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P ED TY ICETI ROKY ZAHYNUL PRVNÍ KOSMONAUT SV TA
JURIJ GAGARIN
Ve tvrtek 27. b ezna uplyne již 40 let od tragické smrti prvního kosmonauta sv ta Jurije Gagarina.
B hem zkušebního letu se jeho letoun MiG-15UTI z dosud nep íliš objasn ných p í in z ítil a Jurij
Gagarin, který se jako první lov k sv ta podíval 12. dubna 1961 do kosmu, zahynul. Spolu s ním
zem el v troskách cvi ného stroje i jeho instruktor Vladimír Serjogin.
Jurij Alexejevi Gagarin se narodil 9. b ezna 1934 v Klušinu a roku 1960 se stal lenem prvního
dvaceti lenného oddílu sov tských kosmonaut . Po svém 128 minutovém letu, p i kterém v kosmické lodi
Vostok-1 jednou oblétl Zemi, se stal symbolem sov tského dobývání kosmu a bylo mu z „bezpe nostních“
d vod zakázáno dále samostatn létat. Sov tští v dcové si totiž byli pln v domi jeho nedozírné
propagandistické ceny coby symbolu sov tské kosmické p evahy. Nadále však z stal lenem oddílu
sov tských kosmonaut . Stal se náhradníkem Vladimíra Komarova pro kosmický let Sojuzu-1, p i n mž
Komarov zahynul, a byl za azen i do skupiny sov tských kosmonaut , kte í se p ipravovali k letu na M síc.
Návrat do kosmu však byl v jeho p ípad velice nepravd podobný. A nebylo to jen kv li jeho
propagandistické hodnot . Po n kolika letech cestování po sv t plném recepcí, jídla a alkoholu už to nebyl
ten mladý pilot plný síly a energie – zm na životosprávy a nedostatek pohybu se na n m výrazn podepsaly.
Navíc Gagarin p i jednom svém nepovedeném milostném dobrodružství (na podzim roku 1961) utrp l p i
út ku oknem tak t žké poran ní hlavy, že už jenom to, bez jakýchkoliv dalších propagandistických omezení,
jej bezpe n diskvalifikovalo z jakékoliv další šance let t do vesmíru. Mohlo ho dokonce vy adit i z jeho
profese vojenského pilota!
Možná ale nikdo nem l odvahu Gagarinovi íci, že do kosmu už nikdy nepoletí, možná si to necht l p ipustit
ani on sám, každopádn situace byla v šedesátých letech taková, že se Gagarin „p ipravoval“ na sv j další
kosmický let… létali ale jiní.
Za átkem roku 1968 Jurij Gagarin dokon il Žukovského vojenskou akademii. Vypracoval a obhájil
svoji diplomovou práci a byl op t za azen do letového výcviku. V b eznu potom absolvoval tém dv
desítky vzlet s instruktorem Serjoginem na podzvukovém proudovém stroji MiG-15UTI, což byla cvi ná
dvoumístná verze vyráb ná licen n v eském Aero Vodochody. Na 27. b ezna 1968 byly plánovány
poslední dva starty Gagarina spole n s instruktorem a na stejný den i první dva samostatné starty na stroji
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MiG-17. To byl pro Gagarina významný den – vždy sám nesed l ve vojenském letounu od okamžiku, kdy
byl v roce 1960 za azen do kosmonautického výcviku. Jen pro ilustraci – za necelé ty i roky od za átku své
letecké kariéry do chvíle, než p išel mezi kosmonauty (1957-1960), nalétal Gagarin na nejr zn jších strojích
253 letových hodin, velkou v tšinu z toho samostatn . Od té chvíle až do své tragické smrti (1960-1968)
však pouze 78 hodin a to vždy bezvýhradn pouze s instruktorem.
Ve st edu 27. b ezna 1968 ráno je na ploše vojenského kalovsko-gromovského letišt nedaleko
Moskvy a Hv zdného m ste ka p ipravován MiG-15UTI íslo 18 k letu 625. B hem prvního vzletu má
Jurij Gagarin p edvést pouze relativn jednoduchou sestavu v letové zón vzdálené zhruba 100 km od
domovského letišt . Kdo by si však myslel, že nejslavn jší sov tský kosmonaut bude mít k dispozici tu
nejlepší leteckou techniku, byl by asi p ekvapen – Gagarin v MiG má za sebou 12 let provozu a dv
generálky, motor dokonce generálky ty i a k další velmi blízko. Navíc byl stroj vybaven dvojicí p ídavných
nádrží. Pro tomu tak bylo, zatím nikdo p esn neobjasnil. K úkolu, který m l Gagarin provád t, rozhodn
tyto p ídavné nádrže zvyšující dolet stroje, nepot eboval. Problémem t chto nádrží je, že výraznou m rou
snižují aerodynamické vlastnosti stroje. A že to nejsou planá slova, dokazuje fakt, že chování MiGu-15UTI
s t mito p ídavnými nádržemi nebylo zkušebními piloty nikdy prov ováno v mezních a kritických situacích
stroje (nap . p i vývrtce i prudkém klon ní). D vod? Bylo to p íliš nebezpe né! Na druhou stranu je však
nutno dodat, že p i standardním letu byl stroj s t mito nádržemi bezpe ný. Piloti v d li, že je na stroji mají a
tudíž v d li, co jim mohou provést.
Gagarin se Serjoginem (ten byl mimochodem leteckým instruktorem tém
všech sov tských
kosmonaut této éry) odstartovali v 10:18:45 místního asu k pln ní svého úkolu. V 10:25:50 hlásí
Gagarin ídící v ži vstup do cvi ného prostoru a za átek pln ní úkolu. Ale již v 10:30:10, po ukon ení
prvního okruhu nad ur eným prostorem, žádá Gagarin, pravd podobn z rozhodnutí instruktora Serjogina, o
p erušení letu a o povolení návratu na základnu. D vodem je špatná meteorologická situace v míst cvi ení.
Povolení dostává, p echází na návratový kurz a za íná klesat. Za necelou minutu se však jeho stroj zabo í po
tém st emhlavém letu do zem nedaleko obce Novoselovo… letoun je zni en, posádka mrtvá.
Hlavní p í inu havárie je nutné hledat v té necelé minut od okamžiku posledního radiového spojení
s v ží (kdy v Gagarinov hlasu nebyla znát žádná známka problém ). Dnes již nikdo p esn neobjasní, co se
v poslední tragické minut kolem událo. Jako výchozí fakt je brána teorie, že Gagarin v letoun se dostal do
vývrtky po srážce nebo t sném p iblížení k neznámému p edm tu n kde ve výšce kolem 3 500 metr .
P edpokládá se, že Gagarin, aby zabránil srážce, strhl sv j stroj do prudké zatá ky a z ní se, p edevším kv li
p ídavným nádržím pod k ídly, dostal stroj do vývrtky. Takovou situaci však musí pilot Gagarinova i
Serjoginova formátu bezpe n zvládnout. Zdá se, že i oni bezchybn pracovali na jejím zvládnutí. Zradila je
však jedna mali kost – podle meteorologické služby m li mít v okamžiku vylet ní ze spodní vrstvy husté
nepr hledné obla nosti pod sebou zhruba 900 metr prostoru, což byla výška posta ující na vyvedení stroje
na bezpe nou dráhu. Skute nost byla však jiná. Pod sebou m li pouze necelých 600 metr – p edpov byla
den stará a chybná – a tato výška byla nedosta ující. Modelováním posledních okamžik letu bylo opravdu
zjišt no, že letounu chyb lo zhruba 200 výškových metr na záchranu.
Samoz ejm , že se pátralo a spekulovalo o tom, s ím se mohl Gagarin srazit nebo co se k n mu dostalo
tak t sn , že ho donutilo ud lat prudký úhybný manévr. Uvažovalo se o p ístrojovém vybavení
meteorologických balón , ešila se i srážka s hejnem pták . Dalšími variantami byla pilotní chyba Gagarina
nebo náhlý poryv v tru, vzduchová kapsa i obla ný jazyk, který Gagarin omylem považoval za
nebezpe nou p ekážku. Nic z toho se nepoda ilo prokázat, ale ani s jistotou vylou it. Jako
nejpravd podobn jší z stala varianta t sného p iblížení Gagarinova klesajícího stroje k jinému letadlu, které
se náhle vyno ilo v tém nepr hledných mracích. V prostoru, kterým prolétal, se opravdu pohybovalo ješt
n kolik dalších stroj , žádný z nich však nem l být tak blízko, že by mohlo k tomuto incidentu dojít.
Všechna tato letadla navíc sledovala radarová kontrola. Krom jednoho. Prostorem, kde se pohyboval
Gagarin se Serjoginem, prolétalo p esn v ase havárie dodnes neznámé letadlo Suchoj SU-11 (ob as je
v literatu e uvád n i typ SU-15). Ví se o n m pouze tolik, že let lo z letišt Ramenskoje a m lo být ve výšce
zhruba 10 000 metr – tedy mnohem výše, než byl se svým strojem Gagarin. Ale poda ilo se shromáždit
n kolik sv deckých výpov dí místních obyvatel, kte í vid li letadlo „kterému šlehal z ocasu ohe “ jak se po
p ízemním letu prudce zdvíhá do mrak . P i identifikaci podle siluet šlo práv o v té tob p ísn tajný Suchoj
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SU-11. Krom toho n kolik kosmonaut , kte í nedaleko místa nehody trénovalo s vrtulníky p istání na
M síci (Leonov, Rukavišnikov, Dobrovolskij a Popovi ), slyšelo charakteristický t esk p echodu letadla na
nadzvukovou rychlost – a to tedy nemohlo jít o starý podzvukový MiG-15!
Po pádu letounu do vývrtky (podle simulací a výpo t bylo vývrtek 3 až 5 a trvaly maximáln 35 sekund)
zhodnotili oba zkušení piloti situaci – mají špatn ovladatelný letoun (p ídavné nádrže!) a kv li husté
obla nosti nevidí zemský povrch. Výsledkem bylo pravd podobn rychlé – a nutno dodat, že asi správné –
rozhodnutí pouze zastavit rotaci stroje a s jeho vyrovnáním po kat až uvidí zem a budou mít možnost p esn
manévrovat. Podle meteorologického hlášení m ly mít pod mraky ješt tém 1 kilometr výšky, což je
dostate né pro zvládnutí situace. Když stroj ítící se tém kolmo k zemi z obla nosti vylétl, zjistili piloti
krutou skute nost – místa už bylo málo. Na všechno bylo pozd , dokonce i na p ípadnou katapultáž. O
necelé 4 vte iny pozd ji se stroj zabo il v rychlosti 680 km/hod (190m/s) pod úhlem dopadu 50 stup (piloti
z tém kolmého sestupu již skoro polovinu vyrovnali!) do zem . V té chvíli byla svislá složka rychlosti
(tedy rychlost klesání) 145 m/s a p etížení dosahovalo 10 až 11 G. Ze stroje samoz ejm zbyla pouze
hromada oho elého šrotu v hluboké jám .
Ostatky obou pilot byly s náležitými poctami poh beny u Kremelské zdi na moskevském Rudém
nám stí. Po Juriji Gagarinovi je pojmenována planetka (1772)Gagarin a kráter na odvrácené stran M síce.
Milan Halousek - p edseda Astronautické sekce eské astronomické spole nosti
a
Michal Václavík - tiskový mluv í Kosmo Klubu, o. s.
Kontakty:
Milan Halousek: tel. 602 153 564, milan@halousek.eu, http://kosmos-news.kosmo.cz
Michal Václavík: tel. 737 461 275, media@kosmo.cz, http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz/vaclavik
Další informace:
http://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/vostok/vo-1/index.htm – kosmický let J.Gagarina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jurij_Gagarin – životopis J. Gagarina
http://kosmos-news.kosmo.cz/gagarin-umrti.htm – podrobn jší informace o havárii J.Gagarina
http://kosmos-news.kosmo.cz/gagarin40 – fotografie z tohoto Tiskového prohlášení ve formátu JPG
Použitá literatura:
B locerkevskij S.M.: Smrt Gagarina, fakta a domn nky
Doran J., Bizony P.: Gagarin, pravda o legend
Zpravodaj KOSMOS-NEWS
Fotografie, grafika: archiv autor

lenové Astronautické sekce AS sledují aktivity v oblasti kosmonautiky, p ednášejí pro ve ejnost a publikují ve
ve ejných sd lovacích prost edcích.
Kosmo Klub je ob anské sdružení zájemc o kosmonautiku, které vzniklo v roce 2004. Mezi hlavní cíle Kosmo Klubu
pat í informování ve ejnosti o d ní v kosmonautice, organizování a podpora p ednášek nebo výstav s kosmonautickou
tématikou. Nedílnou sou ástí práce len Kosmo Klubu je i spravování nejv tšího eského internetového portálu
o kosmonautice http://www.kosmo.cz, který se m že sm le m it i se zahrani ními kosmonautickými portály.
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Jurij Gagarin v roce 1961 po svém kosmickém letu a v roce 1968 p ed tragickou smrtí.

První oddíl sov tských kosmonaut (1961) – Jurij Gagarin tvrtý zprava v první ad ,
vedle n j „Hlavní konstruktér“ Sergej Koroljov (pátý zprava).
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Jurij Gagarin v kabin kosmické lodi Vostok-1 (12.4.1961).

Pr b h posledního letu 27.3.1968
(0) 10:08-10:18:45 - Nahození motor , povolení startu, start
(1) 10:19:40 - Kontrolní bod 1, otá ení
(2) 10:20:45 - Kontrolní bod 2, horizontální let
(3) 10:21:46 - Za átek stoupání na výšku 4200
(4) 10:22:16 - Vstup do spodní vrstvy obla nosti (900m)
(5) 10:24:00 - Výstup z vrstvy mrak (1200m)
(6) 10:25:50 - Za átek pln ní úkolu, výška 4200, zóna 20
(7) 10:30:10 - Ukon ení úkolu, žádost o zm nu kurzu na 320
(+) 10:31 - Místo havárie
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Grafické znázorn ní havárie Gagarinova MIGu.

Do dnešních dn jsou v míst havárie vid t uražené vršky b íz…
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Poh eb Jurije Gagarina a Vladimíra Serjogina u moskevské Kremelské zdi na Rudém nám stí.

__________________________________________________________________________
eská astronomická spole nost ( AS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních astronomických
událostech a událostech s astronomií souvisejících. Po ínaje tiskovým prohlášením . 67 ze dne 23.10.2004 jsou n která
tisková prohlášení vydávána jako spole ná s Astronomickým ústavem Akademie v d R, v. v. i. Archiv tiskových
prohlášení a další informace nejen pro noviná e lze najít na adrese http://www.astro.cz/media. S technickými
a organiza ními záležitostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka AS Pavla Suchana na
adrese Astronomický ústav AV R, v. v. i., Bo ní II/1401, 141 31 Praha 4, tel.: 267 103 040, fax: 272 769 023, e-mail:
suchan@astro.cz.
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