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Z KONCENTRÁKU DO TAJNÉ 
DVORANY SLÁVY
Rus Sergej Pavlovič Koroljov

1931: Zakládající člen Skupiny pro výzkum 
reaktivního pohybu (GIRD)

1944: Ve vězení napsal studii Velké rakety
1945–1946: Velel skupině sovětských odborníků, 

která v Německu zkoumala raketu A-4/V-2
1957: Vypustil první umělou družici Země Sputnik
1959: Zamířil první automatickou sondu Luna 1 

k Měsíci
1961: Vyslal do vesmíru prvního člověka – 

Jurije Gagarina

Nový věk otevřela fanfára
Když se Sergej Koroljov ve svém dřevěném finském domku 

ráno probudil, cítil, že se o něj pokouší chřipka. Přesto ne-

mohl ulehnout, vždyť na tenhle okamžik čekal celý život! 

Oblékl se a odjel do montážní haly.

Na raketové základně v Kazachstánu, která se oficiálně 

nazývala 5. vědecko-výzkumný zkušební polygon minister-

stva obrany (5yj Naučno-issledovatělskij ispytatělnyj poli-

gon – 5-NIIP), vanul chladný vítr ze stepi. V létě tam pano-

val suchozemský žár, v zimě kruté mrazy. Teď, na počátku 
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října, bylo počasí ještě snesitelné. V 5.45 hodin místního 

času vyvezl speciální železniční transportér raketu R-7 

s družicí ze zkušební a montážní haly na rampu vzdále-

nou dva kilometry. Během deseti minut ji zvedli k nebi. 

Kosmický nosič s první družicí se tyčil do výšky 29 metrů, 

u základny měl průměr 10,30 metru a vážil přes 272 tun.

Příprava ke startu trvala celý den. Po desáté hodině ve-

čer všichni opustili rampu. Většina odjela na pozorovatelnu 

vzdálenou půldruhého kilometru, Koroljov a jeho nejbližší 

zamířili do bunkru, odkud budou řídit start. Ten necelý půl 

kilometr ušli pěšky.

Třebaže specialisté vypočítali, na jakou dráhu se má 

družice dostat, nikdo netušil, jestli se jí to skutečně poda-

ří. A nikdo nevěděl, jestli ionosféra propustí rádiové sig-

nály palubní vysílačky. Náměstek hlavního konstruktéra 

Leonid Voskresenskij a podplukovník Alexandr Nosov se 

v bunkru usadili u periskopů. Koroljov zaujal tradiční mís-

to u pultu s přístroji. Je to paradox, ale on, hlavní konstruk-

tér, málokdy na vlastní oči spatřil start svého největšího 

díla – rakety R-7. Většinou hlídal první vteřiny letu u kon-

trolních aparatur.

„Zapálit motory!“ Poručík Boris Čekunov stiskl tlačítko 

PUSK (Vypuštění). Z dvaceti trysek vyrazily plameny. Ra-

ketu pohltil oheň. Kazašská noc se rázem změnila v den. 

Motory vystřelily strašlivou kanonádu. Čtyři chapadla, kte-

rá udržovala raketu ve vztyčené poloze, padla. Z pekelných 

plamenů se pomalu vynořovala špička rakety.

Na kosmodromu ukazovaly hodiny 28 minut 34 sekun-

dy po půlnoci 5. října. V Moskvě byl ovšem ještě pátek 

4. října 1957 – 22:28 hodin. Ve střední Evropě bylo o dal-

ší dvě hodiny méně. A na cifernících světa astronomické-

ho, který žije podle greenwichského času, bylo 19:28:34. 
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PRVNĺ TĚLESO VYTVOŘENÉ LIDSKOU RUKOU – SPUTNIK 

1 – SE VYDÁVALO DO VESMĺRU.

Po šesti a půl minutách letu se Sputnik od druhého stup-

ně rakety oddělil. Dostal se na dráhu s perigeem 228 kilo-

metrů, apogeem 947 kilometrů a sklonem k rovníku 65,6 

stupně. Letěl tedy asi o 80 kilometrů níže, než balistici vy-

počítali – vinou selhání několika motorů a vstřikovacího 

systému. Ovšem letěl – a to bylo hlavní.

Sputnik kroužil okolo Země každých 96 minut a Korol-

jov s dojetím v hlase přiznal: „Na tenhle okamžik jsem če-

kal celý život!“

Raketa R-7 se Sputnikem 1, prvním tělesem vytvořeným lidskou 

rukou, které bylo vypuštěno do vesmíru
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Svět se skláněl před tímto činem. Komentátor deníku 

Washington Evening Star napsal: „Epocha domýšlivosti 

skončila.“ Paris Match: „Dogma o technickém prvenství 

Spojených států padla.“

xxx

Nosič R-7 začali zkoušet 15. května 1957. Po půldruhé mi-

nutě letu vybuchl. Rovněž pokusy 11. června a 12. července 

selhaly. Někteří komunističtí funkcionáři, kteří pořád my-

sleli po stalinsku, hrozili konstruktérům represemi. Nepo-

chopili, že u tak složitého stroje jsou havárie přirozenou 

součástí vývoje. Koroljov odletěl do Moskvy, aby to vysvět-

lil nedočkavému Chruščovovi.

Až 21. srpna raketa poprvé odstartovala a ulétla 6 314 

kilometrů a její hlavice dopadla na cíl na Kamčatce. A 7. 

září podruhé. Třetí a čtvrtý pokus mohli věnovat družici. 

Ovšem vojáci byli spokojeni až 29. března 1958 – R-7 po-

prvé přesně trefila cíl. Do výzbroje ji přijali v lednu 1960, 

generálům však vadilo, že nebyla operativní – příprava k je-

jímu startu trvala několik hodin.

Sputnik je dílem sovětského lidu!
Druhý říjnový týden pozval Nikita Chruščov Koroljova 

do Kremlu. Komunistický vůdce byl dobře naladěn, vypuš-

tění první družice hodnotil Západ jako obrovské sovětské 

vítězství a naopak americkou prohru.

„Když jste nám psal o družici, my jsme vám nevěřili,“ 

přiznal se. „Mysleli jsme si, že fantazírujete, že se chvá-

státe. Ale teď je to jiné. Blíží se čtyřicáté výročí Velkého 

října. Nemohl byste, Sergeji Pavloviči, něco vymyslet, čím 

bychom to oslavili?“
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Hlavního konstruktéra napadlo: „A co kdybychom vy-

pustili družici se zvířetem, s pokusným psem?“

Chruščova tím nadchl: „Ano, pes, živý tvor! Můžete po-

žadovat, Sergeji Pavloviči, všechno, co potřebujete. Ovšem 

pošlete ho nahoru k výročí?“

Zaměstnanci raketové firmy si uvědomovali, že když 

včas vypustí do vesmíru pokusného psa, čekají je vyzna-

menání a peněžní odměny. Málokdo tušil, že první tajem-

ník ÚV KSSS musí obhajovat kosmonautiku před vojáky, 

dokonce jim vpálil do tváře: „Politické úspěchy kosmických 

letů jsou důležitější než vašich deset bojových raket!“ Měl 

pravdu – myšlení světa se začalo měnit.

Půltunový Sputnik 2 se šestikilogramovým psem Laj-

kou na palubě odstartoval z kosmodromu 3. listopadu. Pů-

vodně se počítalo, že pes přežije ve vesmíru 7 až 10 dnů 

Zpráva v New York Times, 5. 10. 1957
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a potom bezbolestně zahyne s ukončením dávky kyslíku. 

Návrat nebyl možný – technika to neumožňovala. Avšak 

v kabince selhal stabilizátor teploty, horko vystoupilo až 

na 40 stupňů. První kosmický cestovatel zemřel ze stresu 

a přehřátí asi po 5 až 7 hodinách. Sověti o tom pomlčeli, 

obávali se, že by to poškodilo význam tohoto experimentu. 

Pravdu zveřejnil až jeden z vědců Dmitrij Malašenkov v říj-

nu 2002. Přesto se podařilo získat první informace o vlivu 

kosmického letu na živý organismus.

Chruščov zářil štěstím. Lajka opanovala první stránky 

novin, první místa rozhlasových a televizních relací celého 

světa. A samozřejmě s ní Sovětský svaz, socialismus a on 

sám. Chtěl dát Koroljovovi druhou Zlatou hvězdu hrdiny 

socialistické práce, ale pak si uvědomil, že si loni přišel 

V muzeu na Bajkonuru vystavují maketu první družice Sputnik


