Dělo profesora Schulzeho

Mezi nejoblíbenější díla geniálního francouzského spisovatele Julese Verna určitě patří román Ocelové město, jehož popularitu v českých zemích podpořilo filmové zpracování pod názvem Tajemství Ocelového města z roku 1978 (v hlavních rolích filmu Martin Růžek, Josef Vinklář a Jaromír Hanzlík). Tak jako v řadě dalších svých knih Verne v Ocelovém městě varoval před rizikem zneužití vědecko-technického pokroku, v tomto případě dělostřelectva. Hlavní hrozbu představuje gigantické dalekonosné dělo s převratnými druhy střeliva, při jehož popisu se také projevila mimořádná předvídavost francouzského spisovatele. A právě obřímu dělu z Vernova románu a jeho munici je věnován následující článek.

France-Ville a Ocelové město
Kniha byla poprvé vydána v roce 1879 pod francouzským titulem Les Cinq Cents Millions de la Bégum (Pět set milionů begumy), zatímco v angličtině je známa jako The Begum’s Fortune (Bohatství begumy). Tyto poněkud neobvyklé názvy odrážejí fakt, že zápletka románu začíná nalezením dědice nesmírného bohatství, jež původně patřilo indické šlechtičně; „beguma“ byl tehdejší titul indických domorodých princezen. Dědicem bohatství se stává vzdálený potomek oné princezny, francouzský lékař Sarrasin. Záhy se však objeví jiný uchazeč, jímž je německý profesor chemie Schulze. Po dosažení dohody je dědictví rozděleno na poloviny a oba muži se soustředí na jeho využití ke splnění svých snů, které však mají naprosto protichůdnou povahu. Oba zakoupí pozemky na území USA a začnou budovat „svoje“ města. Dr. Sarrasin vybuduje „utopické“ město France-Ville postavené na nejnovějších poznatcích lékařské vědy a ideálech humanismu, zatímco profesor Schulze založí Stahlstadt (Ocelové město), v podstatě obrovský těžní, hutní, strojírenský a chemický průmyslový komplex, kde on sám vládne coby diktátor a kde se vyrábějí především těžké zbraně. Nejde mu ale jen o zisk, neboť je posedlý myšlenkou rasové nadřazenosti Němců a nenávisti k Francouzům. Jeho skutečným cílem je zničení města France-Ville. Tyto záměry ale odhalí odvážný muž, jenž v přestrojení pronikne do Ocelového města a posléze také do Schulzeho blízkosti. Oním odvážlivcem je Marcel Bruckmann, dobrý přítel Sarrasinova syna. Za nesmírně dramatických okolností se mu podaří i útěk z Ocelového města a dokáže varovat obyvatele France-Ville, ale Schulzeho plán selže, protože jeho zbraně rozhodně nefungují tak, jak by měly. A zanedlouho se mu stanou osudnými, neboť při nehodě se střelivem Schulze zahyne. Lze říci, že tento geniální, avšak zločinný vědec je předobrazem megalomanských zloduchů z knih a filmů 20. století, ale současnému čtenáři zřejmě nedá moc velkou práci chápat ho i jako „prototyp“ Adolfa Hitlera.

Největší obléhací dělo
Ústředním prvkem Schulzeho plánu bylo gigantické dělo ukryté ve stavbě nazývané Býčí věž, která se tyčila uprostřed Ocelového města. Na samém vrcholu této pevnosti se nalézala veliká kruhová místnost s několika střílnami. Verne popisuje samotnou zbraň jako největší a nejtěžší obléhací dělo na světě, s hlavní ráže 1,5 m a vážící nejméně 300 tun. Dělo bylo instalováno na obří ocelové lafetě, která umožňovala jeho volné otáčení, aby tak mohlo díky střílnám pálit do různých směrů. Lafeta se pak nalézala na kolejnicích a za ní byla velká pružina, která měla za úkol ztlumit gigantický zpětný ráz při výstřelu a následně také vrátit zbraň do původní polohy. Pro řízení celého systému sloužila soustava ozubených kol, podle všeho poháněná výkonnými motory, neboť mechanismus mohlo snadno ovládat rukou i dítě. Zbraň byla nabíjena závěrem. Profesor Schulze řekl, že jako střelivinu již nepoužívá hrubozrnný střelný prach, který „dohrál svou úlohu“. Pro střelbu sloužila střelná bavlna (tedy vlastně bezdýmný střelný prach, který se v této roli uplatňuje dodnes), ke které profesor Schulze dodává, že má čtyřikrát větší efekt než klasický černý prach. V jeho děle byl účinek ještě zvětšen (údajně dokonce zpětinásoben) tím, že se ke střelné bavlně přimíchal dusičnan draselný (tedy ledek), který tvořil osm desetin váhy hotové výbušné směsi. Schulze připustil, že po několika výstřelech s tak výkonnou střelivinou se každé dělo nakonec roztrhne, ale vzhledem k účinnosti své munice to nepokládal za takový problém. Malou hádankou však zůstává maximální dostřel zbraně. Ve francouzském originále profesor Schulze říká, že maximální dosah činí „deset mil“, což je však do češtiny překládáno jako „pětačtyřicet kilometrů“. Pod pojmem „míle“ se dnes zpravidla rozumí ta anglická, která má 1602 m, případně ta námořní o délce 1852 m, ale v historii existovala dlouhá řada různých jednotek zvaných „míle“, z nichž některé odpovídaly několika kilometrům. Verne měl zřejmě na mysli některou z nich, jelikož dostřel Schulzeho děla měl postačit na překonání dálky mezi Ocelovým městem a France-Ville. Na konci knihy se dozvídáme, že zvuk výstřelu děla dolehl do France-Ville přibližně za dvě minuty, což při rychlosti zvuku 340 m/s znamená vzdálenost měst něco přes čtyřicet kilometrů (odtud český překlad).

Revoluční typy munice
Profesor Schulze se chlubil, že granát z jeho děla může na vzdálenost dvaceti kilometrů probít metr silnou ocelovou desku, ale obrovské dělo v Býčí věži rozhodně nemělo střílet klasickými střelami. Výjimečná technická předvídavost Julese Verna se snad nejvíc projevila u dvou typů munice, které Schulze pro svoje obrovské dělo vymyslel. První z nich je popisován jako náboj s pláštěm z dubového dřeva a skleněnou nádrží, ve které byl pod tlakem 72 atmosfér napuštěn oxid uhličitý. Po dopadu náboj praskne, do úrovně kapaliny stlačený oxid uhličitý se okamžitě uvolní a změní se v plyn. To mělo mít dva základní účinky. Jednak by v okolí prudce poklesla teplota, a to na úroveň asi minus 100 stupňů Celsia, a jednak by samozřejmě došlo k zamoření vzduchu oxidem uhličitým, který je těžký a drží se při zemi, takže jakýkoli živý tvor poblíž by se rychle udusil. Profesor Schulze tvrdil, že jediný granát z jeho děla by mohl zabít cokoliv ve vzdálenosti snad až sta či dvou set metrů od místa dopadu. A takto zamořený prostor by navíc zůstával smrtelně nebezpečný ještě několik hodin po dopadu. Postupně by se ale oxid uhličitý přece jen rozptýlil, takže by armáda dobyvatele mohla obsadit město nepoškozené. Druhý typ Schulzeho munice představovaly litinové granáty, z nichž každý obsahoval stovku malých děl se symetricky uspořádanými teleskopickými hlavněmi a zápalnou látkou. Každý granát tohoto druhu by se po výstřelu stal „dělostřeleckou baterií“, která by ve vzduchu vystřelila na velkou plochu cílového města. Při hodnocení Vernova románu se nejvíce mluví o granátech s oxidem uhličitým, jejichž strašné účinky jsou přirovnávány k nervovým plynům, případně také někdy k neutronové bombě (to samozřejmě kvůli schopnosti usmrtit živé tvory, ale ušetřit materiální statky). Ale přinejmenším stejně zajímavé (a technicky i pravděpodobněji realizovatelné) jsou Schulzeho „teleskopické“ granáty se zápalnou látkou. Není nijak těžké v nich vidět předobraz moderní kontejnerové munice, tedy granátů, jež obsahují desítky nebo stovky kusů submunice s nejrůznějším účinkem, které se rozptýlí po větší ploše.

Budeme střílet do vesmíru?
Proč ale gigantické dělo profesora Schulzeho zklame? Nová směs střeliviny zkrátka vyvine až příliš velkou úsťovou rychlost, údajně až dvacetkrát vyšší, než kolik byla tehdy běžná rychlost dělostřeleckých granátů. Střela tak opustí hlaveň obrovského dělat rychlostí téměř 10 000 m/s, což znamená překročení první kosmické rychlosti (8900 m/s), takže granát nedopadne na svůj cíl, neškodně zamíří do vesmíru a stane se novou umělou družicí Země. Obrovské dělo v Býčí věži se navíc roztrhne už při tomto prvním výstřelu. Profesor Schulze se však nevzdává svých plánů a připravuje další pokus o útok, ovšem granát s oxidem uhličitým se stane příčinou jeho náhlé smrti, když náhodně praskne a uvolní do okolí svůj smrtící obsah. Zbrojařský král je tak v okamžiku udušen a zmražen u svého pracovního stolu. Způsob, kterým Verne vyřeší hrozbu Schulzeho děla, tedy překročení první kosmické rychlosti a „únik“ granátu do kosmu, je určitě originální a vtipný, ale technicky nereálný, neboť takové úsťové rychlosti při použití sebevětší nálože střelné bavlny s ledkem prostě nelze dosáhnout. Jinou věcí ovšem je, že použití děl pro dosažení kosmu se už poměrně dlouhou dobu zkoumá. Pokud se satelit přepravuje na oběžnou dráhu klasicky pomocí nosné rakety, zdaleka nejvíce pohonných hmot spotřebuje první stupeň rakety, který slouží k překonání velké přitažlivosti u povrchu Země. A právě tuto část cesty do vesmíru by mohlo „vesmírné dělo“ výrazně ulehčit a zlevnit. Předpokládá se, že by velké dělo vypálilo střelu, která by dosáhla výšky několika desítek kilometrů, kde by se teprve zažehl její raketový motor. Dělo by tedy vlastně jenom nahradilo první stupeň nosné rakety. Zejména pro vynášení malých nákladů by tato metoda mohla být velmi vhodná. Jejím největším zastáncem byl kanadský vědec Gerald Bull, který pomocí děla HARP (High Altitude Research Program) vystřelil do výšky 180 km (více ve Střelecké revue 1/2006), a dosud existuje několik projektů, které se orientují na tuto metodu. Pokud tedy bude někdy pomocí „kosmického děla“ opravdu dopravena na oběžnou dráhu Země družice, bude to jen další důkaz neobyčejné předvídavosti, kterou ve svých knihách projevil geniální Jules Verne.
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