
 

 

 

Exoplanety - dalekohledy pozemské a kosmické. Život zatím jen vezdejší (2. díl)  
 (20.02.2010, 4780 přečtení)  

 
Hledání jakékoli formy mimozemského života je zakotveno kdesi v lidské duši stejně jako dávné představy o 
posmrtném životě, který nelze dokázat. Konec světa nebo alespoň vyhlazení bezbožníků potopou, ohněm a sírou 
nebo mečem byl očekáván odedávna, stejně jako život věčný.  

 
Matthias Gerung (1500-1570): Motiv z 
apokalypsy (Zjevení Janovo 8,1-13) 

 

Znalosti astronomie už od nejstarších civilizací byly překvapivě 
vysoké. Odpovídalo to soustředění nejschopnějších lidí 
spojených s vládnoucí vrstvou. Astronomií se často zabývali 
kněží, církevní dogmata však byla i její brzdou v posledních dvou 
tisíciletích.  
 
Očekávaný konec světa roku 1000 přinesl inflaci dobrých skutků, 
každý si chtěl na poslední chvíli zajistit život věčný. Husité 
očekávali boží vyhlazení hříšníků k datu 14.2.1420 složeného 
podle tehdejšího numerologického a astrologického chápání 
dvakrát ze součtu čísel 1+4+2=7. Pak se husité v čele s Žižkou 
rozhodli vyhubit hříšníky ručně cepem a sudlicí, takže odpadlíci 
případné dobré skutky už nestihali. Hysterie kolem konce světa 
kvůli kometě v roce 1910 proběhla hlavně v Americe a lidé si 
před údajným koncem světa užít ještě stihli.  
 
Průlet pouhým okem viditelné komety Hale-Bopp roku 1997 byl 
znamením pro sektu Hvězdná brána. Přispělo k němu také to, že 
na některých fotografiích se za kometou jevil jasný bod, o 
kterém se po internetu roznesla zvěst, že jde o mimozemské 
plavidlo. Astronomové ujišťovali, že se jedná o hvězdu. 
Posledních zbylých 39 členů sekty spáchalo v roce 1997 v 
americkém městě Santa Fé sebevraždu. Byla to největší 

hromadná sebevražda v historii Spojených států. 

 
Komentátor týdeníku Time uvedl, že vznik nových sekt podpořily tehdy tři významné faktory: 1) blížící se konec 
milénia, 2) rozpad totalitních režimů vedoucí k uvolnění nové půdy pro věrozvěsty i tápající a manipulovatelné 
občany, 3) technické prostředky. Nebeská brána pochopila vliv internetu, zapojovala se do diskusních skupin, v 
nichž hledala nové zájemce o členství. Jeden z členů sekty svůj odchod ze světa na videozáznamu vysvětluje 
těmito slovy: 
"Sledujeme hodně Star Trek a Hvězdné války. Pro nás to je, jako kdybychom se dosud pohybovali v holovizní 
místnosti a nyní nastal čas z ní vystoupit. Hra je u konce. Je načase použít v praxi to, co jsme se naučili. Konečně 
sundáme virtuální helmu... vyjdeme z holovizní místnosti do skutečného světa, abychom se připojili k ostatním 
členům našeho umění na nebesích." 

Blíží se přelomový rok 2012 a mediální třeštění si užíváme s internetem. Rok 2012 je jev podobný jako UFO, 
mimozemšťané, chemtrails, Planeta X (Nibiru) nebo dávní bohové - stavitelé z vesmíru, případně 
život věčný. Mají jedno společné - nikdo je neprokázal. Podat důkaz neexistence něčeho, co 
neexistuje, je principiálně nemožné. Je to filosoficko-logické duševní cvičení, které dovedl k matematické 
dokonalosti Gödel. Každá teorie prý vždy obsahuje části, které nelze dokázat. Uvedu příklad z vlastní hlavy, který 
podle toho vypadá. Matematické a logické formulace podle Gödela jsem nepobral. Přičítám to tomu, že jsem 

čistokrevný pravák, který i hokejku drží pravou rukou dole. Leváci prý mají lépe rozvinutou pravou hemisféru 
mozku, kde sídlí logický duch, který má rád přesné formulace.  
 
Rozhodl jsem se, že budu místo rokem 2012 strašit na internetu fenoménem sněžné zmije. Ty se projevují tím, že 
při procházce po cestě lesem při -5° C až -10° C náhle přeskakují z příkopu půlmetrovou bariéru odhrnutého 
sněhu a čile útočí. Nikdo je zatím neviděl, ale konzervativní biologové nejsou schopni přesvědčivě dokázat, že v 
zimě nemohou být tito plazi aktivní. Tento jev nikdy nenastal, tedy mu nelze přiřadit žádnou rozumnou statistiku 
a pravděpodobnost. Nelze ho tedy ani vyloučit. Odtud už je blízko k prohlášení, že sněžné zmije neexistují z 99% 
a z 1% existují. Vědci totiž vždycky něco tají. A těchto 99% je pravý kořen fenoménu chemtrails, Nibiru apod. 
Běžný život nedává dobré zkušenosti s 99%. Příklad - mám dvoukorunu, za kterou si můžu koupit rohlík a 
nekradu. Takže budu mít kus (99%) z rohlíku a kousíček (1%) z dvoukoruny? Nejsme prostě zatím zvyklí sedět z 
99% v Pendolinu, které stojí v Praze na nádraží, a současně z 1% sedět v Pendolinu, které stojí kdesi u Polomi, 
zamrzly mu všechny cederomy. Takže si to mozek zjednoduší - mám rohlík celý a dvoukorunu jsem utratil. Sedím 
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odpoledne celý na nádraží v Praze a doufám, že do Ostravy dojedu taky celý až večer. Mozek to dosud dělal 

dobře. Věděl, že v duševním stavu očekávání sněžné zmije se nedá normálně žít. Internet nás zasypává 
chemtrails a fenoménem roku 2012, to jsou jevy, které neexistují a tedy je není možné vyvrátit. Mozek se to snaží 
vytěsnit, ale stíny pochybností zůstávají. A už jsou tu pisatelé a diskutéři, kteří to řeknou za nás, to je třeba si 
přečíst, něco na tom být může.  
 
 
Starověké civilizace pozorovaly oblohu a hvězdy pouhým okem  
 
Babyloňanům se připisuje znalost použití skla jako čoček. Egypťané pozorovali kulminaci Síria a nacházeli 
souvislosti s pravidelnými záplavami Nilu. V Egyptě určili poloměr Země z rozdílu délky stínu v poledne v severní a 
jižní části Egypta. Délku roku 365 dní a přestupný každý čtvrtý rok navrhli už staří Egypťané roku 238 př.n.l. 
(Kánobský dekret krále Ptolemaia III. Evergéta). Egypťané znali platónský rok odpovídající 26 000 rokům (jindy 
se uvádí 25 700 let), který dnes dáváme do souvislosti s precesí zemské osy.  
 
Možnosti pozorování pouhým okem. 

 Lidské oko je schopno rozlišovat úhel asi 1 úhlová minuta. Kotouč Slunce a přibližně i Měsíce má asi 32 
minut. Když se Slunce dotýká obzoru, je ve skutečnosti jeho spodní okraj už 35' pod ideálním 
horizontem, horní okraj je 3' pod tímto obzorem. Vlivem refrakce silnější vrstvy atmosféry při horizontu 
však bude výška kotouče Slunce jen 27'. Slunce tedy bude vypadat při obzoru šišatě, a lze to rozeznat 
pouhým okem. Při západu Slunce bude náš horizont (při pohledu z výšky 1,5 m nad ideální mořskou 
hladinu) asi 2,5 úhlové minuty pod vodorovnou rovinou. Při úplném západu Slunce bude jeho spodní 
okraj 51' pod ideálním horizontem. Vypočteno nejspíš z 35'+16' = 51', kde 16' je polovina slunečního 
kotouče. To odpovídá 5 minut a 12 sekund. V době rovnodennosti v našich zeměpisných šířkách bude 
den trvat 12 hodin 10 minut a 24 sekund, noc bude tedy kratší.  

 Lidské oko při vytváření obrazu spolupracuje s mozkem, celkem logicky je nejdůležitější zpracování 
obrazu do určité výšky při horizontu. Oko umí zahrnout perspektivu tak, že vzdálené stromy v aleji, ač 
mají menší zorný úhel, nejsou chápány jako menší. Souhvězdí, která pozorujeme při obzoru, se zdají 
větší než blízko zenitu. Zenit nejsme schopni dokonce ani správně odhadnout. Pokud si zenit určíme po 
zvednutí hlavy a pak se otočíme o 180°, tak oba tyto zenity nebudou přímo nad hlavu, ale budou se 
lišit úhlem asi 20°. Oko prostě má jiné starosti, musí okamžitě reagovat na pohybující se potenciálně 
nebezpečné objekty třeba i na okraji zorného pole. Větší schopnosti rozlišení ve vodorovném směru 
nakonec vyústily v oblíbené formáty obrazů, fotografií a formáty televizí 4:3 a nyní 16:9. 

Uvádí se, že ve starém Egyptě byly předpovídány záplavy Nilu s předstihem, myslím, 55 dnů pomocí kulminace 
Síria, který byl pozorován dlouhou štěrbinou z vnitřku pyramidy. Všichni víme, že souhvězdí Orion lze pozorovat 
pohodlně v zimě večer. Pochopit, že výška souhvězdí nad obzorem souvisí s noční dobou a ročními obdobími, 
patřilo k základním znalostem při orientaci pomocí hvězd jistě už od nejstarších civilizací. Stejně tak byla známa 
souhvězdí zvířetníku, kterými prochází ekliptika, zdánlivá dráha Slunce, ve skutečnosti dráha Země kolem Slunce.  
 
Vzhledem k precesi zemské osy zhruba za 26 000 let (platónský rok) dochází i k posunu souhvězdí. Asi za 12 000 
let bude Vega novou Polárkou, to je jasnou hvězdou blízko průsečíku zemské osy s hvězdnou oblohou, Vega bude 
hvězdou trvale směřující k severu.  
 
Co plyne z toho, že zemská osa směřuje k Polárce? Celkem nic podstatného, směr zemské osy není ve vesmíru 
vůbec ničím významný, na sluneční soustavu dopadá třeba kosmické nebo jiné záření stejně, zemská osa sem 
nebo tam. Nehledě na to, že přímka je řada bodů, nemá žádný hmotný obsah. Pokud snad Polárka, jak jsem se 
nedávno dočetl, nevysvětlitelně změnila jas v posledních desetiletích a snad by mohl vznikat dojem, že to lidstvu 

má přinést nějaké změny, tak leda obyvatelům severní polokoule. Na jižní polokouli tyto případné změny záření 
přímo nedosáhnou. A jak už jsme poučeni, Transformace zasáhne celé lidstvo.  
 
 
Co se stane, když se cyklus precese 26 000 let právě dotočí a začne nový?  
 
Nic. Precese nemá z hlediska lidské civilizace začátek ani konec. Takže já jsem si stanovil začátek nového cyklu 
precese v roce svého narození v minulém století a jsem v klidu, do začátku nového cyklu precese mám ještě 
skoro celých 26 000 let. No a až za 12 000 let bude novou Polárkou hvězda Vega, nestane se taky nic. Pokud 
snad od Vegy, dnes jasné hvězdy v zenitu, něco směrem k Zemi letí dnes, bude to letět z hlediska statistiky zase 
a nejspíš stejného charakteru i za 12 000 let, jen to bude dopadat kolmo na dnešní polární oblasti a přikloněnou 
polovinu Země. A to vynechávám nelogičnost, že z Polárky, od Vegy, od znamení zvířetníku nebo odkud, na nás 
vůbec něco smysluplně působícího vůbec letí. A proč zrovna odtud, když to není z hlediska uspořádání vesmíru 



 

 

vůbec významný směr? Rotační osa Země je přímka, řada nehmotných bodů a zapíchnutá do oblohy neřeší vůbec 

žádný fyzikální děj, klidně ji můžeme nechat klouzat skrz mraky a vyjde to nastejno.  
 
 
Bylo v silách třeba Egypťanů určit periodu pro platónský rok 26 000 let?  
 
Dobu pozorování jednoho dávného astronoma zvolíme 26 let, tedy 1/1000 z 26 000 let a ze 360°, to je asi 1/3 
úhlového stupně (21,6 úhlové minuty). Snad by byly pozorovatelné i změny zhruba 4 úhlové minuty odpovídající 
období 5 let. Pak už jen výpočtem určíme, že plnému úhlu odpovídá 26 000 let.  
 
Jiná otázka je, zda by bylo možné takto zaměřit slabý a rychle se pohybující objekt, myslím tím údajnou a slavnou 
Planetu X (Nibiru). Moje školní planetární znalosti bohužel nesahají před Keplerovy zákony a netuším, zda 
starověk znal doby oběhů planet. Pozorovat třeba takový Mars, který v jedné části trajektorie dělá na obloze 
smyčku, to mohlo být docela zaváděcí. Připusťme, že z rychlosti pohybu tělesa po hvězdné obloze je možné 
zhruba určit dobu oběhu. Potíž je v tom, hlavně to těleso vidět dostatečně dlouhou dobu. Pokud by měla Nibiru 
přiletět koncem roku 2012, musela by být už nyní pozorovatelná, pokud ji dávní hvězdáři kdysi pozorovali, a to 
pouhým okem. Dokonce i jeden zarytý zastánce Nibiru v diskuzi souhlasil s tím, že Nibiru nemá s rokem 2012 nic 
společného. A teď ještě se po pár kotrmelcích dobrat k tomu, že rok 2012 nemá žádný kosmický podklad, že ti 

hoši z NASA, co údajně něco tají, mají nakonec pravdu a z astronomického hlediska je to fáma.  
 
K průletu Slunce přes galaktický rovník zbývá asi 25 světelných let, a to se při rychlosti Slunce 250 km/s opravdu 
do roku 2012 nestihne, dorazí ke galaktické rovině asi za 34 000 let. Pokud galaktický střed vyzařuje výtrysky 
energie, tak ve směru osy rotace, což je v podstatě kolmý směr ke galaktické rovině. Směrem k jádru galaxie je 
Rameno Střelce a nejméně 2 další spirálová ramena, viz. obrázek č. 1 a č. 3 v článku Tajemné síly vesmíru - 
temná hmota, temná energie nebo rok 2012?. Spirálová ramena jsou obrovské objekty vzhledem k našemu Slunci 
a představa, že za pár let se odstíní jakýsi deštník ke středu galaxie, je nesmyslná. Posuny přes galaktickou rovinu 
mají periodu asi 65 milionů let. Naše doba je asi jako vteřina, za kterou se reálně nic nezmění na tom, že na 
zahrádce máme stín paneláku. No nic, to už jsem psal v minulých dílech a jsem rád, že bylo alespoň vzato na 
vědomí, že gravitační působení planety, Slunce a střed galaxie v přímce jsou nevýznamné.  
 
Ještě pro úplnost výčtu možných kalamit vyloučíme srážku Slunce s jinou hvězdou.  
 
Kniha [1] - Mikulášek Z., Polesný Z.: 101 +1 astronomických záludných otázek astronomie, je pro laického 
zájemce o astronomii opravdu zajímavá. Ten si mnohé zapeklité otázky možná ani nepoložil, a ještě zde k nim 
dostane jasné a odborně podložené odpovědi.  
 
 
Může se Slunce srazit s jinou hězdou?  
 
Slunce by muselo bloudit Galaxií 12 trilionů let (12E+18 let), než by došlo ke kolizi s jinou hvězdou. Slunce má 
před sebou nejvýše 7 miliard let a za několik miliard let spálí a posléze pohltí Zemi. Už jen pravděpodobnost 1 : 1 
000 000 000 je těžko představitelná, odpovídá to např. tomu, že v 70 sázkových týdnech získáme s touž šesticí 
čísel vždy první cenu. To jsem z pravé hemisféry nevykřesal, takhle to píše uvedená kniha.  
 
 
Měsíc se od nás vzdaluje  
 
Problém je i s tak snadno pozorovatelným objektem jako je Měsíc. Na obloze 
může být viditelný podle vzdálenosti i o maličko pod větším úhlem než Slunce. 
Jinak řečeno, Měsíc může Slunce úplně zakrýt. Zatmění Slunce byla pozorována 
odedávna, ve staré Číně kvůli špatné předpovědi přišli dva astronomové o hlavu, 
protože nevěděli, že je třeba včas utéct. Ze starých letopisů lze identifikovat úplná 
zatmění Slunce podle místa i podle času. To umožnilo upřesnit změny dráhy a 
doby oběhu Měsíce. Měsíc se od nás vzdaluje o 3 cm za rok, jak změřily laserové 
odrážeče. Oběžná doba se zvětší o 0,28 milisekundy za rok. To odpovídá za 1000 
let dráze asi 1900 km, což je zhruba polovina měsíčního průměru. A to by okem 
pozorovatelné bylo. Chybí však vztažný bod, ke kterému lze tento posun měřit. 
Chybí i potřebné velmi přesné určení času. Takže prohlásím, že pouhým okem 
tento posun starověké civilizace určit nemohli, dokázat to podle logiky nahoře 
uvedené nelze.  
 
Přejdu tedy raději k moderní vědě, která říká, že Měsíc je hlavní příčinou přílivu a odlivu. Poměr síly působení 
Měsíce a Slunce je asi 2:1, ačkoli Slunce působí asi 178 krát větší silou na Zemi, než Měsíc. Souvisí to s rotací 
Země a Měsíce, celá perioda příliv/odliv je asi 25 hodin, čili od základní hladiny do maxima uplyne 6 hodin a 15 
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minut. Gravitační síly se snaží dostat vzdouvající se vody do linie Země-Měsíc, zemská osa je skloněná a voda 

odstředivou silou se šišatí k rovníku. Toto přelévání vod vlivem Měsíce zpomaluje rotaci Země o 1,5 milisekundy 
za 100 let. Platí zákon zachování momentu hybnosti soustavy - Země moment hybnosti ztrácí, získává jej Měsíc, 
který je vzdalován od Země. Za několik desítek miliard let by měl být Měsíc vzdálen průměrně 556 000 km, 
oběžná doba by byla 47,5 dne, Země a Měsíc by měly vázanou rotaci, to je, byly k sobě přikloněny stále stejnou 
stranou, což Měsíc dělá už dnes. Jenomže za několik miliard let se naše dobré Slunce zvětší tak, že nás pohltí a 
spálí.  
 
Tento příklad ukazuje, že pozorování zatmění Slunce dávných civilizací lze skloubit s moderní astronomií. Jsou to 
pozorování jasně vymezená časově i místně, což u mýtů rozhodně říci nelze. Já osobně jsem k vyvozování příletu 
údajné Nibiru z dávných mýtů velmi skeptický. A protože nehodlám sedět najednou na dvou židlích, jak je dnes 
při psaní do internetu zvykem, tak rovnou říkám, že takové dávné pozorování pouhým okem považuji za 
nemožné. Dokázat neexistenci neexistující Nibiru ovšem nelze. Snad jen mohu zmírnit obavy těch, kteří se obávají 
několikakilometrového přílivu při přiblížení údajné Nibiru o hmotnosti 5 krát větší, než Země a občas uváděné i 
jako hustého trpaslíka s několikanásobkem hmotnosti Jupiteru. Že by takové těleso v minulosti muselo rozmetat 
takřka kruhové oběhy planet, to se ani moc neřeší. Vypočítat to neumím, ale lze logicky usoudit, že dokud údajná 
Nibiru nebude mít silnější působení než Slunce, tak příliv silnější nebude. Bude-li gravitační působení na Zemi 
silnější, než působení Slunce, musí nutně Země začít zakřivovat dráhu více podle Nibiru, než podle Slunce. Takže 

by mohlo dojít k jakémusi gravitačnímu vystřelení do vesmíru, a pak nějaký maxi-příliv asi nemá smysl řešit. O 
možné planetě bezdomovci z jiného planetárního systému jsem psal už v prvním dílu.  
 
 

Kosmické dalekohledy  

 
Hubbleův dalekohled  
 
Hubbleův dalekohled se letos dočká 20 let a po opravě v květnu 2009 se jeho životnost prodloužila o několik roků. 
Nejspíše v roce 2014 bude nahrazen Webovým dalekohledem. Hubbleův dalekohled má průměr zrcadla je 2,4 m. 
Brzy po této rekonstrukci roku 2009 vypátral nejstarší a nejvzdálenější galaxii ve vzdálenosti 13,1 miliardy 
světelných let. Stáří vesmíru je 13,7 miliardy let. Jak se sluší na seniora mezi kosmickými dalekohledy, podal 
zprávu o nejstarších objektech z počátku vývoje vesmíru. Tým kosmonautů včetně Johna Grunsfelda, který 
vystoupil do vesmíru, opravil napájecí a řídící systémy. Byla nainstalována nová kamera a spektrograf, byly 
opraveny další přístroje. Dalekohled má před sebou své nejlepší časy. Přitom úspěch této opravy závisel na 
uvolnění šroubů, z nichž jeden se uvolnit nedařilo. NASA vybrala pro tento úkol muže, který měl technické znalosti 
jako letecký mechanik. Když bylo ze Země potvrzeno, že bez roztočení tohoto šroubu bude mise neúspěšná, 
zmobilizoval síly a zkušenosti mechanika a šroub povolil. Kosmonaut Andrew Feustel, jehož manželka má české 
kořeny (její matka je Moravanka), vzal s sebou na oběžnou dráhu výtisk Písní kosmických od Jana Nerudy, která 
je nyní vystavena v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.  

Dalekohled Hubble viděl v prvních letech 
rozmazaně. Při ceně 1,5 miliardy dolarů to nebyla 
chyba levná. Příčinou byla chyba v optické části 
dalekohledu, kde hlavní zrcadlo o průměru 2,4 metru 
bylo při okrajích příliš mělké. Odchylka byla 2 
mikrometry, což způsobilo sférickou vadu v ohnisku o 
38 milimetrů. Chyba nastala při broušení zrcadla, kdy 
jedna optická čočka byla nastavena o 1,3 milimetru 
stranou. Původně mělo zrcadlo soustředit 70% světla 
do plošky odpovídající 0,1 úhlové vteřiny. Kvůli chybě 
se do této plošky soustředilo jen 15% světla. Chybu 

bylo nutno kompenzovat dlouhými expozičními 
dobami. Opravy bylo dosaženo tak, že málo 
používaný rychlý fotometr byl nahrazen novým 
modulem COSTAR. Ten měl korekční optiku, která se 
přizpůsobila skutečnému stavu s chybou zrcadla, 
kterou nebylo možno opravit. Koncem roku 1993 
posádka raketoplánu Endeavour provedla úspěšně 
opravu této nejdražší observatoře světa. Výrobce 
zrcadla byl potrestán pokutou 25 milionů dolarů za to, 
že zatajil chybu zrcadla před vypuštěním. 

 

 
Hubbleův dalekohled: Mlhovina Carina 
Zdroj: Space Telescope 

 
Hubbleův dalekohled provedl obrovské množství snímků nejvyšší kvality. Jeho význam neklesá, i pozemské 
dalekohledy přinášely nejvíce užitku zhruba po 15 letech provozu, kdy bylo možno porovnat vývoj sledovaných 
částí oblohy a detaily objektů.  

http://www.spacetelescope.org/images/screen/heic0910d.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/hubble-carina-nebula.jpg


 

 

 

 
Rok 2009, Mezinárodní rok astronomie přinesl tři nové kosmické dalekohledy: 

 Dalekohled Kepler. Začátkem března 2009 americká družice vynesla tento dalekohled. Hledá planety 
mimo Sluneční soustavu, které se podobají Zemi a mohly by mít podmínky pro vznik života.  

 V polovině května 2009 vynesla evropská raketa do kosmu zároveň dva dalekohledy. 
o Herschel, který je s průměrem zrcadla 3.5 metru vůbec největším kosmickým 

dalekohledem, pozoruje v infračervené části spektra a zkoumá velmi vzdálené hvězdy a 
galaxie v raných fázích jejich vzniku, jen pár stovek milionů let po velkém třesku. Tento 
dalekohled poslal už první snímky. 

o Planck se soustředí na zbytkové (reliktní) záření, které se zachovalo z dob vzniku vesmíru. 

Spitzerův dalekohled - Spitzer Space Telescope (SST). Krátký pozorovací čas od roku 2007 stačil 
kosmickému dalekohledu NASA k tomu, aby objevil tisíce doposud neznámých trpasličích galaxií v obří galaktické 
kupě. Spitzer pracuje v oboru infračerveného záření.  

 
WISE - (Wide-field Infrared Survey Explorer) - infračervený kosmický teleskop vypuštěný NASA v prosinci 
2009. Bude zkoumat tmavé asteroidy, které se dosud bez povšimnutí pohybují sluneční soustavou, chladné 
hvězdy nedaleko našeho Slunce i vzdálené galaxie. Od širokoúhlého infračerveného dalekohledu si astronomové 
slibují objevení milionů nových vesmírných objektů. WISE bude ve vesmíru půl roku zkoumat infračervené záření, 
které vysílají i ta nechladnější vesmírná tělesa. Senzory WISE budou citlivé na čtyři vlnové délky v oblasti 
mikrometrů. Dalekohled postupně prohlédne celou oblohu. Poslední snímkování celé oblohy bylo před 26 lety. 
Zajímavé oblasti, které WISE objeví, budou poté podrobněji zkoumat další vesmírné teleskopy:  
 
Hubbleův, Spitzerův, Herschelův i chystaný teleskop Jamese Webba. Od WISE se očekává, že objeví mnoho 
hnědých trpaslíků, objektů bez nukleárního zdroje, které tvoří přechod mezi hvězdami a planetami. Hnědí trpaslíci 
mohou být blíže, než nejbližší hvězda Proxima Centauri.  
 
Dalekohled už nalezl jednu novou planetku v naší sluneční soustavě, jak informuje astronom a úspěšný hledač 
planetek Miloš Tichý: WISE bude zkoumat v infračervené oblasti spektra. Kromě nejzářivějších galaxií a chladných 
hvězd budou jeho cílem i planetky v naší sluneční soustavě. WISE by v hlavním páse planetek měla být schopna 
detekovat planetky větší než 3 km. K tomu užívá dalekohled o průměru 40 cm se šířkou zobrazeného pole 47 
úhlovým minut. Pracovat bude ve čtyřech pásmech - 3,4 mikrometrů, 4,6 mikrometrů, 12 a 22 mikrometrů s 
rozlišením 6 úhlových vteřin na pixel (pro vlnovou délku 22 mikronů 12 úhlových vteřin na pixel). Detektor sondy 
je chlazen na teplotu pouhých 15 Kelvinů neboli -258 stupňů Celsia. Sonda bude pořizovat snímek každých 11 
sekund, zobrazená část oblohy je třikrát větší než Měsíc v úplňku. Po šesti měsících provozu by WISE měla mít na 
svém kontě přibližně jeden a půl milionu snímků oblohy. Snímky přenáší sonda na Zemi čtyřikrát denně.  
 

  
Kosmický dalekohled WISE vypuštěný koncem roku 2009 (nahoře vlevo). Vpravo - tímto dalekohledem nově objevená 
planetka (červený bod uprostřed). Zdroj těchto dvou obrázků a většiny textu: planetky.cz, NASA 

 
 
Webbův dalekohled - James Webb Space Telescope (JWST) je teleskop připravovaný organizacemi NASA, 
ESA a CSA, který má v roce 2014 nahradit dosluhující Hubbleův teleskop.  

http://www.planetky.cz/article.php3?sid=249
http://www.planetky.cz/article.php3?sid=249
http://www.planetky.cz/article.php3?sid=249
http://www.jpl.nasa.gov/wise/newsfeatures.cfm?release=2459
http://pracovni.gnosis9.net/img/wise-dalekohled.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/wise-objev-planetky.jpg


 

 

 

  
Pozice dalekohledu v Lagrangenově bodě L2. Vpravo porovnání primárního zrcadla Hubbleova 
a Webbova dalekohledu. Zdroj: Space Telescope, NASA, Wikipedie 

 
Bude umístěn v Lagrangeově bodě L2 soustavy Země-Slunce, tedy asi 1,5 mil. km od Země, na opačné straně než 

Slunce. Servisní lety současnými běžnými pilotovanými prostředky k tomuto teleskopu jsou proto prakticky 
vyloučeny. Na místo určení bude vynesen raketou Ariane 5. Současné plány předpokládají, že dalekohled bude 
vypuštěn v červnu 2014.  
 
 
COROT - francouzská družice pracuje třetím a zároveň posledním rokem. Pomocí tzv. tranzitů, to je překrytí 
hvězdy méně jasnou planetou, objevila zatím 7 exoplanet. Jedna z nich je jen o 70% větší než Země.  
 
 
Keplerův dalekohled  

Tento dalekohled se svým způsobem vztahuje i k Praze, kde 
Kepler objevil zákony pohybu planet, založil nebeskou 
mechaniku a o mnoho desítek let předběhl Newtonovy zákony, 
které s jeho zákony souvisí. Kosmický dalekohled Kepler byl 
vypuštěn v březnu 2008 z mysu Canaveral. Tento dalekohled je 
velkou digitální kamerou s objektivem o průměru 0,95 metru a 
95 megapixelovým detektorem. Pořizuje širokoúhlé snímky 
každých 30 minut a zaměřuje se na jediný úsek oblohy mezi 
hvězdami Deneb a Vega. Zachycuje světlo více než 100 000 
hvězd. Pozemské centrum vyhledává mírné změny jasu hvězd 
(pokles typu vanička), které mohou svědčit o přechodu planety 
přes světlo hvězdy. Přechod je třeba zaznamenat nejméně třikrát 
a odlišit jej tak o možných jiných změn, např. od proměnných 
hvězd. Zatím dalekohled Kepler objevil 5 exoplanet. 

 

 
Keplerův dalekohled. Zdroj: NASA 

 
 

Pozemské dalekohledy  

 
ESO (Evropská jižní observatoř ALMA v Chile) je mezinárodní evropskou organizací pro astronomii. Jejími členy 
je 14 zemí, mezi nimi i ČR. Antény Alma nabídnou v Chile 10krát větší rozlišení než Hubbleův dalekohled. ALMA 
bude pracovat na vlnových délkách od 0,3 mm do 9.6 mm. Takové záření lze ze země pozorovat pouze z 

míst s vysokou nadmořskou výškou a nízkou vlhkostí, jinak je atmosférou pohlcováno. Proto byla pro umístění 
zařízení ALMA zvolena planina Chajnantor v chilské poušti Atacama, 5000 m n. m. Po dokončení bude ALMA 
složena z 66 vysoce přesných antén o průměru 12 m. Je zde také dostatek prostoru pro konstrukci pole antén, jež 
budou propojeny dohromady a rozprostřeny na ploše o základně až 16 km. Padesát z nich bude pracovat jako 
jeden obří teleskop, dalších šestnáct bude tvořit menší samostatné pole. Celý komplex je koncipován tak, aby 
mohl být v budoucnosti dále snadno rozšiřován. V lednu 2010 byla zprovozněna třetí anténa. Spojení trojice 
antén je kritickým krokem ke schopnosti observatoře pracovat plně jako interferometr. Bude instalováno 
dalších několik antén celého komplexu, což by v roce 2011 mělo umožnit získání prvních vědeckých výsledků.  
 
Pomocí antén ALMA budou astronomové sledovat chladné oblasti vesmíru - molekulární plyn a jemné prachové 
částice. Z těchto stavebních kamenů se formují galaxie, hvězdy, planety a také živé organismy. Pozorování 
přístrojem ALMA poskytne vědcům pohled na rané fáze procesů formování hvězd i planet a pomůže odhalit 
vzdálené galaxie raného vesmíru, které dnes vidíme takové, jak vypadaly před 10 miliardami let.  
 

http://www.spacetelescope.org/images/html/L2_rendering.html
http://www.jwst.nasa.gov/mirrors.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%BD_dalekohled_Jamese_Webba
http://planetquest.jpl.nasa.gov/missions/keplerMission.cfm
http://pracovni.gnosis9.net/img/l2_rendering.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/jwst-hst-primary-mirrors.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/kepler-dalekohled.jpg


 

 

 

Dalekoled VLT (Very Large Telescope) - na chilské poušti Atacama v Paranalu ESO provozujenejvyspělejší 
pozemní dalekohled pracující ve viditelném světle. Do skupiny bojujíci o prvenství ve velikosti patří pětice 
zrcadel s průměrem 8,2 metru. Jsou umístěna na dalekohledech VLT (4 přístroje) a Subaru (1 přístroj). 
Dalekohled VLT, skládající se ze čtyř identických přístrojů, je postaven na hoře Cerro Paranal v Chille ve výšce 
2635 metrů.  
 
 
Subaru - japonský dalekohled Subaru má průměr zrcadla rovněž 8,2 m a je umístěn na hoře Mauna Kea na 
Havajských ostrovech v nadmořské výšce 4 100 metrů.  
 

LBT (Large Binocular Telescope) má největší skutečný průměr jediného 
pohyblivého celistvého zrcadla (8,4 m). Tento unikátní přístroj Tento obří 
triedr v Arizoně, v blízkosti městečka Safford na observatoři MGIO (Mt. 
Graham International Observatory) se dvěma zrcadly o průměru 8,4 m, byl 
dostaven roku 2006. Pokud bychom v této kategorii sčítali sběrné plochy 
přístrojů, umístí se na prvním místě čtveřice VLT (212 m2), na druhém 

podvojný LBT (110 m2). Pokud netrváme na celistvém zrcadle, patří k 
největším pohyblivým přístrojem na světě dvojice Keckových dalekohledů 
umístěných na hoře Mauna Kea na Havajských ostrovech v nadmořské výšce 
4 123 metrů. 

 

 
Large Binocular Telescope 
Interferometer. 
Zdroj: NASA 

 

GTC (Gran Telescopio Canarias) na španělské observatoři Roque de los 
Muchachos Observatory. Testy proběhly roku 2007. Zrcadla jsou vybroušena 
z neobvyklou přesností až 15 nanometrů! Maximální nepřesnost na zrcadle 
je tedy asi 3 000x menší než je tloušťka lidského vlasu. GTC je složen z 36 
segmentů, je určen pro optický a infračervený obor a je umístěn na 
kanárském ostrově La Palma ve výšce 2 400 metrů nad mořem na vrcholku 
Roque de Los Muchachos. Stavba stála 130 milionů euro a trvala 7 let. Je 
největším dalekohledem světa s pohyblivým segmentovaným 
zrcadlem. 

 

 
Gran Telescopio Canarias. 
Zdroj: NASA 

 
Aktivní a adaptivní optika jsou velmi náročné na výpočetní techniku. GTC proto disponuje 50 počítači a kilometry 
optických kabelů. Montáž dalekohledu má výšku přes 20 metrů a hmotnost 400 tun. Aby se zajistilo hladké 
otáčení dalekohledu a zabránilo vibracím, je celá konstrukce ponořena do 2 700 litrů oleje. Své konkurenty předčí 
GTC nejen rozměrem primárního zrcadla, ale především přesností zrcadel, robustní montáží a technologickou 
vyspělostí. GTC je špičkovým astronomickým přístrojem, který otevře nové obzory při výzkumu vesmíru. Provoz 
největšího dalekohledu pro viditelnou a infračervenou astronomii byl zahájen 2009, přesně 400 let poté, co 
Galileo Galilei jako první člověk namířil svůj dalekohled k nebi. Roku 1609 vydal Johannes Kepler v Praze vydal 
svou práci Astronomia Nova, ve které formuloval dva ze svých tří nebeských zákonů, dnes aplikovaných v 

nejrůznějších oblastech astronomie i kosmonautiky.  
 
 
HET (Hobby Ebberly Telescope) - jeden ze dvou shodných dalekohledů s nepohyblivým primárním zrcadlem je 
umístěn na severní polokouli, na hoře Mount Fowlkes v Texasu na McDonaldově observatoři v nadmořské výšce 2 
072 metrů. Oba stroje mají téměř shodnou konstrukci z 91 segmentů poskládaných do šestiúhelníku o rozměrech 
10×11 metrů. Navádění je zprostředkováno pohybem sekundárního zrcadla, které se může natočit až o 12 stupňů 
od své osy. Sledovací zařízení umožňuje pohyb v šesti osách, umožňuje sledovat 70% oblohy. Do provozu byl 
uveden v roce 1977.  
 
 
SALT (Southern African Large Telescope) - druhý stejný dalekohled je umístěn na jižní polokouli na pahorku 
v blízkosti městečka Karoo v Jižní Africe (4 hodiny cesty od Kapského města). První světlo prošlo v roce 2005, 
plný provoz byl zahájen v roce 2007.  
 

http://www.jpl.nasa.gov/missions/missiondetails.cfm?mission=LBTI
http://planetquest.jpl.nasa.gov/news/telescopePlanetHunting.cfm
http://pracovni.gnosis9.net/img/lbt.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/gtc.jpg


 

 

Dalekohled E-ELT (European Extremely Large Telescope). V 
současnosti ESO plánuje výstavbu Evropského extrémně velkého 
dalekohledu (jindy psáno EELT), který bude pracovat ve viditelném a 
infračerveném oboru a stane se největším dalekohledem světa patrně roku 
2017 nebo spíše 2018. Místo není zatím určeno, možné je i Chile. Projekt 
počítá s finančními náklady kolem 800 miliónů euro na dalekohled s 
objektivem o průměru 42 m. Hlavní zrcadlo bude sestaveno z 906 
šestiúhelníkových segmentů, každý o průměru 1,45 m. Sekundární zrcadlo 
bude mít průměr větší než 6 m. Za účelem získání velmi ostrých a kvalitních 
snímků bude dalekohled vybaven připojeným systémem adaptivní optiky za 
účelem odstranění atmosférických turbulencí. Třetí zrcadlo o průměru 4,2 m 
nasměruje světlo do systému adaptivní optiky, složeného ze dvou zrcadel. 
Zrcadlo o průměru 2,5 m bude podepřeno více než 5000 ovládacími členy, 
schopnými měnit tvar vlastní optické plochy 1000krát za sekundu a zrcadlo o 
průměru 2,7 m, které bude provádět definitivní korekci obrazu. Těchto 5 
zrcadel poskytne výsledný obraz mimořádné kvality, bez významných 
deformací v zorném poli dalekohledu. 

 

 
Předpokládaná podoba E-
ELT. Zdroj: www.eso.org 

 
Dalekohled EELT je považován celosvětově za jednu z největších priorit v pozemní astronomii. Nesmírně rozšíří 
naše znalosti o vesmíru, například umožní detailní studium těles včetně planet obíhajících kolem jiných hvězd než 
Slunce, studium prvních objektů vzniklých v mladém vesmíru, supermasívních černých děr, umožní studovat 
původ a rozložení temné hmoty ve vesmíru, a také temné energie, která vesmíru dominuje. Dalekohled EELT ve 
spojení se systémem adaptivní optiky bude více než 100krát citlivější než současné největší optické dalekohledy 
světa jako je dvojice dalekohledů Keck s objektivy o průměru 10 m či čtveřice dalekohledů VLT s objektivy o 
průměru 8,2 m. (Volně převzato z Hvězdárna Valašské Meziříčí.)  
 

TMT (Thirty Meter Telescope), jehož stavbu schválilo roku 2009 
konsorcium amerických a kanadských univerzit. Má být dokončen roku 2018. 
Dalekohled bude vybaven objektivem o průměru 30 m a bude umístěn na 
vrcholu vyhaslé sopky Mauna Kea (Havajské ostrovy). Další zvažovanou 
lokalitou pro stavbu dalekohledu byla oblast v pohoří Cerro Armazones 
(Chile). Vrchol sopky Mauna Kea leží nad oblaky, v nadmořské výšce 4 208 
m s jasnou oblohu přibližně 300 dnů v roce, s minimálním znečištěním 

ovzduší i zanedbatelným světelným znečištěním, s poměrně suchou 
atmosférou a malým kolísáním teplot. 

 

 
Plánovaný dalekohled 
TMT. Zdroj: astro.cz, TMT 

 

 
Keckovy dalekohledy na Havaji. 
Zdroj: Wikipedie, Keck Observatory 

 

Keckovy dalekohledy jsou v současné době dva největší optické 
a infračervené dalekohledy na světě. Jsou vybudovány na vyhaslé 
sopce Mauna Kea na Havajských ostrovech v nadmořské výšce 4123 
m a jsou od sebe vzdáleny 90 metrů. Byly pojmenovány podle W. 
M. Kecka (1880-1964) - Keck I a Keck II. Každý z nich váží kolem 
300 tun. Primární zrcadlo je složeno ze 36 zrcadel ve tvaru 
šestiúhelníků. Každý ze šestiúhelníků má průměr 1,8 metrů. Jsou 
uspořádány tak, že pracují jako jedno zrcadlo z jediného kusu skla o 
průměru 10 metrů, které má tvar hyperboloidu. Umožňuje to 
počítač, který ovládá elektronická čidla. Díky tomu jsou jednotlivé 
části nastaveny s přesností kolem 20nm a mezery mezi jsou 3mm. 

 
 
Hledání exoplanet  
 
Největší naděje na objev exoplanet blízkých podmínkami Zemi se dávají červeným trpasličím hvězdám 
spektrálního typu M menším než Slunce. Těchto hvězd je hodně (7 z 10 nejbližších nám hvězd je typu M), mají 
dlouhou dobu života, zóna možného života by ležela blíž takové málo žhavé hvězdy. To dává větší šance vypátrat 
exoplanetu promocí metody tranzitu.  

http://www.eso.org/public/images/eso_e-elt-swinburne1/
http://www.astrovm.cz/
http://www.astro.cz/
http://www.tmt.org/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Keckovy_dalekohledy
http://www.keckobservatory.org/
http://pracovni.gnosis9.net/img/eelt.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/tmt.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/keckovy-dalekohledy.jpg


 

 

 
Srovnání oběžné dráhy exoplanety Gliese 581 d s oběžnou 
dráhou planety Merkur ve Sluneční soustavě. 
Zdroj: Wikipedia 

 

Nejnadějnější exoplaneta zvaná "Superzemě" 
je Gliese 581 d. Má hmotnost patrně 7x větší, 
než Země a obíhá v obyvatelné zóně kolem 
červeného trpaslíka, jehož hmotnost je asi 
1/3 hmotnosti Slunce.  
 
Počítá se s tím, že takto vytypované 
exoplanety budou později podrobeny 
výzkumu speciálních dalekohledů z vesmíru, 
které by mohly podat spektrum vybraných 
planet. Bude hledán methan, ozon a kyslík. 
Exoplaneta přecházející přes mateřskou 
hvězdu má pozměněné spektrum, z něhož lze 
chemické složení atmosféry určitým 
způsobem analyzovat. 

 
Vývoj života ve zcela odlišných podmínkách může být značně rozdílný od našich představ. Opravdová exploze 
života na Zemi začala asi před 600 miliony roky, kdy vznikla ozonosféra a život vystoupil na souš. Tolikrát 
připomínaná katastrofa pádu asteroidu před 65 miliony let napomohla vyhubení dinosaurů a otevřela cestu 
rozvoje savců, kteří svými mateřskými instinkty péče o potomstvo, schopností vyspělé mozkové činnosti a 
komunikace, se staly pány Země. Těch 65 milionů let ve srovnání s takřka 4 miliardami let od počátku života 
ukazuje, že evoluce může dosáhnout nevídaného zrychlení ve vhodných podmínkách.  
 
Exoplanet mohou podle současných představ existovat miliardy, vznik života na určitém počtu z nich se jeví stále 
o něco víc pravděpodobný. Vzdálenosti světelných let až stovek světelných let mezi "blízkými" hvězdami se však 
pro mé chápání zdají i nadále nepřekonatelné, stejně jako důvody takovou expedici trvající desetitisíce let byť jen 
plánovat.  
 
 
Exoplanety překonávají naše představy 

 Horká exoplaneta blízká hmotnosti Saturnu, která obíhá kolem mateřské hvězdy za méně než 3 dny. 
Vzdálenost od Země je asi 260 světelných let. 

 Ve vzdálenosti 150 světelných let je exoplaneta srovnatelná hmotností s Jupiterem, jehož atmosféra je 
tak horká, že uniká do prostoru a vytváří ohon podobný kometě. 

 Kolem určitého pulzaru (neutronové hvězdy) obíhají tři temné exoplanety. 

 Dosud bylo vyfotografováno jen 11 extrasolárních planet - byly to planety velké jasné a hodně vzdálené 
od mateřské planety. Čili přesně takové exoplanety, které se Zemi nepodobají. 

 Většina exoplanet byla detekována spektroskopicky za pomoci Dopplerova principu. Lze z toho určit 
rychlost pohybu těžiště až s přesností 1 m/s, tedy rychlosti chůze. Lze takto odhalit obrovskou 
exoplanetu daleko od mateřské hvězdy nebo malou exoplanetu v blízkosti své hvězdy. Nelze však 
zatím takto odhalit planetu obdobnou Zemi obíhající ve vzdálenosti 150 milionů km. Pohyb jejího 
těžiště vůči mateřské hvězdě blízké Slunci je příliš pomalý - asi 0,1 m/s. 

 Hvězda HD 43848 má dosud největší objevenou exoplanetu HD 43848 b (7946 násobek hmotnosti 
Země), exoplaneta CT CHA b má 5403 hmotností Země a dvojnásobný průměr Jupiteru. Tělesa 
hmotnosti nad 10 Jupiterů jsou možná tzv. hnědí trpaslíci, tělesa bez termonukleárního zdroje. 

 Hvězda 51 Pegasi byly první hvězdou podobnou Slunci, u které byla nalezena exoplaneta 

 Hvězdy Gliese 581, HD 181433, Gliese 876, HD 7924, HD 40307, HD 285968 jsou hvězdy, které mají 

exoplanety blízké Zemi 

 Je známo 316 hvězd, které mají jednu nebo více exoplanet. Z toho 217 těchto hvězd má známu přesnou 
polohu. 

 
Piloti, kosmonauti, astronomové - elita nebo nezodpovědní škůdci civilizace?  
 
Proč by měli tajit závažná fakta? Zná někdo alespoň jednoho takového podezřelého? Co si chtějí dokázat ti, kteří 
je podezřívají?  
 
Kosmonauti jsou výběrem z výběru mezi piloty letci. Hrávali jsme kdysi v zimě v tělocvičně rekreační fotbálek 
nebo volejbal s několika vojenskými piloty a mechaniky. Byli to hoši odvážní a rozhodní, šikovní úplně na všechno. 
Byli ctižádostiví, ale když o něco opravdu šlo, tak byli opravdový tým. Věděli, že každá chyba může znamenat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_581_d
http://pracovni.gnosis9.net/img/gliese581d.png


 

 

smrt kamaráda. A to se i stalo. Každá nehoda, byť se šťastným koncem, se velmi přísně vyšetřovala a v letecké 

dopravě se tak děje stále. Seriály o leteckých neštěstích to dokumentují věrohodně. Vybavuje se mi tvář muže z 
pozemního leteckého personálu, který byl duší skupiny vodáků. S kytarou a vždy v dobré pohodě. Po krátké době 
po zasednutí do lodě dokázal správně odhadnout, koho z nováčků ve skupině na sjezd jezu může pustit a koho 
ne. A vystudoval techniku při zaměstnání. Jestlipak pisatelé o chemtrails znají osobně alespoň jednoho 
potencionálního "sypače" chemtrails? Představa, že mechanici a piloti přistoupí na nějaké rozprašování chemtrails, 
je prostě nesmyslná. Jestliže lidé, kteří naváží chemikálie do letadla, neexistují, není ani jev chemtrails. A není 
dobré se do nich navážet.  
 
Prožíváme doslova explozi pozemských a kosmických dalekohledů. Zřejmou snahou je zhodnotit vynaložené velké 
finanční prostředky ve prospěch vědy. Astronomové jsou takřka prototypem vědců, kteří pro poznání hodně 
obětují z osobního života. Už jim za pevné názory nehrozí upálení, jen to, že budou obviňování z utajování a 
neochoty široce diskutovat a laiky. Respekt k váze argumentů těch, kteří astronomické poznatky vytvářejí, ten 
prostě dnes chybí. Připadá mi to jako rekreační lyžař, který dvakrát za sezónu si vyjede na to, čemu říká hory, a o 
něco vícekrát se na lyžích šťastně vyhrabe z prašanu z dočasného parkoviště pod smrčkem. Pak se zapojí do 
chatu s olympionikem, který se řítí stovkou po zledovatělé sjezdovce se spádem střechy. Poradí mu, že je třeba v 
zatáčce zatěžovat vnější lyži. Je prostě třeba kolem fenoménů rozpoutat širokou diskuzi. Nebo rovnou zajít třeba 
na hvězdárnu Kleť, kde tým manželů Tichých loví úspěšně pouhým 106 cm reflektorem planetky, a poradit přímo 

na místě.  
 
Snímky jsem nakonec nezařadil, google astronomické obrázky nalézá ve skvělé kvalitě. Mnoho fotografií je v 
pravé části stránky www.wikisky.org. Soustředěný pohled na galaxie a mlhoviny je cesta k té tolik diskutované 
Transformaci. Jeden člověk ve vesmíru neznamená nic. Dva lidé spjatí minulostí, přítomností a budoucností 
mohou vytvořit svůj pevný kousek vesmíru. Lidstvo dokázalo za 400 let od prvního dalekohledu neuvěřitelné 
objevy a obzor poznání se stále rozšiřuje přímo astronomickou rychlostí.  
 
 
Křívka Time Wave Zero  
 
K tomuto odstavci mně inspirovaly články k roku 2012 a diskuze na tomto serveru ke grafu Time Wave Zero. 
Raději nebudu nikoho jmenovat a vezmu názorně zpracovanou stránku na toto téma odjinud.  
 
Souhlasit s tím nemůžu, ale alespoň jsem se dozvěděl z grafů, o čem to je. Už sám nadpis - Zrychlování času - je 
třeba brát hodně obrazně, snad jako zrychlování vývoje vesmíru, života na Zemi a lidské civilizace. Teorie Time 
Wave Zero vznikla roku 1971 a je dílem Terence McKenna (*1946 - †2000). Později aplikací teorie fraktálů a 
počítačového programu (ještě pod DOS verze 4) vznikly zubaté křivky. Vodorovná osa je čas, bez označení 
měřítka a jediného čísla na ose, nejspíš bude měřítko logaritmické, každopádně odvodit z něj čas regulérně nelze. 
Cituji z uvedeného článku: 
"Pro vysvětlení dodám, že vypočítávaný index "novosti" (sloupec čísel na levé straně grafu) je něco jako 
převrácená hodnota množství změn a odpovídá výskytu nových myšlenek, událostí a vývojových skoků. Čím nižší 
je tedy hodnota tohoto indexu, tím rychleji se události valí a jak se index blíží nule, roste rychlost změn a výskyt 
"novinek" k nekonečnu." 
Svislá osa tedy nevyjadřuje nějakou objektivně měřitelnou veličinu. Jednoduše lze říci, že maxima křivky = málo 
změn, minima křivky = hodně změn, zrychlený vývoj. Nejspíš vesmíru, života na Zemi, lidské společnosti a 
duševního vývoje. 1. graf - období 4,6 miliardy let - 200 milionů let. Začátek křivky má maximum 4,6 miliardy let, 
což je přiřazeno vzniku Slunce i vzniku Země. Ještě že s otazníkem. Jednak by člověk očekával, že Slunce vzniklo 
dříve a hlavně to byla změna zásadní, ale nikoli - křivka je v největším maximu = nepatrná změna.  
 
2. graf - období asi 100 milionů let až 1 milion let. Křivka má naprosto shodný průběh s předchozí i dvěma 
následujícími. Což je u veličin, které něco reálného v souvislosti s časem vyjadřují prakticky nemožné. Je tedy 
třeba najít nějaká data, která se do nich tak nějak dají napasovat. Vyhynutí dinosaurů před 65 miliony let se 
zadařilo vymezit jakési lokální minimum (= velká změna), podstatné zlomy vývoje jako první použití nástrojů (5 
milionů let), Australopiythekus (4 miliony let) nebo Homo habilis, šaty a oheň (1,8 milionu let) mají ploché 
minimum mimo možnost cokoli rozlišit a přiřadit. A proč taky, ještě by to někdo mohl zpochybnit.  
 
3. graf - asi od 1 milionu let (migrace Homo erectus z Afriky - malé minimum). Významné události od 130 000 let, 
kdy se objevili anatomicky moderní lidé až po až 60 000 - 40 000 let - mořeplavbu a skalní malby. Stejný systém, 
vše je namačkáno do plochého minima křivky, odkud se nedá vyčíst nic.  
 
4. graf - asi od 20 000 let do 1 000 n.l. Pozoruhodné je, že obrovské maximum (= malé změny) je přiřazeno době 
před 17 000 př.n.l.a malbám v jeskyni Lascaux. Odhlédnu od toho, že obvyklé datování je 13 000 až 15 000 
př.n.l. Jinak řečeno- někdo nerozlišoval roky před n.l. a před současností. Stejně netuším, co z toho plyne, když 
pak hned vedle kresby v jeskyni Altamira jsou v minimu křivky. A stáří jeskynních maleb v Chauvet je kolem 30 
000 let (viz hezký článek http://www.vtm.cz/clanek/prilis-stara-jeskyne).  

http://www.wikisky.org/
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=zrychlovani-casu-4&cisloclanku=2009090017
http://www.vtm.cz/clanek/prilis-stara-jeskyne


 

 

 

5.graf - 18.-20. století. Maximum (= malá změna) si vysloužil např. vynález telefonu (G. Bell roku 1876), dále rok 
1900 a Sigmunnd Freud a jeho analýza snů. Maximum (= málo změn) má i rok 1969 a lidé na Měsíci a blízko 
maxima (malé změny) je i 1971 - rok zrodu teorie Time Wave Zero - to zní od autorů takřka sebekriticky. Nepatné 
minimum má rok 1945 - první atomový výbuch. A ještě zbylo místo na vyznačení světově důležité události - rok 
1999- vznik těchto grafů.  
 
Závěr: Tyto grafy klesají ke konci roku 2012 k nule = maximum změn. Účelové manipulace s daty a událostmi 
jsou z grafů hodně patrné, takže prognózy k roku 2012 z těchto grafů plynoucích, nás můžou nechat v klidu. 
Průběhy grafů a budoucí události vidím ve stejných souvislostech jako profil hromady písku, kterou v zimě užívám 
k posypání chodníku. Letos jsem ji vybral hodně ke dnu a tvar křivky odpovídá - prostě rok 2012 bude změna.  
 
 
Teorie fraktálů a soběpodobnosti  
 
Větvička kapradí je sama sobě podobná - část větvičky má stejnou strukturu jako celek. Podobně mnohde v 
přírodě se opakují úspěšné moduly, mezi něž u savců můžeme zařadit jeden mozek, jedno srdce, dvě oči, 
většinou čtyři končetiny a pět prstů, sedm krčních obratlů a spoustu dalších. Genetický kód je složen z obdobných 

částí, u geonomu člověka posuzujeme tzv. markery. Chápu použití fraktálů v teorii vývoje kosmu - máme tu 
planetární systémy, galaxie - prostě chaos má jakýsi řád. Nechápu použití teorie fraktálů pro běh času, který není 
hmotné podstaty, běží jedním směrem a neopakuje se. Každý organizmus má své periody určené jeho vnitřními a 
vnějšími podmínkami. Tyto podmínky jsou silně místního charakteru, rozvoj jedněch organizmů zhoršuje často 
podmínky jiným konkurenčním. Může nějaké vlnění fyzikálně zcela neznámé povahy ovlivnit celý náš svět 
najednou, celou civilizaci? Může, třeba kosmické záření, ale to má fyzikální podstatu. Pokud jsem alespoň něco 
pochopil, tak Time Wave Zero je duchovní podstaty, vznik Slunce a Země je jen takový vedlejšák duchovna. 
Těžko si lze představit silnější duchovní sepětí, než mezi matkou s dítětem. V tom jsme vyrůstali a žijeme. 
Doporučil bych v tomto souznění žít i nadále navzdory strašení s Time Wave Zero.  
 
 
Mimozemský život  
 
Podaří se objevit kamennou planetu zhruba velikosti Země obíhající v obyvatelné zóně - ne příliš blízko hvězdy, 
aby tam byla kapalná voda s podmínkami pro život? Následuje výtažek z článku Timothyho Perrise z observatoře 
v Kalifornii pro National Geographic, Česko, 12/2009.  
 
Nejvhodnějším lovištěm jsou trpasličí hvězdy menší než Slunce. Je jich hodně (sedm z deseti Zemi nejbližších 
hvězd patří mezi trpaslíky třídy M) a těší se dlouhému, stabilnímu životu, poskytují stálý přísun světla jakýmkoliv 
planetám nesoucím život, které by se mohly nacházet v jejich obyvatelných zónách. Nejnadějnější dosud 
objevená planeta - "Superzemě" Gliese 581 do sedminásobku hmoty Země - obíhá v obyvatelné zóně červeného 
trpaslíka s třetinovou hmotností Slunce.  
 
Pokud by byly planety zemského typu nalezeny v obyvatelných zónách jiných hvězd, specializované vesmírné 
dalekohledy navržené pro pátrání po tamějších známkách života by mohly získat spektrum světla pocházejícího z 
každé planety. Mohly by ho prověřit, zda nenese známky života - atmosférický metan, ozon a kyslík, nebo úbytek 
světla v červené části viditelného spektra, které mají na svědomí rostliny schopné fotosyntézy, obsahující 
chlorofyl. Přímá detekce a analýza světla planety, které by mohlo dosahovat nanejvýš deseti miliardtin jasu 
hvězdy, je složitá. Ovšem když planety přecházejí přes hvězdy, pak světlo hvězdy pronikající atmosférou nese 
stopy jejího chemického složení.  
 
Vědci pátrající po mimo zemském životě, kteří se vypořádávají se skličující náročností takové chemické analýzy, 
přitom musejí mít neustále na paměti, že se může značně lišit od pozemského. Například neexistence úbytku 
červeného světla nemusí znamenat, že exoplaneta je bez života: život se na Zemi rozvíjel miliardy let předtím, než 
se suchozemské rostliny objevily a zaplnily pevninu. Biologická evoluce je ve své podstatě nepředvídatelná.  
 
Jak uvedl biolog Jacques Monod, život se vyvíjí nejen podle potřeby - univerzálního zákona přírody, nýbrž také 
podle příležitosti, nepředvídatelných zásahů a náhod. Příležitost vystrčila hlavu během existence naší planety 
mnohokrát, třeba při hromadných vyhynutích, která smetla miliony druhů a vytvořila prostor pro evoluci nových 
forem. Některé z těchto katastrof způsobily komety či asteroidy, které se srazily se Zemí. Naposledy před 65 
miliony let taková srážka asi vyhubila dinosaury a otevřela příležitost pro vzdálené předchůdce člověka. Vědci 
proto nehledají pouze exoplanety shodné se současnou Zemí, nýbrž i planety připomínající Zemi, jaká bývala či 
jaká mohla být. "Moderní Země je možná ta nejhorší předloha, jakou bychom mohli použít," říká Caleb Scharf, 
vedoucí Astrobiologického střediska Kolumbijské univerzity. (Pozn.: tomu jsem nerozuměl, nejhorší předloha to 
asi nebude, když funguje jako zdroj života, jediného, který jistě známe).  
 



 

 

Pro první průzkumníky nebylo snadné probádat oceány, zmapovat odvrácenou stranu Měsíce či rozpoznat důkazy 

oceánů pod zmrzlým povrchem Jupiterových měsíců. Nesnadné bude i nalézt život na planetách jiných 
hvězd. Teď však máme důvod věřit, že takových planet musejí existovat miliardy a že nesou příslib 
rozšíření nejen rozsahu lidských vědomostí, nýbrž i bohatství lidské představivosti.  
 
Po tisíce let jsme my lidé věděli o vesmíru tak málo, je však stále zřejmější, že tvořivost přírody předstihuje tu 
naši. S tím plně souhlasím. Jen dodám, že setkání s mimozemskými civilizacemi neočekávám. Důvody jsou v 
nesmírných vzdálenostech a nemožnosti dosáhnout rychlosti blízké rychlosti světla podle teorie relativity. Vyslání 
takové sondy se jeví jako nemožné a nesmyslné z hlediska výdeje energie a možnosti získání smysluplných 
poznatků. A to patrně pro obě strany, pokud existují. Předávání informací na obrovské dálky je jen o maličko 
reálnější a bylo by opravdovým zlomem přesahující největší vynálezy jako byl vynález písma, knihtisku a 
internetu. Vědci již prokázali možnost kvantové teleportace informace a elementárních částic. Není to však 
přenesení osob z jednoho místa na druhé pomocí rozložení na elementární částice a opětovného složení v cíli. 
Japonský fyzik Masahiro Hotta ukazuje cestu k využití teleportace pro přenos energie bez drátů. A tak zůstává 
věčná otázka - jsme sami a nezničíme se sami?  
 
Část práce lidí ve vesmíru budou přebírat roboti. Už dnes je technicky možné a nikterak šíleně drahé vypustit 
cíleně do vesmíru větší množství sond nesoucí základy života a nukleové kyseliny jako vesmírné poselství života. 

Naše Slunce za několik miliard let spálí život na Zemi a naše situace nemusí být ve vesmíru ojedinělá. A vkrádá se 
myšlenka, zda může pocházet základ pozemského života z vesmíru, nebo zda se Země stala úspěšným hostitelem 
a pokračovatelem života z exoplanet. Základní stavební jednotky života jsou patrně ve vesmíru schopné přežít. To 
však neznamená, že jsou schopny přežít neřízený pád na planetu Zemi, nebo že vesmírné dálky může přežít 
pokročilý život.  
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