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POBOČKA PRAHA – hlavní město
Díky laskavosti našeho Vzdělávacího střediska stále pokračuje výuka angličtiny, nyní však každý pátek od 14
do15ti hodin. Pak někdy následuje kulturní program s přátelským posezením. Program bývá oznámen
samostatně. Těšíme se na Vaši účast.

Superrakety pro více než 100 tun: Tři kosmické mocnosti plánují, že za deset let budou mít k dispozici
mohutné superrakety. Nejvíc podrobností známe o americkém Space Launch System (SLS), jak se tento nosič
prozatímně nazývá. NASA ho ohlásila v září 2011. Raketa vysoká 102 metrů má vynášet na nízkou dráhu napřed
70 tun, později až 129 tun. Poprvé by měla letět s prázdnou lodí MPCV (Multi-Purpose Crew Vehicle), jak se
nazývá nástupce Orionu, a to v prosinci 2017 a se čtyřmi lidmi o dva roky později. Nicméně technické potíže a
nedostatek financí zdržely takřka každý raketový projekt a určitě bude mít potíže i SLS. Termíny těchto startů se
nejspíš odsunou o tři až pět let.
Čína počítá s nosičem Dlouhý pochod 9, který by měl kapacitu přes 100 tun nákladu na nízkou dráhu anebo 50
tun k Měsíci. Létat by měl v první polovině příštího desetiletí.
Také ředitel vedoucí ruské raketové firmy Energija Vitalij Lopota v létě řekl, že by rád postavil superraketu
Soudruženstvo (Společenství) pro náklady přes 100 tun. Rusko chce ke spolupráci získat i jiné země, kde mají
zkušenosti s velkými motory. Mohli by se dohodnout i s Kazachstánem, kde stojí kosmodrom Bajkonur. Jednalo
by se však o akce až ve dvacátých letech.
Tyto projekty jsou srovnatelné s americkým Saturnem 5 a s ruskou Energijí. Americký nosič dopravoval okolo
Země 140 tun a k Měsíci 45 tun. Ruský 100 tun na nízkou dráhu, k Měsíci, pokud by tam zamířil, pak 32 tun.

Superkavitace: Využívá se kavitačních účinků k vytvoření dostatečně velké bubliny plynů uvnitř kapaliny,
aby do sebe pojala celý objekt pohybující se v kapalině. To výrazně snižuje třecí odpor na povrchu objektu a
umožňuje dosáhnout velmi vysoké rychlosti. Současné aplikace jsou omezeny na projektily, torpéda, lodní
šrouby, ale v principu je možné tuto techniku rozšířit na celé plavidlo.
Je to však poněkud nejistá zbraň. Dne 12. srpna 2000 svět poprvé zjistil, jakou spoušť dokáže superkavitační
sovětské torpédo Škval napáchat. Došlo k tomu náhodně při prvních velkých námořních manévrech ruské
maríny po rozpadu Sovětského svazu. Nechtěným pokusným plavidlem se stala smutně proslulá ponorka Kursk.
Ruští představitelé nejprve tvrdili, že se Kursk srazil s jinou ponorkou, poté naznačili, že by mohla narazit na
hlubinnou minu z dob druhé světové války, pak se opět vrátili k teorii srážky, když předpokládali srážku s
ledoborcem. Ale nejpravděpodobnější příčinou zkázy Kursku bylo selhání a exploze torpéda v torpédovém
oddílu. Následující požár inicioval další munici a následná exploze poslala Kursk ke dnu ledového Barentsova
moře. K této verzi se nakonec přiklonila také ruská oficiální místa.
Zdá se, že se Kursk stal obětí jevu, ke kterému jsou vysoce výkonná torpéda pozoruhodně náchylná a který se
v anglicky mluvících zemích označuje jako „hot running torpedo“. Zjednodušeně řečeno jde o situaci, kdy se
torpédo samočinně a nekontrolovatelně „rozběhne“ v torpédové rouře. Vrtule torpéda se začne otáčet, a protože
ji neobklopuje voda, dosáhne extrémně vysokých otáček. Mechanismus torpéda se kriticky zahřívá, a pokud
posádka včas nezareaguje, dojde k výbuchu. A ten má vždycky katastrofální následky, tím horší, čím dokonalejší
a pokročilejší torpédo exploduje. V případě Škvalu mluvíme o explozi ekvivalentu dvou set kilogramů
trinitrotoluenu. Všechno nasvědčuje tomu, že se posádce Kursku podařilo naprázdno běžící Škval odpálit, ale
torpédo se otočilo a zasáhlo vlastní loď.
Je otázkou, zda vlastní torpédo nezničilo také americký Scorpion. Vysokorychlostní torpéda jsou značně
nebezpečná nejen plavidlům, proti kterým jsou vypálena, ale také těm, která je nesou na palubě. Exploze
jednoho z nich (snad testovacího Mk48) mohla tak zapříčinit zkázu americké stíhací ponorky s jaderným
pohonem Scorpion. Ta se potopila nepravdě-podobněji 22. května 1969 u Azorských ostrovů s celou 99člennou
posádkou. Zvuková stopa připisovaná katastrofě Scorpionu nasvědčuje právě explozi vlastního torpéda, jehož
stříbro-zinkové kapacitní baterie mají politováníhodný sklon k přehřívání.
Tato katastrofa (a její nejpravděpodobnější příčina) mohla čínské straně poskytnout dostatečnou ukázku, jak
riskantní je používání stále ještě ne zcela dokonalé technologie. Koneckonců při katastrofě s Kurskem měl
zahynout i čínský námořní důstojník. Na palubě byl proto, aby ověřil účinnost Škvalu v praxi.
Číňany nicméně katastrofa v Barentsově moři neodradila a přistoupili k zakoupení licence celé technologie.
Vlastní zkušenosti je podle všeho přivedly k velikášskému prohlášení o ponorce, která se pod hladinou ve
vzduchové kapse může hnát obrovskou rychlostí.
Kromě Číny žádné námořnictvo o využívání technologii superkavitace v budoucnosti neuvažuje. Platí to nejen
o Íránu, který podle všeho disponuje superkavitačním torpédem Hoot. Superkavitační torpédo provozují i Němci.
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Nese kódové označení Barracuda, mluví se o něm od roku 2005 a má dosahovat rychlosti 400 kilometrů za
hodinu.
Všechno nasvědčuje tomu, že námořní zbraně založené na principu superkavitace mají před sebou velkou
budoucnost. Ale čínské nadšení pro ně daleko předbíhá to, čeho jsou při současné úrovni vývoje schopni.

Z historie Svazu přátel USA v Čelákovicích: Společnost přátel USA vznikla v říjnu roku 1945 v
Praze. Šlo o organizaci, která byla založena s cílem rozvíjet politickou, ekonomickou, kulturní a také vědeckou
spolupráci mezi Československem a Spojenými státy americkými. Společnost se velmi rychle rozšiřovala po
celém Československu a měla pobočky ve 22 dalších městech. Vrcholem společenského kalendáře SPUSA byly
každoroční oslavy Dne nezávislosti 4. července, na které byli zváni významní politici (P. Drtina, P. Zenkl, J.
Masaryk) i diplomaté (L. A. Steinhardt).
SPUSA vznikla také ve středočeském městě Čelákovice, které je od Prahy vzdálené přibližně 30 kilometrů.
SPUSA v Čelákovicích (v oficiálních dokumentech se vždy označuje jako Svaz přátel USA) byla ustavena na
valné hromadě dne 9. 10. 1946. Předsedou byl zvolen Miloš Janoušek, I. místopředsedou Josef Formánek, II.
místopředsedou Vlastimil Baiza, jednatelem Bohumil Kolací a pokladníkem Eva Punčochářová. K 9. dubnu
1947 měla pobočka již 132 členů a mezi její hlavní činnosti patřilo organizování výuky anglického jazyka,
přednášek amerických hostů o kulturní, ekonomické i politické situaci Spojených států amerických, víkendových
zájezdů do jiných poboček SPUSA (například do Českých Budějovic). Jak lze vyčíst z dochovaných dokumentů,
tak velmi časté byly filmové večery. Promítány byly pochopitelně především americké filmy, které se těšily v
poválečném Československu značné popularitě. Jak je zmíněno v úvodu, tak vyvrcholením pro všechny členy
byla oslava Dne nezávislosti, což platilo i pro pobočku v Čelákovicích.
Předložené dokumenty, které se nacházejí ve fondu Městského muzea v Čelákovicích nám dobře ukazují, že i
menší pobočky SPUSA udržovaly písemný styk s americkým velvyslanectvím v Praze. Skutečnost, že činnost
SPUSA v Čelákovicích byla velvyslanectvím kladně přijata naznačuje, že se nejednalo pro okrajovou záležitost a
Američané si této nabídky považovali. Američtí diplomaté, spolu s velkou částí československého obyvatelstva
věřili ve skutečné sblížení Československa
a USA.
Dopis velvyslance Laurence A. Steinharda
působí spíše úsměvně, ale pozornost upoutá
především datum přijetí. Dne 26.2.1948 již byla
v ČR pohřbena demokracie a ze Svazu přátel
USA vystoupilo mnoho členů. Později byl zrušen
z moci úřední a také i americkému velvyslanci se
jeho čas v Praze krátil.
Mgr. Martin Dolejský,
Městské muzeum v Čelákovicích

Dovoluji si připomenout možnost placení členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na náš účet, který
má čís: 135 135 383/ 0300 Poštovní spořitelny, tj. kdekoliv na poště nebo z bankomatu. Současně připomínám i
prosbu na zasílání vašich příspěvků do Občasníku.
Za pražskou pobočku Petr Jílek
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