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Voschod 1 - neiabsurdnéisi kosmickv let vsech dob, 
50. vvroci letu
Umberto Cavallaro

Kdyz USA koncem roku 1963 oznámily zahájení programu Gemini vzdy 
s posádkou dvou muzü, nechal si generální tajemník KSSS ChruSòov k sobé 
zavolat raketového konstruktéra Sergeje Koroljova a narídil mu, aby pred 7. 
listopadem, vyroéím VRSR, vyslal do vesmiru ne dva, ale hned tri kosmonauty.

„Kdyz mají Americané kosmickou lod’ pro dva, tak potom dokàzeme nasi 
pfevahu tím, ze necháme letét tri

Mamé se mu Koroljov snazil vysvétlit, ze je nemozné v prùbéhu nékolika 
mésicù vyvinout novou kosmickou lod’ a novou raketu s odpovídajícím tahem, 
kterà by mohla takovou lod’ vynést. Chruruscova ale tyto praktické detaily 
nezajimaly.
Na cem zálezí, je  spektakulární stránka celé véci: „vyslat do vesmiru tri sovétské 
obcany, drive nez Ameriéané budou moci vypustit své dva astronauty“. Hrozba 
byla zrejmá: pokud by Koroljov nemohl splnit „stranou a vládou ulozeny úkol“, 
tak bude tato práce predána nékomu jinému, ktery toho schopen bude. Opét se 
vznááel nad Koroljovem stín jeho konkurenta Celoméje. Zivotopisy ríkají, ze 
,,SP“ (prezdivka pro Koroljova), ktery pro svüj vybusny temperament nebral na 
nikoho zretel, byl v téchto dnech zcela nesnesitelny. Leonid Voskresenskij, 
zástupce Koroljova, by byval byl nejradéji, aby Koroljov presvédéil séfa vlády 
o tom, ze pilotovany kosmicky program by se mél smérovat predeváím smérem 
k vystavbé nové védecké orbitálni stanice. RuStí odbomíci jiz ostatné védéli, ze 
tyto závody mezi obéma supervelmocemi nemají sebemenáí sanci na úspéch 
a radéji by se mu vyhnuli. Voskresenskij toto nervové vypétí nezvládl a skonéil 
v nemocnici.

Z Vostoku udélám Voschod
Koroljov v té dobé pracoval na úplné nové lodi Sojuz, ale tato véc potrebovala 
jesté hodné 5asu k tomu, aby mohla byt pouzita. Jediná kosmická lod’, která je 
k pouzití, je jednomístny Voschod. Ale jeho vnitrní prúmér predstavoval 
v nej§ir§ím misté méné jak dva metry. Jediná moznost, která vzhledem ke 
krátkému éasu zústávala, byla to, ze se odstraní veákeré védecké prístroje 
a systémy zachování základních zivotních fiinkcí a bezpeénostní systémy budou 
redukovány na minimum. Vostok bude prejmenován na Voschod, aby bylo 
mozné béhem velmi krátkého éasu predstírat vyrobu zcela nové kosmické lodé. 
A je prísné zakázáno o tom rozáirovat jakékoliv informace nebo obrázky. Je ale 
ovSem okamzité jasné, ze i pokud by se vybrali ti nejmenáí kosmonauti, nikdo 
nedokáze tri plné vybavené kosmonauty do Voschodu vtésnat.
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Konstantin Feoktistov, vedovici inzenyr oddéleni pro pristavaci zarizeni 
a techniku, udélal smèly a riskantni nàvrh, ktery znél zcela silené: je mozné do 
koule vtésnat tri kosmonauty bez skafandru a spolehnout se tak pouze na vnéjsi 
plàst’ kosmické lodé. Na Koroljovovu otàzku: „Kdo by byl ochoten akceptovat, 
ze poleti bez skafandru?“ Feoktistov odpovèdèl: ,,Ja, napriklad“. Timto 
zpusobem se stai renomovany inzenyr, clovék se zdravotnimi problémy a zjevné 
spatnym zrakem, kosmonautem. Do posàdky byli dale vybràni mlady lékar 
Boris Jegorov s drobnou postavou, prvni lékar ve vesmiru, a v té dobé nejlepsi 
kosmonaut Vladimir Komarov.

S prekvapivou rychlosti byla prò kazdého z nich vyrobena sedacka, kterà presné 
odpovidala jejich télu. Byla vyuzita tridimenzionàlni projekce, aby se podarilo 
tri sedacky vtésnat do kabiny. S ohledem na ostatni sedacky byla sedacka 
Jegorova lehce nadzvednuta a posunuta dopredu. Sedacka „pilota“ byla vtésnàna 
pod néj, nebot’ pilot v tomto pripadé nehraje pri rizeni lodé zàdnou roli. Protoze 
kosmonauti bez skafandru nemohli opustit lod’ s pomoci vystrelovaci sedacky, 
experimentoval Koroljov s metodou pristàni, kdy cela kabina nouzové pristàvà 
s pomoci padàku. Vzhledem k tomu bylo soucasné mozné zrici se rady koliku 
uvolnovanych vybu§ninou. Bohuzel prò prvnich 27 vterin letu nebyl instalovàn 
zàdny zàchranny systém. Tri mésice pred startem vàzil budouci Voschod stale 
jesté o 110 kg vice, nez startovni nosnà kapacita rakety, kterà byla 5850 kg. 
Nyni zaéal zàvod na eliminaci dalsich prebytecnych dilu. Byly vymygleny 
nejblàznivéj§i triky -  takze kosmonautum byla zavedena dieta na zhubnuti!

Koroljov naposledy objal tri kosmonauty
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Dne 6. rijna 1964 odstartoval pod krycim oznaöenim Kosmos 47 prvni 
nepilotovany zkusební let nepilotovaného Voschodu; na palubé byl pes 
a figurina, kterou pojmenovali „Ivan Ivanoviö“. Tento jediny zkuáební let byl 
povazován za dostateöny a jiz o nékolik dnü pozdéji je pripravena ke startu 
kabina pro tri kosmonauty. Rino 12.10.1964 dopravil autobus tri kosmonauty 
k paté 38 metrü vysoké rakety. Kosmonauti byli obleöeni do lehkych bund. Po 
oficiálním privítání objal Koroljov kosmonauty jednoho po druhém, coz nikdy 
pred tim neudélal. Oficiální zdúvodnéní jeho neobvyklého chování bylo, ze pri 
dfivéjSich startech toto nebylo mozné, nebot5 kosmonauté jiz byli obleceni do 
skafandru. Kosmonauti se vtésnali do ùzké kosmické lode a prulez byl 
hermeticky uzavren.

Kosmicky let bez pracovniho programu
Raketa fungovala bezchybné a Voschod obkrouzil 17x Zemi. V ùzké kabiné 
trpéli vsichni tri kosmonauti tzv. „kosmickou nemoci“ -  podrázdéní 
vestibulámího ústrojí, které zpùsobuje nevolnost. Poprvé za celou historii 
kosmickych letù neméli kosmonauti k resení zádné úkoly. V prùbéhu letu pouze 
pozdravili sportovce na Olympijskych hrách v Tokiu a jako vzdy telefonovali 
s Chruàcovem, které byl s nimi spojen ze své chaty u Cemého more.
Koroljovovi zivotopisci poukazuji na to, ze tato zcela bezobsazná konverzace 
(„ano, Nikito Sergejevièi. Máte pravdu, Nikito Sergejeviòi. Dékujeme, Nikito 
Sergejevici“) mela presto historicky vyznam: byl to vubec posledni verejny 
rozhovor Chruscova. Dne 13. rijna 1964 Voschod pristál ve Stredni Asii. 
Následující den byl Chruscov prekvapivé povolàn do Moskvy. Primo z letisté 
byl dopraven do budovy ÚV KSSS, kde byl jako „neodpovédny voluntarista“ 
zbaven váech stranickych a vládních funkci. Rychle bylo rovnéz jasné, ze 
sovétsky kosmicky program odvoláním Chruàòova ztratil svého hlavniho 
podporovatele.
Dne 15. rijna byli kosmonauti v Moskvé slavnostné pozdraveni, ale oni sami 
v té dobé v Moskvé nebyli. Jejich nàvrat se zdrèel, zùstali ve stepi Stredni Asie 
a éekali na nové rozkazy. Teprve o tyden pozdéji byli verejné prijati novym
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generälnim tajemnikem KSSS Leonidem Breznévem a predsedou NejvySSiho 
sovétu Nikolajem Kosigynem.
Opét bylo dosazeno „kosmického vitézstvi“. Stranickä propaganda podtrhovala 
schopnost SSSR vyslat do vesmiru tri kosmonauty, zatim co Americané 
oznämili program pouze se dvéma astronauty, ale prozatim nie nerealizovali. 
Skutecnost, ze pouze jeden ze tri clenü posädky byl vycviöeny pilot bylo 
prezentovàno jako jasny dükaz absolutni spolehlivosti nové kosmické lodi 
Voschod. Kosmonauti letéli bez skafandrü, protoze ruské kosmické lode jsou 
nyni tak bezpecné, ze skafandry jiz nejsou potreba.
Zäpadni tisk se divii, jakou ze to revolueni novou kosmickou lod’ asi Rusové 
mohli vyvinout. Koroljov pozädal, aby nesfastné lehké bundy jiz propaganda 
nadäle nezminovala a bylo mu konecne dopräno sluchu.

Pramen:
Tento pffspévek je vynatkem ze stran c.81-84 knihy Umberta Cavallara „Propaganda e 
Pragmatisimo in gara per la conquista della Luna“, Impremix, Turin 2011, 186 stran. 
Preklad z angliétiny do némeiny provedl Jürgen Peter Esders, näsledny volny preklad 
do cestiny Ing. Julius.Cacka.
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2014: ruskà dopisnice s originälni znàmkou „B“ k 50. vyroci letu
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