú rev, s nimiž byla po krátkou dobu vyráběna v SSSR 
pod ná vem Poběda, avšak brzy se ukázala bezperspektiv-
řtst 

J 
jí konstrukce. Proto bylo přikročeno k vývoji a 

výrob_ vlastních raketových zbraní; raket téhož typu 
bylo šak využíváno také pro vědecký výzkum horních vrs-
tev a osféry a další vědecké úkoly. Náčelníkem RNI I se 
v té bě stal pozdější president AV SSSR W. V. Keldyš. 

Obr. t Sovětské kontinentální strategické a současně i 
geofyzikální rakety. 
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Vlevo j¢ raketa V-2-A s raketovým motorem R-W) , 
vyvinutým Gluškovým 0Kg. Startovala od r. 1S49 a by-
la schopná vynést 2 200 kg do výšky přes 200 km. 

Vpravo další jednostupňová raketa, V-5-B s motorem 
RD-103 (opět Gluško). Byla používána od r. 1953 a 
při vědeckém využití vynesla 1 300 kg do výšky 512 km. 
Na palubě této rakety se vydali do prostoru první psí-
ci a další živočichové. 

~ 

Roku 1954 byly zahájeny práce na motorových jed-
notkách pro novou sovětskou raketu - první mezikonti-
nentální iaalistickou raketu na světě. Její konstrukce 
byla dílem týmu hlavního konstruktéra S. P. Korci jeva 
a k jejímu prvnímu startu došlo v srpnu 1557. Dne 
4. 10. téhož roku tento typ rakety vynesl první umě-
lou družici Země v historii lidstva a začal být po-
užíván pro sovětské kosmické lety. Podílí ' ma vět-
'íně sovětských startů do vesmíru - vynášel v různých 
modifikacích první družice, všechny kosmonauty, první . 
sondy k %iěsíci i k planetám, většinu družic Kosmos, 
Meteor. V odborné literatuře bývá tento typ raket ozna-
čován jako "řada A". Je pro něj charakteristické para-
lelní řazení stupňů (zřejmě ideový vliv Cio)kovského 
námětů z r. 1929); centrální stupen je označován jako 
druhý a startovní boční motory jako první stupeň. 

Základní konfigurace rakety A byla použita hro 
první tři Sputniky (1957- 1958). Centrální stupen mé 
délku 28 m a průměr téměř 3 m, boční kuželové náorže 
mají délku 19 m a max. průměr 3 m. S aerodynamickým 
štítem o délce 4,4 m a průměru 2,6 m je celková délka 
rakety 32 m. Nosnost je téměř 1 400 kg. 

Pro první Luny k ;ěsíci byl přidán horní stupeň 
(třetí) o průměru 2,6 m a délce 3,4 m s jediným moto-

i --



em O taftu kľ 0,9 i4N. Nosnost na translunární drá—
,u byla 1 55 kg v . posledního stupně. Stejného jedno—
:omorc"ěh ^toru bylo, použito i v hora m stupni re—
i~aty pro r. :i ko m neuty, která dostala oficiální po—
'mero'.'éní Vo Celková délka byla 36 m a nosnost 
otem 4 50O..1óz Tato modifikace bývá označovária jako 

1 Další modifikace (A-2) vznikla užitím horního 
stupně so dvťma dvoukomorovými motory RD-219, vyvíje—
nými v GDL— OKS během let 1958— 1951. Tah každého mo—
toru je 0,9 N. Startovaly s ní kosmické sondy Venera 

K,ers první generace, tuna druhé generace, lodi Vos—
chod l Sojuz. Pro různé účely je užíván různý aorodyna-
etický tv t a tak délka rakety kolísá mezi 44 — 51 m. 
rosnost ~e téměř 7 000 kg na nízkou oběžnou drátu.. 

Obr. 4: Vývojová řad,. raket R: 1 — připojení start. 
bloků, 2 - nosič Sputniků, 3 - nosič Lun, 
4 - ostok, 5 - Voschod, 6 - nosič těžkých 
družic, 7.- nosič kosmických sond, S Sojuz. 

V prvním a ve startovních motorech ostoků (vlast-
ně celé řady A) je užíváno čtyřkaniorových motorů RD--107 

RD-108 téměř shodné konstrukce;. ayl v vinuty pod ve-
dením G. P. muška v letech 1954- l951. Lají úhrnný tah 
kolem 1 M na každou čtveřici. Joko pohonných šátek se 
ív. kapalný kyslík e kerosin, specifický impuls je ke-

l~m 3 140 m/s. Spalovací komora je válcová, pohonná směs 
. ‚c vháněna turbočerpadlovým systémem ze společných ná-
urží. Vedle pohonných hlavních motorů je při startu e 
v provozu 12 verniorových motorku. 

QQ r. .. 1 i otary i D-107 se čtyřmi sp^lovac~mi komorami. 
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Rakety řady A jsme poznali teprve deset let po 
jejich premiéře, tj. na letecko-kosmické výstavě v Pa-
říž r , l 67. Tam so představila varianta Vos t '.; bylo 
velkÝ:n překvapením, že při startu vlastně precuje dva-
cet trysek, i když jsou sdruženy do čtyřkomorových 
celkú. Eoční startovní stupni jsou odhozeny po vyčer-
pání zásob pohonných látek (ve výšce asi 40 km). Cel-
ková prázdná hmotnost je 2 tun, s pohonnými hmotami 
přes 300 tun. 

Obr. 6: Sovčtská nosná raketa Vostok. 

V současné době se pro start kosmonautů užívá ra-
kety Sojuz, v níž budou iétat do vesmíru i první česko-
slovenští kosmičtí piloti.. délku 46 m a poznáme ji` 
snadno podle charakteristické záchranné raketové věže 
na vrcholku. S ohledem na rozměry kosmické lodi Sojuz 
má kryt lodi poněkud větší průměr než horní stupeň. 
Jsou na něm čtyři voštinové lopatky, které se rozeví—
rají pouze v případě havárie rakety pro aerodynamické 
zabrzděni po použití záchranné raketové věže s motory 
na tuhé pohonné látky. 

Obr • 7: Sovětská nosná raketa typu Sojuz. 

Pro malá užitečr zatížení (několik set kilopra-
mů) byla využívána jednoduchá raketa Kosmos, obvykle 
označovaná jako "série 8". h,á dva stupni. První je 
adaptovaná raketa středního doletu (v kódu :tiTO je 
pojiaenována 5S-4, SanCal), kterou jsme vídali n' mos-
kevských vojenských přehlídkách v šedesátých letech. 
túiá délku 20 m, tužkový tvar a průměr 1,55 m. Je pohá-
něna čtyřkomorovým motorem RD-214 (vyvíjen v letech 
1952-1957). Pohonnou směs tvoří kyseilna'dusičná a 
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kerosin, specifický impuls je 2 640 m/s. Druhý stupeň 
byl speciálně zkonstruován pro kosmonautiku v letech 
1958 1962. há délku B m a stejný průměr jako první 
stupeň, je vybaven jednokomorovým motorem o tahu 
110 000 kN (kapalný kyslík a asymetrický dimethyl-
hydrazin), specifický impuls 3 520 m/s. Poprvé vynes-
te tato raketa družici Kosmos 1, později první družice 
Interkosmos, avšak dnes je užívána jen pro nepatrné 
množství družic. 

Mezi nosností řady A a B leží střodní raketa sé-
rie , schopná dopravit na oběžnou dráhu 540 - 1400 kg. 
PopJ" vé startovala s družicemi Kosmos 38 - 40 (tni na-
jednou) roku 1564, vynáší řadu vědeckých družic Kosmos 
a ?nterkosmos. První stupen má délku 19 m a průměr 2,4 m 
(povodně strategická raketa SS-5, Skean), druhý má prů-
měr 2,4 m a délku asi 7,5 m. Celková délka je kolem 30 m 
i~io{or jsou všechny na kapalinové pohonné látky, avšak 
detai ně je neznáme. 

0br.$: Raketa série C-1, připravená pro start družice 
- Interkosmos. 

)osud nejsilnější použitou sovětskou raketou je 
raketa Proton, jinak označovaní jako série 0. Ačkoliv 
z tém ř 50 startů jen čtyři so vztahují ra družice Pro-
ton, dostala potilo nich své oficiální označení (první 
start b červenci 1965). Užívá se pro všechny současné 
kosmické sondy, některé družice řolnija a orbitální 
stanice Saljut. Až do modernizace motorů na počátku 
sedmdesátých let měla poměrně malou spolehlivost, avšak 
nyní se pohybuje kolem 90 %. Základem konstrukce je 
válcový druhý stupen o délce přes 27 m a průměru 4,2 m, 
zažehovaný ve výšce .nad 30 km. Jeden vícekomorový mo-
tor má tahy 3 až 4 MN. Boční startovní motory (první 
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stupeň) mají válcový tvar a je jich celkem šest. 
} :ždý mť. délku kolem 27 m, průměr přes 3 m a více- 
komorový motor o tahu přes 2 M{N. Spolu s užitečným 
zatížením je vynášen do vesmíru třetí stupeň o dél-
ce kolem 12 - 14 m a průměru 3 - 4 m. celková délka 
rakety Proton je kolem 50 - 60 m, rosnost přes 
20 000 kg na oběžnou dráhu kolem Země, příp. 5 000 
rg za příznivých podmínek k iarsu nebo Venuši. Také 
tato raketa je v prvnich dvou ,stupních vybavena mo-
tory uškovy kanceláře (RO-253) a v horním stupni 
Kosberovými motory. Poznamenáváme, že některé čí-
solné udaje výše uvedené nejsou oficiální a. není vy-
louQno, že se v detailech mohou lišit od skutečnosti. 

Obr. 91 Schéma rakety Proton (podře Ing. B, Růžičky). 

Pro starty do vesmíru bylo postaveno několik 
světských kosmodromů a raketových střelnic. Již ro-
ku 1956 byla zřízena základna 7juratam, odkud r. 1957 
vzlétly .první umělé družice. Dnes ji známe pod názvem 
Bajkonur (podle hornického městečka asi 300 km odtud). 
Leží ve střední Asii (Kazašská SSR) a má souřadnice 
47°22' s.š., 63°25 v.d. Odtud startovaly a startují 
největší sovětské rakety o všechny rakety s kosmonauty. 

První sovětská vojenské rakety startovaly r. ►947 
v Povolží (Ruská SFSR) poblíže Kapustinu Jaru; roku 
1962 odtud vzlétají také menší družice. á souřadnice 
48°36' s.š. a 4 45' v.d. Nejnovější základnou je Ple-
seck v severní části evropské RSFSR; tento ne severnější 
kosrodrom světa má souřadnice 65°54~ s.š., 40~ 10 v.d. 
Svou premiéru oslavil r. 1566 a od té doby odtud star-
tují zejména družice Kosmos, příp. Interkosmos. 

- 



____ t ac apka kosmodromu Ba jkonur - Ť juratam. 

4 pozemní středisko, 2 - nový výzkumný a vývojový 
omplex, 3 - nový kosmický komplex, 4 — sklady pohon-
~ých hmot, 5 - startovní komplex (51 - malé rakety, 

velké nosné rakety), 6 - startovní komplex su~er-
f:ket, 7 - starší vypouštěcí zařízení (mimo provoz;, 
- provizorní technický prostor, - železnice. 

`Podle časopisu Letectví a kosMonsutika.) 

ř L DRU I CE 

V rámci .ezinárodního geofyzikálního roku se 
ripravovaly starty prvních umělých družic nejprve 
v`USA a poté v SSSR. Vzhledem ke zprávám sovětských 
v&IcŮ nebylo pro odporný svět překvapením, žL SSSR 
j~ schopen družici vypustit, avšak přesto y1a 
zpráva o tom, že první se nestala americká, nýbrž so-
vltská družice doslova senzaci. Zejména byla o v omu-
j.cí vhmotnost Sputniku i: 63,6 kg. da;ě1 tvar koule o 
~^umeru 56 cm se čtyřmi tyčovymi anténami o délkách 

2;i4 - 2,9 m, palubní zdroje energie stačila na tři 
ny; družice zĚstal ; na dráze 2 dní. Jeji start 

u cutečnil 4.10.1957 tým S. P. i«oroljeva, který také 
ti4 o družici nechal připravit ještě dříve, než padlo 
dc initivní rozhodnutí nadřízených stranických orgá-
nL. Sputnik 2 startoval tímtéž typem rakety 3.11.1,57 

esl živého psíka Lajku, který žil v hermetické ke-
b nce po dobu jednoho týdne. Přístroje měly hmotnost 

k~! Sputnik 3 o hmotnosti 1 327 kg se stal 15.5. 
";ú první komplexní vědeckou laboratoří na oběžné 

d/ :c. kn am Zem Ě (cf~l keni 12 exper imantů ). 
ii 



Obr. )1_ První sovětské uciélé družice (neeficiálně 
oznaĚdv3rlé Sputnik 1-- 3):. 

nahoře jc Sputnik l kompletní a rozevřený před zá—
věrečnou montáží, vlevo dole Sputnik 2 (dole kabinka 
se psíkem), vpravo dole Sputnik 3. 

Nejpočetnější sérií družic na světě je bezesporu 
řada družic Kosmos - první startovala v březnu 1962 a 
do r. 1577 přesáhl jejich počet úctyhodného čísla 900! 
Jon za rok 1976 jich startovala stovka. r'noho dr:tz'íc 
mezi nimi bylo určeno pro základní fyzikální výzkum, 
avšak většinu tvořily družice f►ro šiřokou škálu apli 
katí (meteorologie, svojové systémy, přírodní zdroje, 
obrana aj.); častokrát jde také o technické prototypy 
nových družic, sond a lodí. 

Obr. i2: Čtyři různé typy malých vědeckých družic _.._~_ Z? série Kosmos. 

Pro některé speciální vědecké cíle byly vypouš-
těny družice vyvinul,é jen v několika exemplářích. 
%,ezi ně patří dvě dvojice družic Elektron, které 
startovaly r. 1964. Byly určeny pro kor:plexní prů-
zkum radiačních pásů kolem Země. Elektron 2 a 4 rr,ál 
apogeum ve vzdálenosti přes 65 000 km od Země, E1~k-
tron 1 a 3 jer, ve vzdálenosti kolem 7 000 km. 

Obr. 13:. . 

Vlevo je družice Elektron 1 (3) o hmotnosti 350 kg, 
průměru 0,75 m a délce 1,3 m. 
Vpravo je družice Elektron 2 (4) o hmotnosti 445 kg, 
prumeru 1,8 m a délce 2,4 m. Obě byly vybaveny pane-
ly slunečních baterií, které dodávaly přístrojům po-
třebnou elektrickou energii. 
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~vejtěžší sovětskou umělou družicí byl na d1o.k u 
dobu proton. Dva družice tohoto jména startovaly 
r. '565, jedna r. 1966 a čtvrtá v listopadu ?968. 
Jejich hmotnost byla 12 a 17 tun, z toho téměř 4 000 
kg tvořilo přístrojové vybaveni. Vědeckým citem těch-
to družic bylo zkoumat energut kké: spektrum a chemic-
ké složgní částic primárního kbsinického zářeni o velmi 
vysokýcť energiích až do hranice 11315 eV). Podobná prá-
ce byla žná jen díky mohutnému stínéní detektorů 
(proto ta těžké družice); současně šlo o testování 
nového ra etového systému. 

9i: 14:.  otografie družice Proton 1 - 3; jádro tveí 
těleso družice, které je obklopené ochranným 
sUněnír,. Po stranách jsou: pánely slunožnkh 
baterií. 

Vědeerý program výzkumu kosmického prostoru v oko-
lí Země v >osledrích letech stále více a více přebírají 
družice, j:jichž experimentální vybavení připravují spo-
lu se sovětskými odborníky ještě specia►isté z dalších 
socialistickch zemí. Dohoda o vytvoření organizace 
socialistick5ch států pro výzkum vesmíru Interkosmos 
byla podeps@na v letech 1965-1967 a dva roky poté star-
tovala první družice (14.10.1969). Za osm let startova-
lo 16 družič této organizace ze všech tří sovětských 
kosmodromů. Tesly kolem 80 přístrojů a téměř na všech 
jsme měli výrazné zastoupeni i my. Společně byly pri-
praveny čty i výškové rakety Vertikal, biosputnik Kosmos 
782 (což byla vlastně loď Vostok) a nyní se pracuje na 
vývoji aparatury pro novou generaci těžších a lépe sta-
bilizovaných družic, tzv. automatických univerzálních 
orbit4iních systémů. 

Obr. _15~: }rvní socialistické družko lnterkosmos 
~- přj závěr montazi. Každá takové c dr 'žice 
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nesla přístrojovou plošinu $ aparaturou o 
hmotnosti kolem 30 kg. 

Od r. 1965 byl postupně vytvářen sovětský místní 
systém kosmických spojů. Hlavním článkem je družice 
olnija 1, která je dosud vypouštěna na silně excen-
trické eliptické dráhy s apogeem ležícím nad severní 
polokoulí Země ve výšce kolem 40 000 km. Pro pozem-
ského pozorovatele se družice pozvolna pohybuje po 
obloze a je nati atYbrem 8 - 10 hodin, takže systém 
několika takových družic zajistí nepřetržité spojení. 
Výkon vysílače je poměrně značný - 40 fit, avšak kapa-
cita přenosu je nepříliš velká tdesítky telefonních 
hovorů současně). Družice Molnija 1 pracují v pásmu 
1 GHz, novější typy v pásmu 4 - 6 GHz. 

Do konce roku 19?6 bylo vypuštěno celkem 38 druw 
žk typu řJolnija 1, šestnáct družic série F,olnija 2 a 
šest nových satelitů Irroini ja 3; všechny na, eliptické 
dráhy. Krmně toho SSSR Vypouští v posledních rocích 
spojové družice na geostacionární dráhy pro vytvoření 
globálního telekomunikačního systém' tntersputnik. 

Obr. 16 Spojová družice Molnija 1. Mé tvar komického 
M 

-' válce se dvěma parabolickými přídavnými směr 
rovanými anténami a šesti panely slunečních 
baterií. Průměr základního tělesa je asi 
1,6 m a jeho délka téměř 4 m; rozpětí panelů 
kolem 8 m. Hmotnost družic se pohybuje kolem 
1 200 kg a ke startům je užíváno zejména ra-
kety Vostok. 

h.ezi další aplikace, s nimiž počítá současný so-
větský kosmonautický program a kterým přikládá význam-
nou úlohu, patří kosmická meteorologie. První meteoro-
logické satelity startovaly v rámci zkušebních družic 
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Kosmos od poloviny šedesátých let (např. Kosmos 122 
i r. 1966). Od r. 1969 nesou samostatný název Meteor 
a ve dvou variantách startovaly již tři desítky těch—
to družic. Počínaje eteoram 10 jsou sovětské meteo—
rollog kké družice umístovány na téměř kruhové dráhy 
ve výšce kolem 900 km a jsou vybaveny televizní spa—
ralu;ou pro bezFrostřední přenos snímků automatickým 
přijIia cíl stanicím (podobné světovému systému APT). 
Mezi štandardní přístroje patří dvojice televizních 
kamer rozlišením asi 1,5 km, infračervené radiometry 
(8 — l tim) s rozlišením asi 20 km a čtveřice akt ino—
metrů ó globální určování záření Země. 

Obr. 11: Meteorologická družice Meteor. Má tvar válce 
panely slunečních baterií. Podélná osa vál—

ce je udržována stále směrem ke středu Země, 
panely se orientují na Slunce. Průměr základ—
ního tělesa je asi 1,2 m, délka 3 m, rozpětí 
pahelů asi 7 — 8 m. Hmotnost se pohybuje kolem 
1000 kg. 

KOSM i CKÉ 100 1 A ORB I TÁ LN 1 
STAN I Cf 

Již od samého počátku kosmonautické éry věnovali 
sovětští odborníci mimořádnou pozornost letům člověka 
do yesmíru. Svědčí o tom i přípravy psíků pro balis—
tic e raketové lety koncem čtyřicátých roků a experi-
ment se Sputnikem 2. Silná a spolehlivá nosná raketa, 
kterqu Sověti měli k dispozici, vytvářela ideální 
předpoklady pro pilotované lety. Od r. 1960 se - podob-
ně jako v USA - postupně utvářela skupina prvních kan-
didátů na kosmonauty. V květnu téhož roku startovala 
také poprvé kosmická bod, která byla prvním o 'i9vacím 
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prototypem pozdější kosmické lodi Vostok. Celkem 
s ní bylo podniknuto pět bezpilotních zkoušek na 
dráze kolem Země; dvakrát došlo k havárii, tNkrát 
se podařil návrat kabin s psíky výborně. 

Pro lety prvních sovětských kosmonautů slouži-
la kosmická lod Vostok. Skládá se z pilotní kabiny, 
přístrojového úseku 3 raketového motoru pro brzdění 
před sestupem z oběžné dráhy. Na snímku je spolu 
s posledním stupněm nosné rakety; pak má délku 7,3 m 
a hmotnost přes 6 000 kg. Samotná kosmická bod má 
hmotnost 4 730 kg. Přistávaci kabina pro kosmonauta 
ve tvaru koule má průměr 2,3 m a hmotnost 2 400 kg. 

Obr. 18: Kosmická loď Vostok. 

První skupina sovětských kosmonautů byla vytvo—
řena r. 1960. Pro první let v dějinách lidstva byl 
vybrán tehdy 27letý důstojník sovětského letectva 
Jurij /bexejevič Gagarin (nar. 1934). Start se 
uskutečnil 12. dubna 1961 a první let kolem Země 
(jeden oběh) trval 108 minut. Gagarin po svém letu 
stal se vyslancem sovětské vědy a techniky, navští-
vil řadu zemí světa a iako první z nich Českosloven-
sko. Od poloviny šedesátých lot se znovu připravoval 
na lety do vesmíru; netajil se svojí touhou letět 
někdy v budoucnosti k řěsíci. Zahynul však při tré-
ninkovém letu tryskovým letadlem ř.:ig-15 27.3.1968. 

Obr. 19: Nerozlučná dvojice přátel - první kosmo-
naut světa J. A. Gagarin se svým náhrad-
níkem G. S. Titovem, který uskutečnil 
25hodinový let kalem Země v srpnu r. 1961. 
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První a zatím jedinou kosmonautkou světa s0 sta-
la Valentina Vladimírovna Těreškovová (nar. 1937). 
Raku 1962 byla přijata do výcviku spolu s dalšími že-
nami a ve duch 16. - 19.6.1963 uskutečnila let klem 
Země, při němž oblétla planetu 48krát (70h 419. Poz-
ději se provdala za kosmonauta Nikolajeva a r. 1969 
ukončila vo enskou leteckou akademii (í~áoskva). Její 
let potvrdil, že v budoucnosti budou ženy eci zastá-
vat i různá kosmická povolání. 

Obr. 20: Valentina Těreškovová krátce po přistání 
tbvořT se svou náhradnicí z oddílu žen, který 
byl během šedesátých let rozpuštěn (první kos-
m~nautka světa vlevo). 

Obr.  Pphled do nitra pilotní kabiny Vostok pro _. 
pvní kosmonauty. Pilot seděl v katapulto-

vacím křeiie a měl před sebou panely pro automatické 
nebo ruční řízení letu. Zásoby potravin a kyslíku by-
ly naplámpvány na 10 dní. Y1evQ je vidět kontrolní 
panel, uprostřed přístrojový úsek s orientačním gla-
bem, vpravo je ruční řídící páka a rad ní radiopřijí-
~nac. Poh?ed je veden otevřeným poklopem pro katapul táž. 

Oruh~m sovětským pilotovaným programem b;1 Voschod. 
V něm se používala zesílená nosná raketa, avšak jen mír-
ně upraveiá kosmická loď. Voschod 1 byl upraven pouze 
uvnitř tak, aby místo jednoho se do kabiny vešli tři 
kosmonauti. Startoval v říjnu 1964 (Komarov, Jegorov, 
Feoktistov). Rozdílný byl zejména systém přistávání. 

Voschod 2 byl adaptován jako dvoumístná loď a star-
toval s kosmonauty Boljajevem a Leonovem 18.3.1965. Byl 
vybaven úsekem pro výstup kosmonauta Lebnova ve skafan-
d~u do volného kosmického prostoru. Vycházka trvila 12 
minut a Leonov so při ní vzdálil asi 5 m od lodi. Při 
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přistávání na Zemi bylo nutno poprvé použít ručního 
systému řízení. 

Obr. 22: Vlevo je sovětská kresba uspořádání lodi 
1~ostok 2; podle našich současných náorú 
byl však výstupový nafukovací modul umístěn 
bočně. Vpravo je dokumentární záznam z letu 
Leonova mimo 1od. 

Počátkem šedesátých let byla pod vedením P 
k ro?java zkonstruována kosmická loď prd dvou ž 
t !enné posádky, která se používá dosud. ayie v;. 

ena v polovině šedesátých lom; v sérii Kosmos 
‚ 'z posádek} a později v rámci této s+rie bylo 
z 'u' ano automatické setkáváni a spojování lodi ve 
•vc míru. á hmotnost kolem 6 500 kg a celkovou délku 
ř, m; umožňuje samostatný let o trvání 30 osobodní. 
Skládá se ze tří úseků: vpředu je tzv. orbitální 
sekce s adaptérem pro spojení, dále je velitelská 
sekce oválného tvaru a válcový pomocný úsek s boč-
ními panely slunečních baterií. Při prvním letu 
v r. 1967 došlo k havárii kosmonauta Komarova, kte-
rý při nebrzděném pádu zahynul. Sojuz 4 a 5 uskuteč-
nil v lednu 1969 spojení a kosmonauti vně ve skafan-
dru přestoupili z jedné lodi do druhé (průlez uvnitř 
byl vyvinut až a dva roky později). V Sojuzu 9 se 
uskutečnil osmnáctidenní let dvoučlenné posádky Ni 
koiajev a Sevasťjanov. Sojuz 11 byl transportní lo-
dí pro dopravu kosmonautů do první orbitální stanice; 
při přistáváni zpět na Zemi došlo k poruše hermetič-
nosti a posádka zahynula. Sojuzu 15 a 23 selhalo 
sbližovací zařízení pro spojení s orbitálními stani-
cemi. Sojuz 16 sloužil jako zkušební loď před spo-
lečným sovětsko-americkým letem (Sojuz 191, Sojuz 22 
podnikl samostatný let, spojený s výzkumem přírodních 
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zdrojů. Sojuz 20 pracoval bez posádky spolu s orbi-
t lní stanicí Saljut 4. Sojuz 23 přistál za dramatic-
kých okolností na vodní hladině. Oo poloviny roku 
1977 startovalo 25 lodí Sojuz. Jedna (bez čísla) se 
nedostala na oběžnou dráhu, dvě byly bez posádek, let 
dvou sk0 čil smrtí posádek, asi tři- nebo čtyřikrát 
se vysky ly drobnější závady, které ovlivnily reali-
zaci cíl letu, avšak celkově.lze říci, že jde o uspěš-
nou kons ukci a že bude bohatě využ~vána až dp počát-
ku £.O. le , kdy bude zřejmě nehrazena ve své funkci 
transport í lodi raketoplánem. 

Obr. 23: Kb etická loď Sojuz. Orbitální sekce má délku 
- 2,? m a průměr přes 2 m, přístrojový úsek má 

délky téměř 3 m a velitelská kabina má élku 
koled 2 m. Uvnitř dvou kabin je asi 9 m 
pros doru pro posádku. 

Od počátku sedmdesátých let využívají sovětští 
odborníci uni4ikovaného typu orbitálních (družicových) 
stanic, které; jsou jen mírně modifikovány. Jde o tě-
lesa, která j,~ou na oběžnou dráhu dopravena bez po-
sádky a ty s pak na jejičh palubě střídají. Saljut 
byl poprvé p iciálně vypuštěn na jaře 1971• Prvá tvar 
souosých válců o Celkové délce 14,5 m a maximálním 
průmáru 4,1 m. Jehq h•otnost jc téměř 13 000 kg. 
Uvnitř je si 90 m prostoru pro posádku. 

Salj t 1 hosti] jedinou tříčlennou posádku (Oo-
brovolski , Volkov, Pecajev), která strávila ve ves-
míru reko dní dobu - tři týdny, avšak při návratu za-
hynula. P dvouleté přestávce startovala stanice Sal-
jut 2, av ak zůstala bez posádky. Saljut 3 (nová kon-
strukce p pelů slunečních baterií) hostil r. 1974 dvo-
jici kos nautů přes dva týdny; druhé směně selhalo 
sbližov~Cí zařízení. Na Saljutu 4, vypuštěném v po-
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sledním týdnu roku 1974 se vystřídaly dvě posádky. 
První tam pobyla 25 dní, druhá vytvořila sovětský 
rekord 63 dny. Saljut 4 pracoval v automatickém re-
žimu až do unore 1577. S Ijut 5 přijal posádku So-
juzu 21 ne 49 dní a posádku Sojuzu 24 na 17 dní. Do 
poloviny r. 1977 startovalo 31 sovětských lodí s po-
sždkou, celkem s 39 kosmonauty. C'lkem bylo nalétáno 
sovětskými loděmi e orbitálními stanicemi přes 7 000 
hodin (14 443 osobohodin). V budoucnosti není vylou-
čenu spojení několika Saljut do většího celku. Do-
pravu bude zřejmé zajišťovat raketoplán. 

Obr. 24: Kresba původní varianty Saljutu při přibli-
žovecím manévru s transportní lodí Soj~+z. 

Obr. 25: Průřez orbitální stanicí Saljut (varianta 
Č. 4). 

1 - fotoaparáty, kamery, lékařské přístroje, 2 -
spektrometr Silja 4, 3 - detektor mikrometeoritů 
Mh K-1, 4 - družicový sluneční dalekohled OST--1, 
- zařízení Freon, 6 - rentgenový dalekohled k 

spektrometr Fi1in 2, 7 - rentgenový dalekohled pT-4, 
3 - difrakční spektrometr KOS-3, 9 - komplex sluneč-
ních spektrometrů KSS-2, 10 — družicový radiovýškoměr.. 
systému Delta, 11 — infračervený dalekohled & spektro—
metr tTS—K, 12 — obleky aparatury Čibis pro lékařský 
výzkum, 13 — pohyblivý chodník, 14 — fotoaparáty, 
15 — koutové laserové odrážeče, 16 — astroorientátor 
A8►-1, 17 — čidlo Slunce, 13 — přístroj pro zjišťování 
místní vertikály v infračerveném oboru, 19 — systém 
regenerace vody z kondenzátoru atmosférické vlhkosti, 
20 — dálnopis, 21 — televizní hvězdný zaměřovač, 22 —
optické navigační zařízení, 23 — aparatura spektr, 
24 — aparatura Nejtral, 25 — televizní aparatura, 
26 — iontové čidlo, 27 — veloergometr. 



- 20 — 

Kosmonautika již mnohokrát přispěla k rozvoji 
mezinárodní spolupráce a podpořila přátelství mezi 
lidmi různých zemí. nohaleté přání celého lidstva 
a tříleté pracovní úsilí tisíců specialistů vyvrcho—
lilo prozatím r. 1975 v červenci, kdy došlo k reali-
zaci spelečnéH sověts,.o—americkéiio letu kosmonautu 
kolem Země. Na oběžné dráze se setkala loď Apollo 
s pHdaným dvoute,ovým přestupovým modulem (celková 
startovní hmotrost téměř 15 tun) a lad Sojuz s nově 
(a, h(evnč :;poiečně) konstruovaným, styko"acim 

~%'~; V 

univer-- 
J. G

a. , , f" l =:~Y ~ 7On! ;;i~  G ~li~l: i~ U a?  - ( ,:l ' f_~ ~JU'  H i l l , 

recL t ef;.ar i H. ' kosmonauti se Svým; dvěma scv: . yč-

ml ka ay Lea:"lov, KuLasov, Sty: Lord, Brand, Jiaj"Col)o 

Po vědecké i lékařské stránce skončil společný l :t 
ás . v r a 1?e jen dnuf , že se brzy ode ve mně ~  ? ~ I ry t 7'i hude 

~, ~i 

prospěš,-ié spoluprác pokračovat. 

Obr. 26! Setkání lodí Sojuz a Apollo nad Zemi v čer-
venci 1975. 

KOSM I CKY SONDY 

Významná pozornost byla sovětskými specialisty 
věnována v počátcích kosmonautiky ř.ěsíci, zřejmě jako 
perspektivnímu cíl i pro další lety kosmonautů. Až do 
poloviny šedesátých let ,e ubíral sov€tský a amer ký 
výzkum naší přirozené družice stejnou cestou, avšak 
zatímco Američani přešli k pilotovaným přístáiiím, sou-
středili se Sověti na řešení problému dálkově řízených 
bezpilotních aparatur 

Lzi měsíčními sondami lze provést rozdělení do 
tří generací. První představuje trojici sond Luna z ro—
ku 59 - první z nich prolétla hned v lednu 1959 kolem 

~ 
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iěsíce, když její rychlost (bez korekcí dráhy!) byla 
nepatrně vysší než by bývalo bylo zapotřebí pro dopad 
na měsíční povrch. Ten se zdařil už Luně 2 v létě té-
hož roku a konečně v říjnu Luna 3 oblétli Prěsíc a při-
nesla dálkově vyslané první snímky odvrácené strany 
i~.ěs í ce. 

Druhá generace usilovala o tvrdé přistání pouzdra 
s přístroji na měsíčním povrchu. Pokoušela se o to 
sonda Luna 4- 8 bez úspěchu (Luna 5 dopadla do %.are 
Nubium, Luna 7, 8 dopadly do Oc. Procellarum, avšak 
rozbily se). Přistání rychlostí asi 10 m/s se zdařilo 
po několikaletém úsilí až Luně 9 v únoru 1966: tato 
sonda přinesla první snímky Měsíce z jeho povrchu. 
Opakováním pokusu byl tet Luny 13. Přistávací pouzdro 
bylo užitečným nákladem unifikované sondy, která jinak 
byla využita i pro vytvoření prvních družic iěsíee 
(Luna 10, 11, 12). 

Základem třetí generace je unifikovaná přistáva-
cí plošina, schopná dopravit na povrch v;ěsíce velmi 
měkce asi 600 kg užitečného zatížení. Nejprve bylo 
cílem vynést na řvěsíc malou raketu, která by v.pouz-
dru o průměru asi 60 cm dopravila vzorak měsíční hor-
niny na Zemi bez zásahu kosmonauta. 0 realizaci se 
pokoušela nejprve Luna 15 v době letu Apolla 11 (léto 
1959) a o rok později se pokus povedl Luně 16. Podob-
ný cíl měly sondy Luna 18, 20, 23, 24. Ze šesti poku-
sů se podařilo vzorek z Měsíce přivézt třikrát, napo-
sledy z hloubky kolem dvou metrů. Luna 17 a 21 dopravily 
na měsíc Lunochody, Luna 19 a 22 představovaly uprave-
nou verzi, určenou pro výzkum iviěsíce z oběžné dráhy. 

Luna 1 a 2 měly tvar koule o průměru necelý metr 
a hmotnost přes 350 kg. Luna 3 měla tvar válce o prů-
měru 0,96 m a délce 1,3 m. Luna 9 a 13 měly tvar koule 



-22-

o průměru asi 0,6 m. Hmotnost se pony bova}a kolem 100 
kg, avšak celková hmotnost sond dosahovala 1500 kg. 
Lui?a třetí generace má po přistání výšku kolem 5 metrů 
a rozpětí přes 5 m, na translunární dráhu je vyneseno 
téměř 4 000 kg, na P:sěsíci přistává téměř 1 900 kg. 

Obr. 27: hěs(Ční sondy WNA 1 - 13. 

Naoře je první generace: Luna 1, 2, 3 (zleva doprava); 
pozice značí: 1 - magnetometr, 2 - iontová past, 3 -
detektor mikrometeoritů, 4 - antény, 5 - sensor Slunce, 
6 - kamery, 7 - sluneční baterie, 8 - trysky systému 
pglohy. 

Dole je druhá generace LUN. Vlevo Luna 4 - 9 a 13, upro--
šťřed Luna 10, vpravo Luna 11 a 12. Pozice značí: 1 -
užiteěný náklad, 2 - přístrojový úsek, 3 - nádrž stla-
čeného plynu, 4 - elektronický blok, 5 - trysky poloho-
vého systému, 6 - verniery, 7 - antény, 8 - korekční 
motor, 9 - výškoměr, 10 - kamery, 11, - -systém tepelného 
režimu, 12 - radiometr. 

Obr. 28: Vpravo celkové uspořádání sondy Luna 4 - 9, 
vlevo je přistávací pouzdro v poloze, určené 

pro 

fotografování okolního terénu (telefoto-
mer je nahoře). 

Obr. 29: Fotografie sondy Luna 16. V kulovém pouzdru 
byo dopraveno vždy asi 100 - 170 gramů mě-
síční horniny. 

Perspektivnějším zařízením než Luna 16 zdá se být 
Lunochod, který zatím úspěšně ne h'ěsíci pracoval ve 
dvou exemplářích a pro letošní rok se připravuje další. 
Lunochod 1 se stal r. 1970 prvním vozidlem na Měsíci -
pohyboval se na povel ze Země. Jeho hmotnost byla téměř 
600 kg, max. průměr víka přes 2 m, rozchod kol 1,6 m, 
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průměr kol 0,5 m. Sestává ze dvou úseků - hermetické-
ho přístrojového pouzdra a podvozku. Ten nese osm kol, 
každé je ovladatelné zvlášť a má svůj nezávislý alek-
tromotor. 

Obr. 30: Fotografie Lunochodu 1, který urazil po mě-
síčním povrchu téměř 11 km. Lunochod 2 se li-
šil jan vědeckým vybavením; na Měsíci ujel 
cestu dlouhou 34 km. 

Pro měsíční výzkum byly určeny i sondy Zond 4-8, 
které startovaly v letech 1968- 1970. Dostaly se vždy 
na oběžnou dráhu, která vedla kolem Měsíce a zpět k Ze-
mi; r. 1968 v říjnu uskutečnily ještě před Apollem 
úspěšný návrat od Měsíce a zbrzdění z druhé kosmické 
rychlosti. Některé přistály na hladině indického oceánu, 
jiné na pevné zemi. Nešlo o nic jiného než o část lodi 
Sgjuz.(velitalská a pomocná sekce). Průměr tělesa byl 
přes 2 m, celková délka kolem 5 m, rozpětí panelů slu-
nečních baterií asi 8,5 m, hmotnost asi 4 500 kg. Son-
dy Zond nesly řadu biologických experimentů, avšak po-
sádku nikoliv, ačkoliv by to bylo principiálně možné.

Obr. 31: Sonda Zond 5 (podle Pfaffa a Stadia). 

První sondy k ?arsu se sovětští odborníci pokusí-
li vyslat již počátkem šedesátých let. iw2rs 1 starto-
val 1. 11. 1962, fungoval spolehlivě až do vzdálenosti 
100 milionů km, avšak poté došlo k poruše a ztrátě spo-
jení. Jeho cíl byl velmi komplikovaný: mj. počítal 
s umístěním pouzdra do Marsovy atmosféry. Sonda měla 
hmotnost 894 kg, průměr 1,1 m a délku 3,3 m. O dalších 
pokusech oficiálně nemáme žádné zprávy. 

Obr. 32: Sonda Mars 1, kterou vynesla raketa Voschod. 
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Nová generace sond pro výzkum Rudé planety násle-
dgvala až po deseti letech. R. 1971 se na cestu vydal 
%,prs 2 a 3, v té době nejhmotnější sondy (přes 4 500 
kg. Jejich cílem bylo umístit pouzdro do atmosféry tak, 
abý přistálo na povrchu a vysílalo odtamtud; druhá čest 
sondy se měla dostat na oběžnou dráhu kolem planety. 
mars 2 dopadl tvrdě 27. 11. 1971 (45° j.š., 58° z.d.), 
Mars J přistál 2. 12. (450 j.š., 153° z.d.). Přestal 

lvšak krátce poté vysílat, snad pro poruchu na retra.ns-ačním zař.ízení. Při další opozici se vydaly na cestu 
k narsu hned čtyři sondy; první dvě měly být uvedeny na 
oběžné dráhy, druhé dvě měly př ist~t. ir,arsu 5 se poda-
řil korekční manévr a stala se z něho umělá družice kar-
lu, ik,ar$u 6 se podařilo vstoupit správně do atmosféry, 
avšak přestal vysílat krátce před dopadem (24° j.š., 25°
z.d.). Další startovní okna se otevírají roku 1977 v zá-
í, r. 175 koncem října, r. 1981 v listopadu. 

r. 33: Fotografie sordý ears druhé generace. 

průměr hlavního tělesa je P ř přes 2 m a délka  5 m. 
Rozpětí panelů slunečních baterií dosahuje 7 m. Přistá-

cí pouzdro má průměr přes 1 m. 

Schéma vnitřního uspořádání sondy Mars druhé 
generace s pouzdrem pro přistání: 

- tryska hlavního korekčního motoru, 2 - přístroje 
o vy'zkum planety a její atmosféry bz oběžné dráhy, 
4,5 - čidla autonomního astronavigačního systému, 

6 't sluneční baterie, 7 - polohově trysky, 8 - magneto-
me r, S — anténa francouzského experimentu Stéréo, 10 —
sr nová anténa pro spojení se Zorní, 11 — parabol ický 
o rážeč antény č. 10, 12,13 — další antény, 14 — nádrže 

plynem pro polohové trysky, 15 — dal~í anténa, 16 —
ádrž na kapalné pohonné látky korekčního motoru, 



17 - optická čidla autonomního navigačního systému, 
1$ - nádrže $ plynem pro polohové trysky, 19 - systém 
tepelné kontroly, 20 - chladící systém, 21 - totéž 
jako 6, 22 - polohové trysky, 23 - raketový motor na 
tuhé pohonné látky pro změnu dráhy sestupového modulu, 
24 - anténa sestupo'+ého modulu, 25 - spalovací komora 
motoru 23, 26 - polohové trysky sestupového modulu, 
27 - schránka s padákem, 26 - tepelné radiátory, 29 -
povrch rv;arsu, 30 - kuželovitý ochranný aerodynamický 
štít, 31 - nosné pásky přistávacího úseku, jimiž je 
připojen k padákům, 32 - pouzdro přistávacího úseku 
s přístroji, 33 - jako 26, 34 - nosník aerodynamické-
io štítu, 35 - retroraketa padáku. 

Prvenství v pokusech o meziplanetární dopravu 
mají také sovětští raketoví konstruktéři. K prvnímu 
startu došlo v únoru 1561. Sonda mř;la hmotnost 643,5 
kg a jejím úkolem byl průzkum meziplanetárního pros-
toru a průlet kolem cílové planety. Pro palubní po-
ruchu přestala sonda vysílat po několika milionech 
uraženýcri kilometrů; jako mrtvé těleso pak proletěla 
v květnu 1961 ve vzdálenosti asi 100 000 km od Venuše. 
Podobné konstrukce byly zřejmě i další dvě sondy 
z r. 1965 - Venera 2 nesla fototelevizní aparaturu, 
Venera 3 pouzdro pro přistání na povrchu. Hmotnost 
sond byla 960 kg. Pro poruchy nebylo možno úkoly spl-
nit. 

Obr. 35: Sonda Venera první generace (počátek 60. let). 

R. 1967 startovala sonda Venera 4, kterou řadíme 
do druhé generace. Při její konstrukci bylo využito 
Yku~enostf se sondami luna druhé generace. Hmotnost 
desahovaia 1 200 kg. Část přístrojů byla určena pro 
výzkum meziplanetárního prostoru, avšak hlavním cílem 
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bylo vysadit do atmosféry Venuše pouzdro, které by se-
stoupilo až na povrch (brzdění padáky a aerodynamickým 
odporem) a při tom vysílalo. Postupně se vysílače při-
stávacích pouzder odmlčovaly stále blíže k povrchu pla-
nety, až konečně Venera 7 (1970) vysílala i po přistání 
a Venera 8 (1972) předávala řadu vědecky velmi důleži-
tých informací. Přístrojové pouzdro kulového tvaru mělo 
hmotnost 380 - 500 kg; vzhledem k očekávaným vysokým 
teplotám při ohřevu atmosférou a značným přetížením i 
tlakům byly přístroje velmi pečlivě navrženy a zkoušeny. 

Obr. 36: Fotografie Venery druhé generace. 

irá dva části - tzv. meziplanetární úsek a přistávací 
pouzdro. Meziplanetární usek tvoří hermetický válec 
s radiovou aparaturou, systém orientace a tepelné re-
gulace chemickými akumulátory a elektronikou. Nahoře 
je vidu korekční motor, na bocích panely slunečních 
baterií, antény, optické vybavení. Na visuté tyči oje 
umístěn magnetometr. Dole je připevněn přistávací usek 
(průměr asi 1 m}. 

První etapa výzkumu Venuše byla definitivně zakon-
čena r. 1972. Již tehdy se pracovalo na nové koncepci 
sond pro průzkum Venuše, vynášené raketou Proton. Má 
dle casti - družicovou a přistávací. Pro první z nich 
bylo možno bez větších problémů využít konstrukce, vy-
vinuté pro druhou generaci sond Lars z r. 1971. Změny 
byly provedeny pouze v systému tepelné regulace, pane-
leCh slunečních baterií, systému komunikace a vědeckém 
vybavení. Hmotnost sond Venera 9 a 10 z roku 1975 byla 
kolem 5 000 kg (nejtěžší sondy vůbec). Nově bylo nutno 
navrhnout přistávací pouzdro. nakonec bylo rozhodnuto 
využít koncepce známé ruské matrjošky. Vnější koule o 
průměru a51 2,2 m zajišťovala tepelnou ochranu během, 
prudkého sestupu, vnitřní koule o průměru asi 0,9 m 
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chránila aparaturu pro vědecká měření na povrchu. Byl 
vypracován nový průběh sestupu - pomalu vrstvou obla-
ků a rychle nízkou atmosférou (s využitím aerodynamic-
kého disku). Celková hmotnost pouzdra je 1 560 kg. 

První sonda přistála 22. 10. 1975 v místě se sou-
řadnicemi 31° 42` s.š. prakticky ve středu osvětlené 
části planety, Venera 10 dne 25. 10. 1975 asi 2 200 km 
odtud a poněkud jižněji. Přistávací rychlost se pohybo•• 
vala kolem 5 m/s. Největším vědeckým ziskem bylo poříze-
ní panoramat okolního povrchu.Významné informace byly 
získány také z oběžné dráhy (část přístrojového vyba-
vení byla vyvinuta francouzskými odborníky). 

Obr. 37: Schéma sond Venera 9 a 10: 

l - vědecká aparatura, 2 - parabolická anténa, 3 - ná-
drže pohonných látek, 4 - systém tepelné regulace, 5 - 
detektor Země, 6 - detektor hvězdné orientace, 7 - de- 
tektor Slunce, 8 - nesměrovaná anténa, 9 - přístrojový 
Úsek, 10 - nádrž plynu pro orientaci, 11 - chladicí 
radiátor, 12 - plynové polohové trysky, 13 - sluneční 
baterie, 14 - magnetome3tr. 

Sovětská kosmonautika zaznamenala v minulých dva-
ceti letech většinu prvenství, získala nesmírné množ-
ství vědeckých i technických informací a začala pomá-
hat svým tvůrcům v praktickém životě. Jen velmi těžko 
můžeme dělat dlouhodobější prognózy; vždyť ještě před 
čtvrt stoletím se zdálo, že bude obrovským uspěchem 
vypravit člověka do vesmíru koncem tohoto století. Ví-
me však, že hlavní místo bude v dohledné době patřit 
orbitálním stanicím; jakmile zajistí raketoplány lev-
nou dopravu, nebude problémem zahájit dokonce i výrobu 
některých zařízení nebo materiálů přímo v kosmických 
podmínkách. Lze předpokládat, že sovětský raketoplán, 
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o jehož přípravách víme již několik let, bude sloužit 
pravidelné nejpozději od počátku S0. let. Při letech 
raket'o lánů na orbitální stanice bude zřejmě další 
příležitost ke vzájemné spolupráci mezi SSSR a USA. 

{~blem Země se bude pohybovat stále více apl iko—
v,anýcF družic pro potřeby národního hospodářství a 
poros e význam spolupráce socialistických zemí. 

oty sovětských kosmonautů na iti,ěsíc mohou být za—
hájen poté, co by došlo k vyzkoušení nové velké nosné 
raket ; je pravděpodobné, že zde se zejména uplatní 
spolu ráce vyspělých zemí světa. 

udo jistě pokračovat další průzkum planet slu—
nečrr( soustavy, i když — jak se zdá podle amerických 
pramé ů — se budeme muset rozloučit s představou, že 
nalez eme život na blízkých planetách. Není vyloučeno, 
že ně teré sovětské sondy budou určeny i pro průzkum 
vzdále ých planet Obřího typu. 

Cílem sovětské kosmonautiky bylo, je a bude při—
spívaf k mírovému-vývoji lidské společnosti, k vytvo—
r3ení světa bez válek a strádání. 

* * * * 
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