
Archimédovo dobrodružství 
Už se to blížilo, lodě byly na dostřel a římští legionáři se již připravovali na vylodění. Na 

padesáti galérách bylo přes 22 500 mužů. Všichni leštili svou zářnou římskou zbroj. Čekali na 

pokyn svého admirála. Ten se zatím cpal v podpalubí ovesnou kaší. Měl ještě dost času, než 

lodě konečně přirazí k přístavním molům Sykarus, v rámci rozpínání Římské říše. Nebyl 

očekáván odpor. Armáda Syrakus nebyla stavěná na takový nápor, a tak se předpokládalo, že 

město prostě kapituluje, což by se pravděpodobně i stalo, kdyby na hradbách nestál jeden 

z největších geniů tehdejší doby.  

Archimédes byl předem informován o chystaném útoku na jeho rodné město i o plánu konšelů 

se vzdát bez boje. Město nebylo připraveno na dlouhé obléhání. V případě, že by se vzdali, 

všichni by mohli dál žít své nicotné životy v podstatě beze změny, ale Archimédes nebyl 

ochoten vzdát se cti a nezávislosti svého rodného města. Již několik týdnů předtím, než se 

objevily lodě, míchal směs známou jako Řecký oheň, nejničivější zbraň do doby dovezení 

střelného prachu z východu. Rýsoval a črtal, pracoval dlouho do noci. Při západech slunce se 

procházel po hradbách se svými konstruktéry a rozmlouvali o technických parametrech svého 

díla.  

Netrvalo ani týden a na hradbách začala pomalu růst konstrukce dosud nevídaných rozměrů. 

Jednotlivé části byly poházeny nahodile po opevnění, aby konšelům nebylo nic příliš nápadné, 

mělo jít o dar na přivítanou pro nového římského místodržícího. Nikdo netušil, jaké 

překvapení se na hradbách chystá, ale Archimédes byl výstřední osoba, a tak už to nikoho 

nepřekvapovalo.  

Dalších více než 14 dní trvalo, nežli byla celá konstrukce složena a dílo skoro završeno. 

Římské loďstvo se již přibližovalo, obyvatelé to věděli díky průzkumným lodím. Též bylo nad 

slunce jasné, že v boji muže proti muži nemají ani tu nejmenší šanci. Městští konšelé se 

připravovali na slavnostní otevření bran Římanům.  

A pak konečně byl spatřen první stěžeň. Všichni byli opravdu nervózní, měli strach z nových 

pánů a svého postavení. Všichni až na Archiméda a několik jeho nejbližších, kteří věděli o jeho 

plánu. Stroj byl ve své finální podobě a vše bylo připraveno -  až no jeden detail. Řecký oheň  

za dobu, než stroj postavili a byli připraveni ho použít, zvodnatěl. Na poslední chvíli se začali 

shánět po ingrediencích na jeho přípravu. Naneštěstí jediný člověk, který jim mohl pomoci,  

 byl jeden z radních. Měli štěstí v neštěstí, právě tenhle radní stál již na hradbách a nedočkavě 

vyhlížel připlouvající římskou armádu, která byla každým okamžikem blíž a blíž. 

Ačkoli to bylo proti řeckému právu, vloupali se do domu, jednoho z nejvyšších představitelů 

Sykarus, a v temném sklepení jeho přehnaně luxusního sídla ukradli olej, který byl jednou 

z hlavních ingrediencí. Pak už jen ukradli hořčík dodávající plameni zlověstný nádech  a byli 

připraveni směs smíchat. Přenesli všechno k Archimédovi domů a s využitím veškerých jeho 

znalostí opět vytvořili onu ďábelskou směs. 



Stihli se připravit na poslední chvíli, lodě byly již na dostřel kanónu, který byl ale stále skryt 

pod plachtovinou, aby neodhalili svou výhodou. Stále ještě neměli po ruce pomocníky, kteří by 

mu pomohli s manuálním nabíjením onoho pekelného stroje. Kámen úrazu byl v tom, že aby 

písty začaly fungovat, muselo se zatopit pod kotlem, jinak pára nevznikala a stroj nefungoval. 

Archimédes se navzdory veškerému hemžení, které kolem něj probíhalo, soustředil přímo 

pekelně. Neměl příliš na výběr -  buď uspěje, nebo zahyne. Ještě naposledy zkontroloval 

propočty a náčrty, zhluboka se nadechl a vydal pokyn ke spuštění. 

Na poslední chvíli sehnal několik volných otroků a pořádnou hromadu dříví a mohli začít 

topit. Lodě byly již na dohled a stroj se teprve rozebíhal. Nabito měli amforami s řeckým 

ohněm. Jak písty létaly nahoru, obrovská komora se natlakovala dostatečně na to, aby mohli 

vystřelit první projektil. Zapřáhli koně k závlačce, která držela natlakovanou komoru 

zavřenou, když se uvolnilo místo, kudy mohl vzduch odcházet, okamžitě vymrštil obrovskou 

silou amforu i s nákladem. Ta za letu opsala skoro dokonalý oblouk, což mělo jednu malou 

vadu, oheň se vylil již cestou k vlajkové lodi řeckého námořnictva.  

Lodě Římanů zachvátila panika, dosud se s takovou zbraní nesetkali. „Oheň, co hoří i na vodě? 

Díky Jupiterovi, že nás to minulo, mohlo by to mít nedozírné následky“. 

Archimédes řešil zoufalou situaci, buď všechny Římany potopí a přežije, nebo se mu to 

nepodaří, a Římani vyvraždí celé měst, a jeho pro výstrahu určitě obětují Neptunovi. Ale 

vzhledem k tomu, že se zatím veškerý jeho náklad vylil cestou, tak nebylo co řešit. Musel něco 

změnit: „Náklon nádob, to je ono!“ Další salva byla nakloněna o 15 stupňů vzad. Archimédes se 

celý třásl, jako by ho obcházela zimnice:“teď nebo nikdy“. Zapráskal bičem, popohnal otroky a 

koně. Další nádoba letěla vzduchem, tentokrát přesně. Zasáhla hlavní stěžeň. Bylo dílem 

okamžiku, když celou loď pohltily plameny.  

Opět celou flotilu zachvátila panika, tentokrát skutečně měli problém. Jejich velení bylo bez 

výjimky po smrti. Všechny lodě se otočily a zahájili ústup, avšak na to bylo již pozdě. Kanón 

bez milosti zapaloval jednu loď po druhé, žádná neunikla. Na břehu stálo městské 

představenstvo a s hrůzou zvažovalo následky. Chtěli se vrátit do města, ale v tom momentě 

se zavřely brány. Konšelé s hrůzou hleděli na kotel plný vroucí smůly, který se přibližoval ke 

kraji hradeb, přímo nad jejich hlavami. Zdá se, že dnes byl jejich poslední den. Poslední 

myšlenka, která většině z nich prolétla hlavou, než skonali v agónii, byla: „Snad domysleli 

následky a udělali pro město to nejlepší“ Jen v hlavách několika mála z nich prolétlo: „Proč 

já?!“ 


