
CiR-Cl®OOl 

Raketa Saturn 5 

Schema rakety a kosmické lodi. 



CiR—Cl-"002 

Nosná raketa s kosmickou lodí Sojuz 9 

na odpalovací rampě. 



BiR- C1-003 

Nosná raketa kosmické lodi Vostok 

Boční pohled .na sovětskou kosmickou raketu při dopravě .na 

odpalovací rampu, 



BiR— C1-004 

Nosná raketa kosmické lodi Vostok 

Pohled na spodní část s raketovými motory. 



CiB'C1u006 

Rúské ohnéstrůjné rakety 

Používaly se v 18: století, 

(Pokorenie kosiiosa; Moskva 1969k obr, 1) 



CiR—C1 =007 

Schén meziplanetárního korábu 

z klasického díla K. E. Ciolkovského P°Výzkum světového prostoru 
r& ktivními přístroji". 

(Pokore.nie kosnosa, Moskva 1969, obr. 18) 



CiR-C1-008 

První mezinárodní výstava o kosmonautice 

uspořádaná v měsících dubnu - červnu roku 1927 v Moskvě Na snímku 
je jeden ze sálů výstavy. 

(Pokorenie kosmosa, Moskvu 1969 obra 28) 



CiR-•C1 ~009 

Z historie sovětské raketové techniky 

17. srpen 1933 a raketa typu 09 na startu' Na záběru zleva S.P 
Koroljev, zprava JSA Poběrlonoscev. 

(Pokorenie kosnosi, Moskva 1969, obr. 49) 



CiR--C1010 

Z historie sovětské raketové techniky 

Skupina konstruktérů rakety GIRD pod vedenirn S. P® Koroljeva 
(první zleva) v den vypuštění rakety GIRD Xe 25, listopadu 1933 

(Pokorenie kosn.osa, Moskva 1969, obr. 50) 



CiR ch 011 

Z historie sovětské raketové techniky 

Raketa typu 07 ze série raket na kapalné pnhnnné hroty RN II. 
Jako paliva se pnužíval alkohol, okysličovadlo kyslík. Motor mčl 
tah 85 kp. Létala v létech 134. 

(Pokorenie kosrosa, Moskva 1969, str. 56) 



CiR—Cl-~O12 

Ka~u še 

Salv^ gardových Minometům Legendární raketové obraně Velké vlas 
tenecké vlky — Kaťuše Byly sestrojený vědeckým kolektivem RN III 

(pokorenie kosnosa, Moskva 1969, obr. 65) 



C1I~'.. l. , r13 

Goofyzikál..ní rc keta 

typ V 2!~ a určena pro výzkum vysokých vrstev :;tr~'?sff`éry V kvčtn . 14 '? 
dopravil tato raket aparoturu 2.,2GU g t~žkcu do výšky 212 kr 

(Pokorenie kosmosa, Moskva 1969, obr< 68; 



C iř?ro•C 1M014 

Ruské nbněstrůjné rakety 

Používaly se v 19 století® 

(Pnkorenie kosnosu9 Moskva 1969, obr< 42) 


