
 

 

Tunguský meteorit - katastrofa, která může varovat. Nebo až ta další.  
Rubrika: Vesmír a jeho záhady (11.07.2008, 9630 přečtení)  

Základní fakta jsou celkem všeobecně přijímaná. Dne 30. června 1908 v 7,15 místního času v prostoru centrální 
Sibiře došlo k výbuchu, který je připisován pádu velkého meteoritu a jeho explozi ve výšce asi 5-10 km nad 
zemským povrchem. Výbuch Tunguského meteoritu (možná planetky nebo jádra komety) v oblasti o ploše asi 
2000 km² vyvrátil radiálně směrem od centra a přelámal kolem 60 milionů stromů. Zvuk výbuchu připomínající 
dělostřelbu byl slyšitelný do vzdálenosti 1000 km.  

Při rychlosti asteroidu 7,5 km/s a hmotnosti 100 000 až 1 000 000 tun odpovídá jenom kinetické energie výbuchu 
asi 2,8*1015 J až 2,8*1016 J. To je energie asi jako 1000 bomb svržených na Hirošimu. Tam jedna bomba zabila v 
jediném okamžiku asi 80 000 lidí a zničila 62 000 budov. Rozměry Tunguského meteoritu počítané z 
předpokládané hustoty planetky nebo komety jsou v rozmezí od 38 do 95 metrů.  
 
Jak jsem zkoumal Tunguský meteorit? Pochopitelně vědecky, jinak dnes ani nelze. Už samotný pojem Tunguský 
meteorit je na pováženou, protože meteoroid letí v kosmu, na obloze září meteor a po dopadu na zemi máme 
meteorit. Jenže právě nemáme na zemi z meteoritu nic. A jsme na tom všichni stejně - všichni o něm slyšeli a 

nikdo ho neviděl. Nejbližší identifikovatelný nelétají objekt poblíž dopadu je řeka Podkamennaja Tunguska. Jinak 
ten letící objekt zůstal neidentifikovaný - planetka, jádro komety, havárie kosmické lodi, UFO, černá díra, 
antihmota, kulový blesk, elektrický výboj, výbuch zemního plynu normální, výbuch zemního plynu speciální 
spojený se sopečnou činností nebo vulkanická pyroklastická smršť. Pokud to nestačí, tak ještě manifestace 
formálního pole, lokální topologická porucha nebo spekulativní teorie o původu tělesa. Všechny tyto možnosti jsou 
rozvedeny ve Wikipedii (heslo Tunguský meteorit), navzájem si odporují a všechny obsahují nějaké ale, že se to 
tak asi nestalo. Takže přidám ještě jedno ale v duchu výroku slavného Galilea - ale přeci se to stalo.  

Mezi prvními výbuch slyšela stařenka asi 400 km od místa dopadu 
tohoto asteroidu a spadla při tom z pece. To jsem si nevymyslel, psala 
o tom kdysi Věda a technika mládeži - čestný pionýrský. Už si 
nepamatuji, jestli stařenku srazilo z pece místní zemětřesení, tlaková 
vlna, jestli spadla leknutím ráno při probuzení, nebo jak šla zavřít 
nárazem otevřená dvířka světnice. Možná spěchala hledat ztracená 
domácí zvířata, jak je zvykem stařenek odjakživa. Jistě vlastně nevíme 
nic, a to je stařenka zdokumentovaná a stalo se to před 100 lety. Což 
teprve události staré tisíce let. Hodně skeptický jsem k údajným 
technicky vyspělým starověkým civilizacím, i když se to ve starých 
spisech prý hemží letadly, raketami a snad i jadernými výbuchy. 

 

 
 
Místo poničené výbuchem meteoritu, 
fotografie z roku 1927. (->) 

 
Rozeberu důkladněji jako vzorovou ukázku text, který se objevil v diskuzi k článku o Tunguském meteoritu 
na http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008060012 v příspěvku "podepsaném" jako ?: 
"Tunguzský meteor byla kosmická loď ponechaná (zapomenutá) na zemi z dob válečných konfliktů popisovaných 
v indických eposech. Jednalo se o opouštěcí automatické plavidlo. Ruska vláda se o tomto pozůstatku dozvěděla a 
vyslala průzkumnou výpravu, která plavidlo nalezla a aktivovala. Jednalo o válečnou loď, která se po aktivaci 
vynesla na orbit, kde vyčkávala na autorizaci, ke které však nedošlo a loď vykonala program autodestrukce. 
Zbytek už znáte." 
Komentář: Je to příběh jak z ruských bylin, chybí jen Ilja Muromec a Čurila Plenkovič. Hrdina, který odstartoval 
staroindickou válečnou a dokonce automatickou loď, ovšem známý není. To nepřekvapuje, skuteční hrdinové, 
kteří to pak opravdu odnesli, většinou známí nejsou. Spíše se dochovají jména těch, kteří je tam poslali. Dovolím 
si tohoto skutečného hrdinu pojmenovat Ivan Nouproblémovič Tunguzov. Dne 30. června 1908 snad při východu 
slunce otřel rukávem zaprášený nápis psaný zřejmě azbukou na vstupu do obrovské kosmické lodi. Dnešní člověk 
by čekal, že Ivan Nouproblémovič byl vlastně první úspěšný hacker na světě, když dokázal prolomit spouštěcí kód 
kosmické automatické válečné lodi, snad z védských dob staré Indie asi 3 000 let. př.n.l. Možná četl plynně 
sanskrt, ale spíš uměl jen tu azbuku. Někdo může namítnout, že azbuka se vyvinula z cyrilice, kterou vytvořili 
Metodějovi žáci kolem roku 900 v dnešním Bulharsku, a která se pak zdokonalila na Kyjevské Rusi. Tradičně je 
cyrilice připisována Konstantinovi, nebyl to však Metodějův rodný bratr. To byl malý dodatek k nedávnému 
státnímu svátku na počest našich bratrů věrozvěstů.  
 
Ivan Nouproblémovič si zřejmě přečetl nápis, který jsem přepsal do latinky: 
"Nažať nožnyj ryčag!" 
Zmáčkl tedy nožní páku a bylo to. Výsledek už znáte.  
 
Jisté je jen to, že uvedený nápis se dlouhá desetiletí používal ve středoevropských vlacích na WC, kde ovšem 

http://pracovni.gnosis9.net/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=75
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tungusk%C3%BD_meteorit
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tunguska_event_fallen_trees.jpg
http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008060012


 

 

panovala středoasijská hygiena. Ale usilovnou prací jsme doháněli úroveň vyspělého kapitalismu, která se 

poklidně vzdalovala, takže jsme ani moc nevěděli, kdo je za těmi hlídanými dráty, dokud jsme nezjistili, že jsme 
tam my.  
 
Nikdo nenašel ani startovací rampu této obrovské kosmické lodi. Nejspíš byla vícestupňová a startovala z 
nějakého většího kamene, o který snad nebyla poblíž Podkamenné Tungusky nouze. Jak už jsem uvedl, při 
výbuchu se uvolnila energie nejméně 2,48*1015J. Pokud by palivo, které se u ruských raket používá dosud, byl i 
tehdy kerosin o výhřevnosti asi 40 MJ/kg, tak to vychází na 70 000 tun paliva na hmotnost lodi 100 000 tun. 
Takže jsme zkontrolovali alespoň to, že výbuch nějakého pozemského paliva to způsobit mohl. Nejčastěji se 
uvažuje o zemním plynu, který se mohl uvolnit i jako výsledek vulkanické činnosti v této geologicky neklidné 
oblasti. Start takovéto ohromné nejspíše vícestupňové rakety by musel zanechat stopy na zemi. Snad jen statečný 
muž, který ji odstartoval, by zmizel beze stopy, což se na Sibiři stalo milionům lidí. Stalin měl pro Sibiř slabost, byl 
tam jako revolucionář za cara uvězněn. Jeho internace byla ve srovnání s gulagy, které později nechal vytvořit, 
spíše rekreačním pobytem na lovecké chatě, kde se seznámil s dalším revolucionářem - otcem své budoucí 
manželky. Odolní Sibiřané byli opravdoví hrdinové - zachránili bitvu pod Moskvou - podle očitých svědectví 
generálů byli schopni usnout při více než dvacetistupňových mrazech opřeni zády o tradiční ruskou břízu a 

rukama opřeni o rovněž tradiční pušku.  
 

Zakladatel kosmonautiky Ciolkovskij vydal práce o raketách už 1903 
- Výzkum světových prostorů reaktivními přístroji - takže teorie 
vesmírných letů už byla tehdy na světě. 
(http://vedci.wz.cz/Osobnosti/Ciolkovskij_K_E.htm).  
 
A dnes, kdy o tom opravdu něco víme, tak můžeme celou tuto teorii 
startu a výbuchu staroindické super-rakety klidně vyloučit. Raketa 
Saturn 5, která vynesla Apollo k Měsíci, byla třístupňová a měla 
startovací hmotnost "jen" 2 900 tun, z toho 97% bylo palivo, které 
hořelo celkem asi 1000 sekund. Skládala se z 285 000 dílů, byla 
vysoká 111 m a průměr válce byl 10 m. Prostě to byla jehlice 
naplněná kapalným vodíkem (t.v. 21 K) a kyslíkem (t.v. kyslíku 
minus 183°C). Představa, že tak složitý a labilní stroj vydrží byť jen 
stát na rampě několik tisíciletí, je absurdní.  
 
Vlevo je kresba Ciolkovského kosmické lodě. Je zde patrná soustava 
gyroskopů, kosmonauté se volně vznášejí ve stavu bez tíže a vlevo 
je přechodová komora pro výstup do vesmíru. Poměr tohoto nákresu 
k uvedenému Saturnu 5 nám napoví, jak by asi vypadal poměr 
největší americké rakety k uvažované staroindické raketě, která by 
musela mít ještě nejméně 40 krát větší hmotnost.  
 

Ani Karp Osipovič Ostapenko, který se mnoho desetiletí mimo civilizaci skrýval v tajze po zmatcích v době 
kontrarevoluce, a v době Gorbačova se objevil v Moskvě, nepřinesl žádné valné svědectví o raketách na Sibiři. Jen 
si povšiml, že od určité doby se začaly pohybovat po obloze hvězdy.  
 
Pokud nahoře uvedený hrdina ruských bylin Čurila Plenkovič byl při nepřetržité jízdě na koni jako první uživatelem 
toho, co nás jako první napadne u jeho jména, tak předešel moderní pleny u kosmonautů pro pobyt ve 
skafandrech a celé tisíciletí. Americká astronautka Nowaková s těmito superplenami už stihla spáchat trestný čin - 
jela non stop autem skoro 1200 km, napadla svou sokyni v lásce a zase non stop jela zpátky. Prostě i trénovaní 
kosmonauté mají lidské potřeby. Zachránit nás můžou jedině roboty nebo hrdinové z Hollywoodu. Bruce Willis v 
Armagedonu, když zachraňoval svět, pracoval taky nepřetržitě, jen sem tam něco mužně prohodil. Hlavně vrtal 
hlubokou šachtu pro uložení jaderné bomby na roztrhání asteroidu a stihl to opravdu o fous. Vědci této trhací 
metodě dnes nedávají dobré šance, spíše by Země byla zasažena větším počtem nekontrolovatelných úlomků.  
 
Hollywoodský film mě přivedl na kacířské myšlenky. Je to už bez rizika, dnes už se za myšlenky neupaluje, ale tím 
dobrých myšlenek kupodivu nijak moc nepřibylo.  
 
Jakou má asi asteroid o průměru 1,28 km (to je asi 1/10 000 průměru Země) gravitaci? Objem roste se třetí 
mocninou a gravitační síla klesá se druhou mocninou poloměru. Gravitační síla bude tedy 10 000 krát menší, než 
na Zemi a jistě ještě menší vzhledem k menší hustotě. Jinak řečeno tíha stokilového astronauta (se skafandrem) 
bude odpovídat tíze pozemských 10 gramů. I opatrný pohyb na takovém tělese by se stal poskakováním 
obrovskými žabáky. Kruhová rychlost potřebná k obíhání družice těsně nad povrchem tohoto tělesa mi vyšla pro 
hustotu 3500 kg/m3 asi 0,6 m/s! Pozemská chůze představuje rychlost asi 1 m/s. Všechno, co by se dostalo do 
rychlejšího pohybu, než je kruhová rychlost, by mělo opravdu okna do vesmíru dokořán.  
 

http://vedci.wz.cz/Osobnosti/Ciolkovskij_K_E.htm


 

 

Dá se vůbec letící nebezpečný asteroid najít a ovlivnit jeho dráhu? Obě odpovědi zní ano.  

 
Tak jsme se dostali oklikou přímo k odkazu Tunguského meteoritu pro dnešní dny, tak jak to popisuje velmi 
pěkně Milan Vodička v článku Letí na nás asteroid! (3.7.2008 v MF-Dnes).  
 
 
Vyhledávání nebezpečných asteroidů  
 
Adresa http://neo.jpl.nasa.gov/stats/ se často aktualizuje a ukazuje, kolik asteroidů a komet bylo objeveno v 
blízkosti Země. Současný počet je kolem 5 500. To neznamená, že skoro každý den nám hrozí nový asteroid. Tím, 
že jsme se o něm dozvěděli, riziko nestouplo. Naopak, v budoucnosti je možné riziko snížit. V technických 
možnostech lidstva je vychýlit asteroid, který včas zjistíme. Graf je aktualizován k 15.7. 2014 
podle http://neo.jpl.nasa.gov/stats/images/web_total_t.png 
 a jeho autorem je Alan Chamberlin.  
 

  
 
Na stránce http://neo.jpl.nasa.gov/risk lze vyhledat asteroidy a komety, které jsou pro Zemi riskantní. Dnes 

známe 741 těles větších 1 km v blízkosti Země, z nichž je 186 zařazeno do kategorie riziko střetu. Známe celkem 
přes 800 těles (včetně menších), které hrozí střetem se Zemí. Dokonce si můžeme 
nawww.lpl.arizona.edu/impacteffects spočítat, jak by byl velký kráter. Riziko pádu většího tělesa do konce století 
je prý 1:10. Jiní tvrdí, že je pravděpodobnost nepatrná. K druhé možnosti bych se spíše klonil - v historicky 
doložené době známe vlastně jen jedno velké těleso (o průměru asi 300 m), které spadlo roku 536 do 
Carpentarského zálivu na severu Austrálie. Historici v Byzanci zaznamenali slunce bez jasu, tmavou oblohu a 
neúrodu. Uvádějí se mrazy v létě v Číně.  
 
Na světě je asi 100 vědců, kteří se těmito otázkami profesionálně zabývají, navíc se špatně rozmnožují, protože 
peněz na takovou práci není nikdy dost. Velkým sponzorem těchto projektů je Paul Allen, spoluzakladatel 
Microsoftu. Vyhledaných objektů blízkých Zemi každým rokem přibývá přímo exponenciálně. Nečekaný závěr z 
toho je, že vyhledání takového asteroidu zlevňuje. Při troše jízlivosti lze říci, že za peníze vydané na Mezinárodní 
konferenci o klimatu na ostrově Bali by se dalo takové těleso najít a možná se ho i pokusit vychýlit. A konference 
na Bali skončila tím nejhorším možným způsobem - ministři se nám vrátili zpátky domů.  

http://neo.jpl.nasa.gov/stats/
http://neo.jpl.nasa.gov/stats/images/web_total_t.png
http://neo.jpl.nasa.gov/risk
http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects


 

 

 

Těleso 99942 Apophis se dostane do blízkosti Země v dubnu 2038, má průměr asi 300 m a energii odpovídající 
asi 60 000 bomb na Hirošimu. To by teoreticky mohlo poničit plochu jako bývalé Rakousko-Uhersko (odpovídá to 
Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku). Rakousko-Uhersko bylo před 100 lety čtvrtý neprůmyslovější 
stát na světě a 80% průmyslu bylo v českých zemích. No, brzy už budeme vyrábět nejvíce osobních aut na osobu 
na světě, a když auta nebudou mít odbyt, tak to bude jako katastrofa z vesmíru.  
 
Dopad asteroidu do oceánu by ohrozil pobřežní města. Jenom těleso s energií Tunguského meteoritu by způsobilo 
tsunami schopné zničit velká města na západě Ameriky, pokud by padlo do Pacifiku.  
 
Geofyzička Dallas Abottová si myslí, že kolem roku 2 800 př.n.l. zvedl asteroid z Indického oceánu vlny tsunami 
vysoké 200 metrů. Prý to odpovídá biblické potopě.  
 
V prosinci 2004 měl asteroid hrozit na linii střední Evropa - údolí řeky Gangy a bylo to zatajeno. Pak se ukázalo, 
že výpočet byl chybný. Milan Vodička v uvedeném článku MF-Dnes uvažuje, jakou paniku by působila předpověď 
30 m vysoké vlny schopné prý zaplavit 150 milionů obyvatel nízko položeného Bangladéše. Můj laický názor 
podepřený jen mediálně známými záběry z Indonésie je ten, že tsunami ovlivní už mělké dno pobřeží, tím se vlna 
zvyšuje a zpomaluje. Na pobřeží šlo v podstatě o obrovskou rychlou záplavu - dalo se při ní se štěstím udržet i na 

stromě. Tsunami je plošně obrovský nízký kopec vody pohybující se rychlostí tryskového letadla, který se přelije 
zpomaleně na pevninu. Voda se po desítkách minut až hodinách vrací do moře a za tu dobu se snad nemůže 
dostat stovky kilometrů daleko od pobřeží. Z kopce vody na pevnině pak musí téct výrazně i zpátky a vlna silně 
poklesne. Pokud tedy těch 100 vědců najde způsob, jak vychýlit dráhu kolizního asteroidu, tak zachrání mnoho 
lidí a obrovské hodnoty. Větší podporu by si zasloužili už teď.  
 
Jaké navrhují možnosti odchýlení dráhy vesmírného objektu?  

 Nebezpečné těleso může být málo soudržné, což odpovídá spíše jádru komet. Startem rakety z jeho 
povrchu se může rozpadnout na více částí, které lze zvládnout ještě hůře. Proto se navrhuje tak zvaný 
gravitační traktor (remorker). V blízkosti asteroidu se má udržovat družice, Obě tělesa na sebe působí 
gravitací, čímž se prý dá odtáhnout 200 metrový asteroid asi za rok družicí o hmotnosti 20 tun.  

 Pevnější asteroid by bylo možno navrtat a z těchto šachet vystřelovat materiál, který by působil reaktivní 
silou. Jiná obdobná varianta je dopravní pás, který by materiál odhazoval do kosmu. Můj názor je, že by 
se to dělalo pulzně na rovníku, kde odletu materiálu by pomáhala obvodová rychlost rotace tělesa. 
Asteroid o průměru 1,2 km bude mít na rovníku při době rotace 2 hodiny obvodovou rychlost asi 0,5 
m/s, což, jak jsme nahoře uvažovali, je skoro kruhová první kosmická rychlost pro takové těleso, kde pak 
materiál na rovníku drží jen soudržností. A právě přistávající sonda tam nedrží vůbec.  

 Podle článku Explodující roboti mohou zkoumat nebezpečné planetky Japonci zkoumali zblízka planetku 
Itokawa sondou Hayabusa. Nejprve prohlásili v roce 2005 přistání na planetce za neúspěšné, pak 
dosednutí na ni přeci jen potvrdili. Navrhují studovat soudržnost planetky pomocí malých robotů velikosti 
basketbalového míče. Velkým problémem přistání byla rychlá rotace tělesa.  

 Dávno uvažovanou metodou je změna barvy asteroidu - jakési natření na bílo nebo naopak ušpinění 
rozprášením prášku může být vzhledem k nízké gravitaci těžko proveditelné. Principem je větší 
odrazivosti světla (albeda) na světlé straně nebo větší pohlcování světla a zahřátí na tmavé straně. 
Nejsem si zrovna jist, jak to bude fungovat, snad tak, že bílé světlo se více odráží a působí reaktivní 
silou. Nicméně "perpetuum mobile" v hodinářstvích, kde ukazují v odčerpané trubici dvě otáčející se 
destičky, funguje tak, že černá ploška se sluncem zahřívá, od ní se ohřejí zbytky molekul odčerpaného 
vzduchu a buší do černé plošky, která je zatlačována dál od slunce, bílá ploška se otáčí proti slunci. 
Nejspíše tmavý povrch se zahřeje a uvolní se z asteroidu plyny. V každém případě tlak slunečního záření 
je schopen odtlačit ohon komet směrem od Slunce. Ohon je však mimořádně řídký plyn o tlaku menším, 
než dobré pozemské vakuum.  

 Na podobném principu je založena sluneční plachta, prý stačí o straně asi půl kilometru. Nebo zrcadla a 
solární panely, které zahřejí část povrchu, budou unikat plyny na jedné straně a působit reaktivní silou. 
Uvažuje se i působení laseru.  

 Může jít o hodně, a proto je třeba od teorie přejít k praktickému vyzkoušení vychýlení dráhy nějakého 
malého nerizikového tělesa. Teď už jen, kdo to zaplatí. 

http://www.astro.cz/clanek/2645


 

 

 

Poznámky pod čarou:  
 
Planetky  
 
Odkaz http://cs.wikipedia.org/wiki/Planetka uvádí seznam 136 000 planetek, končí však rokem 2002. K 1. lednu 
2008 bylo zaznamenáno a dráha spočtena pro celkem 395 305 planetek, z toho bylo 173 116 planetek očíslováno, 
149 040 pozorováno ve více než jedné opozici a 73 149 planetek sledováno pouze v jedné opozici. Pojmenováno 
bylo k 1. lednu 2008 celkem 14 226 planetek sděluje nahttp://www.planetky.cz/article.php3?sid=209 Miloš Tichý, 
známý objevitel planetek z hvězdárny na Kleti.  
 
Celková hmotnost všech planetek (objevených i dosud neobjevených) však není taková, že by to vystačilo na 
pořádnou planetu. Podle současné teorie se jedná o planetesimály, jejichž akrece na planetu byla předčasně 
ukončena zřejmě gravitačním vlivem Jupiteru. Prostě planeta jako zdroj pozdějších planetek díky Jupiteru ani 
nevznikla.  
 
Vede se diskuse o tom, zda mezi planetky také počítat malá tělesa obíhající ve vnější části Sluneční soustavy či 
nikoli.  

 C-planetky - (angl. "carbonaceous", uhlíkaté) s velmi nízkým albedem okolo 0,05, jejichž spektrální 
charakteristiky se podobají uhlíkatým chondritům a jsou nejrozšířenější (přibližně 75 % známých 
planetek); 

 S-planetky - (angl. "stony", kamenné) s albedem 0,15 až 0,25, tvořené směsí niklového železa s 
křemičitanovými minerály (přibližně 27 % planetek); 

 M-planetky - (angl. "metallic", kovové) s albedem 0,10 až 0,18, tvořené prakticky čistým niklovým 
železem (přibližně 6 % planetek); 

 U-planetky - (angl. "unclassified", nazařazené) nespadající do žádné z předchozích skupiny 

 
Meteority  
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit  
 
Meteorit je menší kosmické těleso, které díky příznivým podmínkám dopadlo na povrch Země. Musí mít v kosmu 
jistou minimální velikost a hmotnost (průměr více než metr a hmotnost alespoň 1 tunu) a malou rychlost kolem 
10 až 20 kilometrů za sekundu. (Meteory můžou dosahovat rychlostí od 10 do 70 kilometrů za sekundu.) Z celého 
tělesa dopadne na zemský povrch jenom několik kilogramů až desítek kilogramů materiálu.  
 
Chondrit je meteorit složen především z křemičitanů. Na průřezu jsou patrné kulové granule, které se jmenují 
chondrule. Tyto útvary daly tomuto typu meteoritů jeho jméno. Jsou složeny především z olivínu a pyroxenu. V 
pozemských podmínkách jsou velmi reaktivní a rychle se erodují.  
 
Siderit je složen především ze železa a niklu. Na rozdíl od chondritů, které po celé trvání Sluneční soustavy 
neprošly chemickým ani horotvorným procesem, pocházejí pravděpodobně z jader rozbitých planetek.  
 
Většinu meteoroidů tvoří úlomky planetek nebo komet, úlomky komet však kvůli malé soudržnosti na Zemi 
nedopadnou, ale shoří.  
 
Adresa http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/469817 uvádí článek o Tunguském meteoritu a říká 
mimo jiné: 
Tunguský meteor nedolétl až na Zem, ale v několika kilometrech nad povrchem vybuchl. Díky atmosféře Země se 
těleso při pádu postupně brzdilo a ohřívalo, až vybuchlo. Stává se poměrně často, že meteory před pádem 
vybuchnou, když síly působící na těleso překonají jeho vnitřní pevnost. Ta závisí na typu tělesa, u planetek a 
komet je různá. 
Můj názor je, že toto vysvětlení je nejlogičtější pro výbuch nad povrchem a není třeba hledat jiné speciální 
vysvětlení. Velký meteor často vybuchne ve vysokých vrstvách atmosféry (5-10 km i výše). Nejde patrně o 
chemický výbuch, ale o přehřáté uvolněné plyny a tlakovou vlnu.  
 
Podle http://technet.idnes.cz/kde-se-vzala-ctvrtina-nasich-meteoritu-z-vesmirne-srazky asi čtvrtina meteoritů, 
které v současnosti dopadají na Zemi, má původ v ohromné srážce před 470 miliony let. Oznámili to badatelé z 
univerzity v německém Heidelbergu. Mezi dráhou Marsu a Jupiteru se tehdy srazily dva asteroidy o průměru asi 
několika set kilometrů. V období několika milionů let po srážce dopadalo na Zemi asi 100 krát více meteoritů než v 
současnosti. Vzácností tehdy nebyly ani dopady kilometrových kusů. To mě přivádí k myšlence, která souvisí v 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Planetka
http://www.planetky.cz/article.php3?sid=209
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/469817
http://technet.idnes.cz/kde-se-vzala-ctvrtina-nasich-meteoritu-z-vesmirne-srazky-pzr-/tec_vesmir.asp?c=A070119_070431_tec_vesmir_vse


 

 

velkým vymíráním. Vědy už bylo dnes dost a tak to vezmeme podle serveru, který řeší mýty 

(http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=velka-vymirani&cisloclanku=2007040003).  
 
Paleontologie rozeznává několik etap velkých vymírání živých organismů na Zemi. Řada vědců tvrdí, že žijeme v 
úvodní fázi dalšího masového mizení druhů.  

Stáří Perioda
[a]

 Důvod Nález Následky 

440 mil. 

let 
konec ordoviku 

exploze blízké hvězdy 

(gama záření) 
  zánik 85% života v moři 

370-360 

mil. let 
konec devonu ?   

zánik mnoha druhů ryb a 70% 

bezobratlých 

250-245 

mil. let 

přelom permu a 

triasu 

srážka s meteoritem 

(10 km) 
  zánik 90 až 95% veškerého života 

220-208 

mil. let 
trias ?   

zánik mnoha mořských živočichů a 

některých suchozemských 

60-65 mil. 

let 
konec křídy srážka s meteoritem 

100 km kráter Chixculub na 

mexickém poloostrově Yucatán 
zánik 75% živočichů vč.dinosaurů 

 
 
Důvody katastrof dosud nejsou jednoznačně prokázány. Mezi hlavní příčiny patřilo zřejmě vulkanické erupce, 
dopady meteoritů a změny klimatu. Po každé vlně vymírání trvalo zhruba 10 miliónů let, než byl obnoven život ve 
své plnosti. Pokud však některý druh zanikl, byl to jeho definitivní konec.  
 
K tomu si dovolím dodat graf zpracovaný podle knihy B. Lomborga: Zchlaďte hlavy, 2008.  
 

  
 
Zde vidíme ochlazování v době zhruba před 470 až 440 miliony let. Jednou z příčin mohou být časté dopady 
meteoritů. Toto období ale nijak nevybočuje z dlouhodobých řádově 100 milionů let dlouhých period. Takže ani 
taková přímo zběsilá sprška meteoritů nezměnila rozhodujícím způsobem dlouhodobě klima.  
 
Dopad těžkého tělesa může ovlivnit klima na tisíce roků - 
na http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080018 je popsán dopad tělesa o průměru 4-5 km do oblasti 
Velkých jezer v Kanadě před 13 000 roky, které přineslo ochlazení, vylití sladké vody do Atlantiku a kolaps 

http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=velka-vymirani&cisloclanku=2007040003
http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=velka-vymirani&cisloclanku=2007040003#%5Ba%5D
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080018


 

 

mořských proudů.  

 
Pravděpodobnost havárie jaderné elektrárny je srovnatelná s tím, že na objekt této elektrárny dopadne meteorit 
nebo dopravní letadlo. Proti dopadu meteoritů se zatím nemanifestuje.  
 
 
Použité další a související zdroje:  
 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/469817 
http://www.astro.cz/clanek/2645 
http://technet.idnes.cz/kde-se-vzala-ctvrtina-nasich-meteoritu-z-vesmirne-srazky-pzr-
/tec_vesmir.asp?c=A070119_070431_tec_vesmir_vse 
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080018 
 
 
Pardal 
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