Projekt Babylon

Na jaře a v létě roku 1990, tedy nedlouho před iráckou invazí do Kuvajtu, zabavovali policisté a celníci po celé Evropě krajně podivné ocelářské výrobky. Nešlo o zařízení pro petrochemický a strojírenský průmysl, jak stálo v dokumentaci, nýbrž o součásti, z nichž měla být smontována grandiózní zbraň nevídané účinnosti. Mělo to být největší dělo v historii lidstva. Měla to být tajná zbraň Saddáma Husajna.

Irák a doktor Bull
22. března 1990 byl před svým bytem v Bruselu nalezeno tělo vědce jménem dr. Gerald Bull. Poté se začaly po celé Evropě objevovat součásti obřího děla Babylon, které Bull před svou smrtí navrhl pro Irák. Šlo o stroj takřka fantastických parametrů. Jeho hlaveň ráže 1 000 milimetrů byla dlouhá 156 metrů. Zbytek součástí zabavili v Iráku inspektoři OSN, kteří také zničili menší prototyp (známý jako MiniBabylon), umístěný v horách asi 140 km severně od Bagdádu.
Jak se dr. Bull dostal k práci pro Irák? O jeho získání rozhodl osobně Saddám Husajn, jenž ve válce s Íránem použil jihoafrická děla G-5, která vznikla na základě Bullových koncepcí. Husajn se rozhodl, že tvůrce G-5 zaměstná a pověří ho úkolem vyrobit zbraň, která by neměla na světě sobě rovnou a která by mohla Irák (potažmo arabský svět) dostat mezi velmoci. Bulla nebylo třeba příliš přemlouvat – Irák mu nejen královsky zaplatil, ale přislíbil mu pomoc s realizací jeho velkého životního snu.
Bull totiž objevil velice netradiční metodu dopravy nákladů do vesmíru, ale kvůli odporu byrokratů v Americe ji nedokázal prosadit. Když se Bullovi konečně otevřela cesta k uskutečnění jeho vize, ignoroval brutalitu iráckého režimu a pochopil příliš pozdě, že Husajn nechce dobývat vesmír, nýbrž zemi.

Muž, který chtěl střílet do vesmíru
Gerald Vincent Bull se narodil se roku 1928 v kanadském Ontariu a už od mládí vynikal v matematice a fyzice. Ve věku 22 let se stal nejmladším doktorem v Kanadě. Během své práce na celkem beznadějných kosmických projektech kanadské vlády přišel s onou revoluční myšlenkou – vystřelovat druhý a třetí stupeň nosné rakety z děla. Znamenalo by to velkou úsporu času i nákladů.
Počátkem 60. let se dr. Bull stal šéfem ambiciózního projektu HARP (High Altitude Research Program, tedy Program výzkumu velkých výšek), který společně financovaly vlády Kanady a USA. Dělo HARP mělo ráži 406 mm a vzniklo spojením dvou námořních kanónů, takže jeho hlaveň měřila 36 metrů a byla do té doby největší na světě. Střelnice byla vybudována na ostrově Barbados, později se přesunula do Yumy v Arizoně. Dne 19. listopadu 1966 vystřelil Bull do neuvěřitelné výšky 180 km. Kdyby se vypálilo v úhlu 45 stupňů, střela by dopadla 380 kilometrů daleko. Tento rekord vydržel 25 let.

Dělostřelcův vzestup a pád
V roce 1967 byl projekt HARP oficiálně ukončen. Bull se přestěhoval na statek Highwater na hranicích Severního Vermontu a Kanady. V následujících letech pracoval jako vynálezce a konzultant v oblasti polního dělostřelectva. Seznam jeho zákazníků byl skutečně pestrý. Figurovaly v něm nejen USA, Velká Británie a Itálie, ale také např. Izrael, Čína, Taiwan, Libye a Írán.
Bull se zapsal do dějin vojenství třemi objevy. Především spočítal ideální délku hlavně děla jako 45násobek ráže. Dále vynalezl granát s prodlouženým doletem, který měl proti tehdejším standardním vzorům o polovinu větší dolet, přesnost a 3,5krát větší ničivou sílu. Třetím vynálezem byl granát s odpařovací základnou, který byl během letu dodatečně poháněn spalováním jemné petrolejové páry.
V roce 1980 byl Bull odsouzen za prodej svých granátů do Jihoafrické republiky, na níž se vztahovalo embargo (k tomuto činu jej ovšem vyzvala CIA). Jihoafričané sice použili jeho nápady k vývoji nových děl G-5 a G-6, která dodnes patří k nejlepším na světě, ale Bull nikdy neviděl ani cent z licenčních poplatků. Jeho Společnost pro výzkum vesmíru (SRC) zkrachovala. Když Bull koncem roku 1980 vyšel z vězení, jeho život byl v troskách.

Bull nachází sponzora
A právě tehdy se jakoby zázrakem objevila nabídka Iráku. Počátkem roku 1988 se stal placeným konzultantem iráckého Ministerstva pro průmysl a vojenskou industrializaci (MIMI). Původně jej Irák nalákal na pomoc s vývojem třístupňové nosné rakety Al-Abeid („Věřící“), která měla vynést do vesmíru první arabskou družici. Bull pak jednal právě tak, jak Iráčané očekávali. Vrátil se ke své staré ideji a navrhl jim, že lepší variantou bude obří dělo. Kromě toho přislíbil i konstrukci nových polních děl pro iráckou armádu.
Specifikace superděla jménem Babylon byly hotovy v květnu. Bull vysvětlil, že bude vhodné postavit menší prototyp, výše zmíněný MiniBabylon (nebo také Baby-Babylon) ráže 350 mm s hlavní délky 40 m. Objednávky na jednotlivé části obou děl byly rozmístěny v devíti zemích Evropy, takže žádná společnost přesně nevěděla, co vlastně vyrábí.
Koncem roku 1988 zkonstruoval Bull slíbená samohybná děla. 40tunový Al‑Majnun ráže 155mm vypaloval granáty s prodlouženým dostřelem a odpařovací základnou na vzdálenost 38 kilometrů. 48tunové monstrum Al‑Fao pak bylo největší polní dělo na světě. Jeho 11,13 m dlouhá hlaveň ráže 210 mm střílela 110kilogramové granáty na vzdálenost 57 kilometrů (to je mezi sériovými typy dosud nepřekonaný rekord).

Proč právě Babylon?
Výkony „velkého“ Babylonu mohly být úžasné. Podle inspektorů by dokázal dopravit střelu o hmotnosti 600 kg na vzdálenost přinejmenším 1 000 kilometrů, případně vypálit dvoutunový projektil s raketovým motorem na nízkou oběžnou dráhu.
Je ovšem dost nepravděpodobné, že snem Saddáma Husajna bylo vypustit do vesmíru satelit. Stejně tak je obtížně představitelné, že by chtěl z Babylonu střílet konvenční granáty, jelikož i při velkém štěstí by mohl maximálně zbořit nějakou velkou budovou. Čištění hlavně a nabíjení by trvalo několik dní. Dělo by se nedalo skrýt, neboť při každém výstřelu by z něj vyšlehnul 90 metrů dlouhý sloup ohně a otřesy by byly zachytitelné po celé Zemi. Plánovalo se umístění v úhlu 45 stupňů po straně hory, takže nebylo možné měnit náměr ani odměr.
Než odpovíme na otázku, k čemu vlastně měl Babylon sloužit, zastavíme se ještě u smrti dr. Bulla. Původně se soudilo, že jej popravili Izraelci, pro něž začal jako spojenec Iráku představovat nebezpečí. Nyní ale převládá názor, že se ho zbavili sami Iráčané, protože zjistili, že všechny projekty mohou dokončit bez něj, a protože pochopil, že Husajn jej zneužil pro zločinný projekt.
Nebýt zásahu mezinárodních sil, tak nejpozději v listopadu 1991 (ale spíše už na jaře) by Irák dokončil první jadernou hlavici. Kromě toho disponoval obrovskými zásobami chemických a biologických zbraní. Obří dělo by sloužilo jako hrozba, jako potencionální nosič zbraně hromadného ničení. Kdyby vypálilo, bylo by to jen jednou, ale zemřely by tisíce, možná milióny lidí. Babylon měl být prostředkem k vydírání svobodného světa.
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