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Anotace 
 
Studie je věnována jednomu z možných příkladů tzv. „černé labutě“ v bezpečnostním 
diskursu, jakým je náraz respektive dopad vesmírného tělesa (asteroidu) na Zemi. Je 
přiblížen možný průběh, dopady a pravděpodobnost této eventuality. Dále je uveden popis 
možných protiopatření vůči této situaci. Ve zkratce je zhodnocena úroveň připravenosti 
tuzemského bezpečnostního systému na danou eventualitu. 
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Summary 
 
The study is devoted to one of the possible examples of so-called. "Black swans" in the 
security discourse, such as impact of celestial bodies (asteroids) on Earth. Mentioned are the 
process of possible impact and probability of this eventuality. It is followed by the 
description of possible countermeasures against this situation. Author also shortly evaluates 
the level of preparedness of the domestic security system for this eventuality. 
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Náraz vesmírného tělesa 
 
Dostáváme se k jádru diplomové práce a „divokým kartám“ kterým je věnována největší 
pozornost. Prvním je srážka Země s vesmírným tělesem. Hned v úvodu této kapitoly považuji 
za vhodné uvést a vysvětlit některé pojmy. Vesmírným tělesem schopným se srazit se Zemí 
může být asteroid (planetka), meteoroid, kometa či dokonce měsíc nebo menší planeta. 
Přestože samotný proces srážky se Zemí je u všech těchto případů podobný, považuji za 
vhodné, když už se zčásti pouštím na pole astronomie, tyto tělesa v úvodu kapitoly rozlišit  
a jejich pojmy i pro laiky objasnit, přestože už o nich zcela jistě někdy slyšeli. 
 
Asteroid neboli planetka, je těleso Sluneční soustavy obíhající kolem Slunce, a které svojí 
velikostí nedosahuje velikosti planety. Oběžná dráha se může přibližovat nebo dokonce 
protínat oběžnou dráhu Země a tudíž zde vzniká riziko srážky. Jak později zjistíme, důležitou 
roli hraje složení planetek. Asi 75 % jich je tvořeno převážně uhlíkem, 17 % je 
křemičitanových a 8 % železoniklových.1 Hlavní pás planetek se ve Sluneční soustavě nachází 
mezi Marsem a Jupiterem. Některé z nich občas za určitých okolností mohou „zbloudit“  
a vydat se tak vstříc Zemi. 
 
Meteoroidy jsou všechny tělesa v meziplanetárním prostoru vzniklá odštěpením nebo 
rozpadem větších těles, zejména planetek a komet. Jejich velikost je tak zpravidla podstatně 
menší, než je tomu u asteroidů. Oběžné dráhy meteoroidů rovněž křižují oběžné dráhy 
jiných, zejména větších těles Sluneční soustavy – převážně planet a jejich měsíců. Meteoroid, 
který se dostane do blízkosti Země a je díky její přitažlivosti vtažen do zemské atmosféry se 
označuje pojmem meteor. Většina meteorů se při průniku atmosférou vypaří a zanikne kvůli 
kombinaci jejich malé velikosti a působení fyzikálních jevů, ke kterým dochází v důsledku 
narážení molekul vzduchu na jejich povrch při průchodu atmosférou. Proto tyto malé 
meteoroidy přímo na Zemi nedopadnou. Pokud u meteoru při průchodu atmosférou dojde 
k výraznému světelnému záření, označuje se takový meteor pojmem bolid. Úlomky 
meteoroidů, které cestu atmosférou „přežijí“ a tedy dopadnou na zemský povrch, 
označujeme jako meteority. 
 
Komety pak jsou poměrně malá tělesa, tvořená směsí pevných horninových kusů  
a zmražených plynů s ledem, obíhající Slunce po extrémně dlouhé oběžné dráze. 
Pozorovatelný je ze Země pouze svítící lem komety kolem malého neviditelného jádra a její 
„ohon“ poté, co se kometa přiblíží k Slunci a její povrch začne sublimovat. 
 
Zatímco asteroidy (planetky) dosahují velikosti řádově od několika metrů až po stovky 
kilometrů, většina meteoroidů dosahuje velikosti od řádů milimetrů po řády centimetrů. 
Přesto však existují i meteoroidy s velikostí až stovek metrů. A jak si popíšeme později, 
závažné bezpečnostní riziko (alespoň lokálně) představují už i velké meteority (velké řádově 
desítky metrů). 

                                            
1
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 122. ISBN 978-80-242-3585-1. 
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Průběh a dopady 
 
Ať už se jedná o asteroid, kometu nebo meteoroid, princip srážky se Zemí je stejný. Vždy 
záleží převážně (nikoliv pouze) na třech faktorech. Na velikosti impaktujícího tělesa, jeho 
rychlosti a složení. Platí zásada, že čím větší těleso a čím větší rychlost, tím větší následky. 
Dopad (též impakt) asteroidu o průměru kilometr a více by měl následky doslova 
katastrofické, naopak dopad meteoritu velikosti řádově centimetrů velké škody zpravidla 
napáchat nemůže. U všech těles dopadnuvších na zemský povrch však platí, že se jedná de 
facto o rychle letící projektily letící nadzvukovou rychlostí, které se při průchodu atmosférou 
v důsledku ablace na několik málo sekund rozžhaví a rozzáří a jejichž impakt na zemský 
povrch vyvolá explozi. Její síla je pak odlišná právě podle výše zmíněných faktorů. Pojďme se 
podívat na jednotlivé případy blíže, rozčleněné na základě velikosti tělesa. 
 
Impakt malého tělesa 
 
Pokud je zmínka o malém tělese, máme na mysli tělesa v řádech centimetrů až decimetrů, 
maximálně dosahujících velikosti několika jednotek metrů. Jak již bylo zmíněno, většina 
malých těles (v řádech metrů) vůbec nepronikne celou atmosférou. Buď v atmosféře zcela 
shoří, nebo explodují ještě při průchodu a rozpadnou se na několik ještě menších těles. 
Zemského povrchu u takto malých meteoroidů zpravidla dosáhnou pouze ty ze železa. 
 
Jestliže takto malé těleso na zemský povrch dopadne, velmi záleží na jeho rychlosti. Jestliže 
se jedná o relativně pomalu letící meteorit, vůbec k explozi dojít nemusí, jelikož se pro 
explozi neuvolní dostatečné množství energie. Takový náraz meteoritu na zemský povrch tak 
bude mít úderný charakter.2 Škody, které takový impakt může napáchat, nejsou veliké. Může 
samozřejmě ohrozit život, zdraví i majetek jednotlivců, ale to jsou vzhledem k následujícím 
případům zanedbatelné dopady. 
 
Impakt středně velkého tělesa 
 
Za středně velké těleso můžeme považovat takové, jehož velikost dosahuje desítek až stovek 
metrů (tedy do průměru jednoho kilometru). K zemskému povrchu se řítí rychlostí většinou 
kolem 20-25 km/s, nejrychlejší z těles (hlavně komety) však mohou dosahovat až rychlosti  
70 km/s! Tělesa pohybující se touto nadzvukovou rychlostí před sebou ženou tlakovou vlnu. 
Dochází k explozi, ke které může dojít v závislosti na pevnosti tělesa buďto ještě v atmosféře 
(méně pevná tělesa, např. komety) nebo při dopadu na zemský povrch (pevnější tělesa, např. 
železné planetky). Mimořádně silná exploze je následkem stlačení a následného uvolnění 
obrovského tlaku. Dochází k uvolnění tlakové vlny, zemětřesení schopného dosáhnout 
devátého stupně magnituda, vyvržení velkého množství horniny a uvolnění obrovského 
množství tepelné energie. V případě dopadu asteroidu o průměru 350 metrů by během 
několika setin sekundy vše v okruhu až 50 kilometrů vzplanulo!3 Okolní krajinou by se do 
všech stran šířila šoková vlna, která by devastovala území desítky kilometrů daleko od místa 

                                            
2
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 157. ISBN 978-80-242-3585-1. 
3
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 158-159. ISBN 978-80-242-3585-1. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Vít Kunický, Náraz vesmírného tělesa (2015_C_02) 

 

 
4 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

dopadu. V důsledku vzniku velkého množství tepelné energie dochází v okolí impaktu rovněž 
k tavení hornin. Velká část z nich je při impaktu vymrštěna do prostoru, aby následně 
napadala zpět k zemskému povrchu. Výsledkem nárazu je kromě obrovské plochy 
zdevastovaného území i kráter, jehož průměr je 10-20x vetší než je průměr samotného 
impaktoru (impaktující vesmírné těleso). Impaktor rozdrtí 500x více horniny než je jeho 
hmotnost.4 Následek dopadu takového vesmírného tělesa se tak rovná následku výbuchu 
obrovského množství trhaviny. V případě, že by takové těleso dopadlo nikoliv na pevninu, ale 
do oceánu, dalším důsledkem bude vznik tsunami, případně až megatsunami schopných 
dosáhnout vln desítky metrů vysokých, které by mohly spláchnout i území kilometry daleko 
od pobřeží. 
 
Asteroid o průměru 75 metrů může zničit území velkoměsta velikosti New York City. Asteroid 
o průměru 160 metrů může zničit území velké městské aglomerace (např. aglomerace New 
York). S průměrem 350 metrů by již mohl zdevastovat území velikosti menšího státu 
(například Estonsko). Asteroid o průměru 700 metrů by byl schopen zdevastovat území 
středně velkého státu, např. Virginie.5 Na zničení České republiky by mohl postačovat  
i 500-metrový. 
 
Impakt velkého tělesa 
 
Za velké těleso budeme považovat těleso o průměru více jak 1 km (zpravidla asteroid). 
Jestliže předchozí případ měl následky katastrofické, impakt velkého asteroidu by mohl mít 
následky kataklyzmatické. Proces dopadu a následků je obdobný jako u předchozího případu, 
s tím rozdílem že exploze by byla ještě mnohem silnější a měla tak i mnohem závažnější 
následky. Patří k nim ještě silnější zemětřesení (až magnitudo 14, přičemž nejvyšší dosud 
zaznamenaná hodnota činí 9), globální spad vyvrženého materiálu, celosvětové požáry, 
zatmění zeměkoule, kyselé deště a klimatické změny (ochlazení podobné nukleární zimě 
následně vystřídané skleníkovým efektem a globálním oteplením planety). 
 
Asteroidu s kilometrovým průměrem by se snad globální následky ještě týkat nemusely. Při 
impaktu asteroidu o průměru 1,5 km by se uvolnilo stejné (či možná ještě o něco větší) 
množství energie jako kdyby byly najednou odpáleny všechny existujících jaderné zbraně na 
světě.6 Za asteroid schopný způsobit globální následky někdy bývá považována hranice 
průměru 5 km, i když globálních následků by byl dost možná způsobilý i asteroidu s menším 
průměrem.7 
 
V případě asteroidu o průměru 10 km by například teploty v důsledku exploze a uvolnění 
tepelné energie mohly na krátkou dobu dosáhnout 480°C (!) až v místech vzdálených 2 000 

                                            
4
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 149. ISBN 978-80-242-3585-1. 
5
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 362. ISBN 978-80-242-3585-1. 
6
 Asteroidy – Drtivý dopad. [Asteroids: Deadly impact] [dokumentární film]. Režie Eitan Weinreich. Spojené 

státy americké, National Geographic. 1997. 
7
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 170. ISBN 978-80-242-3585-1. 
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km (!) od místa dopadu, ve vzdálenosti 5 000 km by to bylo 60°C a ve vzdálenosti 10 000 km 
by to znamenalo zvýšení teploty o 30°C.8 Takovéto teplotní hodnoty by samozřejmě zažehly 
rozsáhlé požáry, které by se mohly díky silným větrům způsobených tlakovou vlnou rozšířit 
po celé zeměkouli. Asteroid s takovým průměrem je rovněž schopný způsobit globální 
klimatické změny. Spolu s vyvrženými horninami vymrštěnými během impaktu a dále 
množstvím požárů by se do atmosféry uvolnilo obrovské množství prachu, který by se 
rozprostřel po celé planetě. K tomu by mohla přispět i vulkanická činnost, kterou by tak silný 
impakt mohl být schopen vyvolat. Došlo by tak k odstínění slunečních paprsků, což by  
i v původně nezasažených oblastech způsobilo zastavení fotosyntézy a hromadný úhyn 
vegetace. K tomu všemu by se přidaly globální kyselé deště způsobené uvolněním 
množstvím síry a dusíku do atmosféry čímž by došlo ke kontaminaci vody a půdy. V důsledku 
absence průniku světelných paprsků k zemskému povrchu by nastal globálnímu pokles 
teploty. Poté co by po několika letech odeznělo ochlazení, bylo by vystřídáno globálním 
oteplením v důsledku množství plynů v atmosféře a skleníkového efektu.9 Takovéto 
podmínky by vedly k hromadnému vymírání rostlinných i živočišných druhů. Vztáhneme-li 
následky takového impaktu na lidstvo, následky jsou nepředstavitelné. Jen na základě 
prvotních následků by mohly zemřít miliardy (!) lidí. Pro původně nezasažené a přeživší 
lidstvo by se pak podstatným problém stal nedostatek potravin a hladomor. Pravděpodobně 
by vznikla anarchie a civilizace, jak ji známe dnes, by přestala existovat. 
 
Pravděpodobnost 
 
Obecně když jde o snahu vyčíslit pravděpodobnost jakéhokoliv jevu, většinou se vychází 
z poznatků, zdali (případně v jaké kvantitativní míře) k takovému jevu v minulosti již někdy 
došlo (či docházelo). Určitě se nejedná o nejvhodnější způsob pravděpodobnostního určení. 
Například Taleb tvrdí, že „frekvenci vzácných událostí nelze předpovědět na základě 
empirických pozorování odhadnout právě proto, že jsou vzácné.“10 Přesto však mohou být 
historické impakty, ke kterým již na Zemi došlo, minimálně vodítkem a varováním, že se 
rozhodně nejedná o nereálný jev. Součástí této podkapitoly tak bude výčet vybraných 
historických impaktů, které již naší planetu potkaly. V následující podkapitole bude pokus 
vyjádřit pravděpodobnost impaktu vesmírného tělesa se Zemí číselně. 
 
Přehled vybraných impaktů z historie Země 
 
Zeptáte-li se někoho, jak moc je reálné riziko, že Zemi zasáhne asteroid, nejspíše se dočkáte 
odpovědi ve smyslu „velmi malé“. Přesto mnoho lidí ví, že například povrch Marsu nebo 
Měsíce je doslova poset mnoha krátery – impaktními krátery, vytvořenými dopady 
vesmírných těles na jejich povrch. Když i Měsíc dokázal (dokáže) zachytit spoustu vesmírných 
těles a „přitáhnout“ je tak k sobě, je vcelku logické uvažovat, že Země, jejíž gravitační síla  
i rozměry jsou podstatně větší než měsíční, musela v historii takových impaktů zachytit 

                                            
8
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 172. ISBN 978-80-242-3585-1. 
9
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 

klub, 2012, s. 172-175. ISBN 978-80-242-3585-1. 
10

 TALEB, Nassim. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011, s. 366. ISBN 
978-80-7432-128-3. 
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podstatně více než Měsíc. Rozdíl mezi právě Marsem a Měsícem a na druhé straně Zemí je 
hlavně v absenci, respektive existenci silné atmosféry. S tím souvisí i množství geologických 
procesů, erozí a počasí. Impaktních kráterů se tak na Zemi na rozdíl od zmíněných těles 
zachovalo podstatně méně. Přesto se však na naší planetě (k neznalosti velkého množství 
lidí) rovněž nacházejí, ačkoliv jakžtakž zachovalé jsou pouze některé a to z období 
za posledních 545 milionů let (stáří Země se přitom odhaduje na 4,5 miliardy let). Země byla 
terčem různě velkých asteroidů, komet, meteoritů a dalších vesmírných těles po celou dobu 
svojí existence. 
 
Chicxulub, před 65 miliony let 
 
Je vědecky dokázáno, že během celé dosavadní historie Země došlo k několika hromadným 
vymíráním živočišných druhů.11 V dnešní době už je rovněž vědecky prokázáno, že příčinou 
mnoha z těch vln vymírání byla srážka Země s velkým asteroidem.12 Jedno z hromadných 
vyhynutí, u kterého byla impaktní příčina prokázána, se odehrálo před 65 miliony lety. 
Zajímavé je především z důvodu, že se týkalo i dinosaurů. Místo dopadu bylo na severním 
pobřeží mexického poloostrovu Yucatán, poblíž dnešního městečka Chicxulub, po němž byl 
kráter pojmenován. Při dopadu asteroidu o průměru asi 6 km byla uvolněna energie 100 000 
Gigatun trinitrotoluenu (TNT) což je miliardkrát více než při výbuchu hirošimské a nagasacké 
bomby!13 Kráter jako takový se nezachoval, je překrytý mladšími sedimenty čili je 
„pohřbený“, ale pomocí geofyzikálních metod a tíhovým anomáliím se ho podařilo objevit  
a po dalším vědeckém zkoumání a pokusech byl jeho impaktní původ potvrzen.  
K hromadným globálním vymíráním druhů zapříčiněných dopadem asteroidu kromě tohoto 
případu došlo ještě minimálně sedmkrát. Abych zde ale neuváděl pouze tyto doslova 
kataklyzmatické příklady, ke kterým došlo před desítkami milionů let, pojďme uvést některé 
ověřené dopady velkých asteroidů postupně z bližší a bližší minulosti. 
 
Barringer, před 49 000 lety 
 
Před 49 000 lety dopadl na Zemi 30 až 50 metrů veliký železný meteorit na území dnešní 
Arizony. Vyhloubil kráter o průměru 1,2 kilometru a hloubce 213 metrů. Kráter se do dnešní 
doby zachoval v dobrém stavu a nese název Barringerův. Zajímavý je i z důvodu, že se jedná 
o vůbec první kráter na Zemi, u něhož byl prokázán impaktní původ (již na počátku  
20. století). Při nárazu muselo dojít k explozi o síle 20-40 megatun TNT která vymrštila  
a odpařila 175 milionů tun horniny. Díky tlakové vlně odlétávaly balvany a úlomky hornin až 
13 kilometrů daleko. Všechna zvířata nacházející se v oblasti do 4 kilometrů od dopadu 
musela uhynout a ta co se nacházela ve vzdálenosti do 24 kilometrů, mohla být zraněna. Na 
základě žáru exploze se rozhořel požár do vzdálenosti minimálně 10 kilometrů. V té době 
však rostly v okolí křovinaté lesy, díky kterým se požár mohl rozšířit ještě podstatně dál. 

                                            
11

 Zajímavou informací rovněž je, že již vyhynulo odhadem 95,5 % druhů, které se na Zemi po dobu její 
existence vystřídaly. 
12

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 340. ISBN 978-80-242-3585-1. 
13

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 269. ISBN 978-80-242-3585-1. 
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Předpokládá se, že oblast o rozloze 800 až 1 500 km2 musela být naprosto zdevastována, 
vegetace však mohla být narušena v ještě vzdálenějších oblastech.14 
 

  
 

Ilustrace: Barringerův kráter v Arizoně.15 
 
Tenoumer, před 21 400 lety 
 
Ještě větší průměr (1,9 km) o téměř dokonalé kružnici tvoří kráter Tenoumer v africké 
Mauretánii. Vznikl impaktem vesmírného tělesa před asi 21 400 lety.16 
 

 
 

Ilustrace: Kráter Tenoumer v Mauretánii.17 

                                            
14

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 71-72. ISBN 978-80-242-3585-1. 
15

 Meteor Crater (Barringer Crater). Flagstaff Geologic Tours. 2. prosince 2013 [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: 
http://www.geotourflagstaff.com/tours/meteor-crater-barringer-crater.html 
Meteor Crater (Barringer Crater). Wondermondo. 2013 [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: 
http://www.wondermondo.com/Countries/NA/US/Arizona/Meteor.htm 
16

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 290. ISBN 978-80-242-3585-1. 
17

 Impact Craters on Earth – Africa: Tenoumer Crater Mauritania. Cosmic Secrets: The Enigmas on Earth. 2001-
2006 [cit. 2015-03-23].  Dostupné z: 
http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Earth_Images_08.html#Tenoumer 
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Saarema, 800-400 př. n. l. 
 
V letech mezi 800 až 400 př. n. l. se v atmosféře nad Estonskem rozpadlo vesmírné těleso, 
jehož úlomky dopadly na území dnešního ostrova Saarema v Estonsku. Vytvořily devět 
kráterů, z nichž největší má průměr 110 metrů. Uvolněná energie odpovídala asi  
20 kilotunám TNT což odpovídá energii uvolněné při výbuchu hirošimské bomby. Meteority 
dopadly do v té době obydlené oblasti a zanechaly stopu i v severské mytologii.18 
 
Sirente-Velino, 312 n. l. 
 
V roce 312, konkrétně 12. října, mělo dojít k pádu meteoritu v Itálii na území dnešního 
Národního parku Sirente-Velino. Vzniklý kráter vykazuje rozměry 140 x 115 metrů.19 
 

 
 

Ilustrace: Impaktní kráter v Národním parku Sirente-Velino v Itálii.20 
 
Nový Zéland, okolo roku 1440 
 
Kolem roku 1440 dopadlo na Zemi asi 800 metrů velké jádro komety, které vytvořilo 
impaktní kráter o průměru 24 kilometrů a hloubce přes 153 metrů. Místem dopadu bylo 
šelfové moře u Nového Zélandu, tudíž jedním z následků tohoto impaktu bylo i velmi masivní 
tsunami. Stopy po tsunami byly na pobřeží Jižního ostrova nového Zélandu nalezeny až ve 
výšce 220 metrů nad úrovní dnešního moře! Spojitost s tímto impaktem mohou mít  
i vyprávění australských Aboriginců a novozélandských Maorů, které zmiňují zvednutí  
a prasknutí nebe, padání hvězd a obrovské vlny které zaplavily zemi. To vše relativně 
nedlouho před příchodem Evropanů.21 
 

                                            
18

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 298-299. ISBN 978-80-242-3585-1. 
19

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 300. ISBN 978-80-242-3585-1. 
20

 Sirente Crater, Secinaro: Tenoumer Crater Mauritania. Visit Abruzzo. 14. srpna 2013 [cit. 2015-03-24]. 
Dostupné z: http://visitabruzzo.altervista.org/en/2013/08/sirente-crater-secinaro/ 
21

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 302-303. ISBN 978-80-242-3585-1. 
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Tunguzka, 30. červen 1908 
 
Dne 30. června 1908 došlo k výbuchu asi 60 až 100 metrů velkého meteoritu ve výšce asi  
8,8 kilometrů nad Sibiří v oblasti Tunguzka. Odsud i název tunguzský meteorit, o němž však 
dodnes koluje řada konspiračních teorií. Žádné meteority v místním bažinatém terénu totiž 
nebyly nikdy objeveny. Faktem však je, že výsledkem výbuchu došlo k pokosení stromů zdejší 
tajgy na ploše přesahující dva tisíce kilometrů čtverečních.22 
 
Sichote-Aliň, 19. února 1947 
 
Dne 12. února 1947 došlo k výbuchu meteoritu asi ve výšce 5 kilometrů nad Zemí  
v severovýchodní části Sovětského svazu, kde v pohoří Sichote-Aliň dopadla meteoritická 
sprška rozpadlých úlomků. Vytvořila přes 200 kráterů, přičemž největší z nich má průměr 
26,5 metrů.23 
 
Grónsko, 9. prosince 1997 
 
Přesuneme-li se do moderní doby, 9. prosince 1997 v 5 hodin ráno zasáhl asi 100 metrů velký 
meteorit neobydlenou oblast Grónska. Místo dopadu bylo asi 50 kilometrů od vesnice 
Fiskenaesset, ve které lidé pocítili tlakovou vlnu a vzniklé zemětřesení zaznamenaly 
seismografy až v Norsku. Výbušná síla měla dosáhnout 10-100 Megatun TNT což je až 
10 000x více než u jaderné bomby shozené na Hirošimu. K dopadu došlo za polární noci a tak 
letící bolid rozzářil oblohu. Nad místem dopadu se následně vytvořilo 100 kilometrů široké  
a 12 kilometrů vysoké mračno prachu a vodních par.24 
 
Peru, 15. září 2007 
 
O 10 let později, dne 15. září 2007, dopadl meteorit na území Peru ve vysoké nadmořské 
výšce (3 824m). Vytvořil kráter o průměru 14 metrů a hloubce 2,5 metru. Průlet meteoritu 
sledovali obyvatelé vesnice Carancas, kteří byli po dopadu svědky zdvihnutí se velkého 
oblaku prachu. Vědci následně zjistili, že meteor byl původně velký maximálně 1 až 2 metry  
a při dopadu mohl mít 0,6 až 1,2 metru.25 
 

                                            
22

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 307. ISBN 978-80-242-3585-1. 
23

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 307. ISBN 978-80-242-3585-1. 
24

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 308. ISBN 978-80-242-3585-1. 
25

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 309. ISBN 978-80-242-3585-1. 
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Ilustrace: Impaktní kráter v Peru.26 
 
Čeljabinsk, 15. února 2013 
 
K docela dost medializovanému dopadu meteoritů došlo v Ruské federaci velice nedávno  
– 15. února 2013 asi 40 kilometrů jižně od Čeljabinsku. Do zemské atmosféry proniklo těleso 
o původním průměru asi 19 metrů. Poprvé bylo zaznamenáno ve výšce asi 95 km nad zemí, 
kdy se jeho povrch začal intenzivně zahřívat a odpařovat a tudíž vydávat světelné záření. 
Bolid se pohyboval rychlostí 19 km/s a ve výšce kolem 45 kilometrů se začal rozpadat. Jelikož 
se jednalo o velmi křehké těleso, již ve výšce asi 30 kilometrů bylo 95 % materiálu původního 
tělesa rozprášeno na prach a menší úlomky. Drobení přežil jeden větší úlomek, který byl 
viditelný až do výšky 12,5 kilometru kde „vyhasnul“ a kde byl do té doby zbrzděn na rychlost 
3 km/s. Na zem dopadl rychlostí asi 150 m/s a váha tohoto největšího kusu po dopadu byla 
přibližně 650 kg, přičemž celé původní těleso mohlo vážit 12 tisíc tun. Nadzvukovým 
průletem tělesa byla způsobena tlaková vlna, která v Čeljabinsku a okolí poničila množství 
budov, zejména rozbíjením oken. Celková energie bolidu a následné tlakové vlny byla více 
než 30x větší než síla Hirošimské atomové bomby.27 Celkem byly poničeny tisíce budov  
a zraněno bylo přes 1600 lidí, z kterých muselo být 112 hospitalizováno. Většinu zranění 
napáchalo pořezání od praskajících okenních skel a padajících předmětů. Zajímavé je, že 
tlaková vlna dorazila se zpožděním několika minut, což u mnoha lidí vyvolalo paniku, protože 
si nedokázali spojit takto zpožděnou tlakovou vlnu s vizuálním jevem na obloze.28 Celkové 

                                            
26

 Near-Earth Objects – NEO Segment. European Space Agency. [cit. 2015-03-24]. Dostupné z:  http://www.esa. 
int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/Near-Earth_Objects_-_NEO_Segment 
27

 Srážka Země s tělesem nad Čeljabinskem – čeští astronomové publikují nové výsledky v prestižním vědeckém 
časopise Nature. Astronomický informační server astro.cz. 07. 11. 2013 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 
http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/srazka-zeme-s-telesem-nad-celjabinskem-cesti-astronomove-
publikuji-nove-vysledky-v-prestiznim-vedeckem-casopise-nature.html 
28

 Z přednášky Jiřího Borovičky: Čeljabinský meteorit rok poté. Hvězdárna a planetárium Plzeň. 1. březen 2014 
[cit. 2015-02-22]. Dostupné z: http://www.hvezdarnaplzen.cz/2014/03/01/z-prednasky-jiriho-borovicky-
celjabinsky-meteorit-rok-pote/ 
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škody překročily v přepočtu 600 milionů Korun českých.29 Celý jev průchodu tělesa 
atmosférou byl velmi dobře pozorován a dokonce i zachycen na desítky kamer, takže byl  
i dobře zdokumentován. 
 

 
 

Ilustrace: Pád čeljabinského meteoritu zaznamenaný na kameru.30 
 
Pravděpodobnost v číslech 
 
Nyní se pokusme vyčíslit pravděpodobnost srážky vesměrného tělesa se Zemí číselně. 
Můžeme se dočíst, že je daleko pravděpodobnější, že člověk zemře zásahem meteoritu, než 
že vyhraje jackpot v loterii. Pravděpodobnost, že člověk zemře zásahem vesmírného tělesa je 
udávána v uvozovkách pouze jako 1 : 250 000. Šance, že uhodneme všech šest čísel loterijní 
hry Sazka je 56x menší, tedy 1 : 14 000 000. Když půjdeme s absurdností pravděpodobnosti 
ještě dál, například šance na narození paterčat je dokonce 1 : 55 000 000! A paterčata se 
přesto rodí.31 
 
K nárazu velkého asteroidu o průměru 3 kilometry dochází ze statistického hlediska jednou 
za milion let (pravděpodobnost 1 : 1 000 000), o průměru 7 kilometrů jednou za 10 milionů 

                                            
29

 K Zemi se blíží planetka, která má podobnou dráhu jako čeljabinský meteorit. Novinky.cz.  13. únor 2014. 
[cit. 2015-02-14]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/327632-k-zemi-se-blizi-planetka-ktera-ma-
podobnou-drahu-jako-celjabinsky-meteorit.html 
30

 Následky dopadu roje meteoritů v Rusku: 1 200 zraněných a škoda přes půl miliardy korun. Hospodářské 
noviny. 16. 2. 2013 [cit. 2015-03-24]. 
Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/c1-59334480-roj-meteoritu-zpusobil-v-rusku-obrovske-skody 
31

 8 hrozeb světa: Může konec lidstva nastat za dva roky? Epocha. 17. VII. 2013, č. 15, s. 59. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Vít Kunický, Náraz vesmírného tělesa (2015_C_02) 

 

 
12 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

let (1 : 10 000 000) a o průměru 16 kilometrů pak jednou za 100 milionů let  
(1 : 100 000 000).32 
 
Je však důležité zmínit, že všechny výše uvedené čísla je nutné brát s rezervou. Jedná se  
o obecné propočty vycházející ze statistiky. V dnešní době již je možné některé planetky ve 
vesmíru sledovat a propočítávat jejich oběžné dráhy na základě čehož je možné předpovědět 
pravděpodobnost srážky konkrétního tělesa se Zemí. Významný český astronom a objevitel 
planetek Miloš Tichý, vedoucí observatoře Kleť, uvádí, že je potřeba u takového konkrétního 
tělesa zbystřit pozornost již při pravděpodobnosti srážky 1 : 50 000.33 
 
Na pravděpodobnost srážky vesmírného tělesa se Zemí je však možno podívat se i trochu 
jiným úhlem pohledu. Například astronom Petr Scheirich z Astronomického ústavu Akademie 
věd České republiky je toho názoru, že taková pravděpodobnost činí 100 %. A zcela jistě je to 
pravda. Tento názor vyjádřil již v rozhovoru z roku 2009, tedy čtyři roky před dopadem 
Čeljabinského meteoritu.34 Velmi malé meteority a bolidy totiž na Zemi dopadají poměrně 
často, jen za poslední rok se v médiích objevilo několik případů. O těch něco větších velikosti 
Čeljabinského meteoritu, se myslelo, že na Zemi průměrně jednou za 100 let. Je však možné 
že k takovým událostem dochází častěji, možná až 5x za 100 let.35 
 

                                            
32

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 362. ISBN 978-80-242-3585-1. 
33

 Asteroidy. In: Planeta věda [televizní dokument]. ČT24 27. srpen 2006. Dostupné též z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095530301-planeta-veda/206411058200029/video/ 
34

 Rozhovor: Petr Scheirich – Pravděpodobnost srážky planetky se Zemí. Astronomický informační server 
astro.cz. 15. září 2009 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/rozhovor-
petr-scheirich-pravdepodobnost-srazky-planetky-se-zemi.html 
35

 K Zemi se blíží planetka, která má podobnou dráhu jako čeljabinský meteorit. Novinky.cz. 13. únor 2014. [cit. 
2015-02-14]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/327632-k-zemi-se-blizi-planetka-ktera-ma-
podobnou-drahu-jako-celjabinsky-meteorit.html 
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Graf: Frekvence a následky impaktu dle velikosti vesmírného tělesa podle Evropské 
vesmírné agentury.36 

 
Velikost 

impaktoru 
(m) 

Průměrný 
interval mezi 

dopadem (roky) 

Uvolněná energie 
(megatuny TNT) 

Průměr 
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 Impact Consequences. European Space Agency. 23. duben 2012. [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/NEO/Impact_consequences 
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Klasifikace nebezpečí impaktu 
 
Když mluvíme o pravděpodobnosti, je vhodné rovněž zmínit stupnici, pomocí které je 
nebezpečí srážky Země s vesmírným tělesem kvantifikováno. Takovou stupnicí je tzv. 
Turínská škála, obdoba Richterovi stupnice pro zemětřesení. Zajímavostí je, že Turínská škála 
disponuje dvěma parametry. Za prvé to je číselná hodnota od 0 do 10, která vyjadřuje 
nebezpečí kolize vesmírného objektu se Zemí (0 – zanedbatelná pravděpodobnost srážky,  
10 – téměř jistá srážka). Zároveň jsou jednotlivé případy barevně rozlišovány, od bílé (nikoliv 
nebezpečné události), přes zelenou (objekty hodné bližšího pozorování), žlutou a oranžovou 
(blízká přiblížení zasluhující pozornost respektive hrozící události) až po červenou (jisté 
kolize) podle závažnosti následků.37 

 

 
 

Ilustrace: Turínská škála.38 
 

                                            
37

 Frequently Asked Questions: NEO. European Space Agency. 2006. [cit. 2015-03-30]. Dostupné z: 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/NEO/Frequently_Asked_Questions_FAQ 
38

 TICHÁ, Jana. Turín/Tuřín aneb "šuplíky" na planetkové katastrofy. IAN – Novinky. 17. srpen 1999 [cit. 2015-
03-30]. Dostupné z:http://ian.cz/archiv/data/ian1/iannew/177_z.htm#turin 
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Možná protiopatření 
 
Aby bylo možné vůbec uvažovat o případných protiopatřeních vůči vesmírnému tělesu 
mířícímu ke srážce se Zemí, je potřeba o takovém tělese napřed s předstihem vědět. Proto se 
bezpečnostní opatření dají rozdělit jednak na sledování případných nebezpečných těles a za 
druhé na případnou konkrétní reakci vůči rizikovému tělesu. 
 
Sledování nebezpečných vesmírných těles 
 
Hrozby vesmírného nebezpečí typu nárazu asteroidu či jiného tělesa se lidstvo začalo vážně 
zabývat v roce 1981, kdy bylo na pracovní schůzi Národníhoho úřadu pro letectví  
a kosmonautiku (National Aeronautics and Space Administration, NASA) rozhodnuto  
o vytvoření seznamu blízkozemních objektů, tzv. Near-Earth-Objects (NEO).39 Jak název 
napovídá, blízkozemní objekty jsou vesmírné objekty (asteroidy a komety), jejichž oběžná 
dráha kolem Slunce byla díky gravitaci okolních planet pozměněna takovým způsobem, že se 
mohou putováním vesmírem dostat do blízkosti Země.40 Je však důležité zdůraznit, že ne 
všechny blízkozemní objekty jsou pro Zemi nebezpečné. Všechny tyto objekty se sice Zemi 
přibližují, ale za přiblížení se považuje již vzdálenost 1,3 Astronomické jednotky (střední 
vzdálenost Země od Slunce, asi 150 milionů kilometrů, astronomic unit, AU). Za opravdu 
nebezpečné se považují ty, co se Zemi přiblíží na více než 0,05 AU (tedy pouhých 7,5 milionu 
kilometrů, což je pro srovnání asi dvacetinásobek střední vzdálenosti Země od Měsíce)  
a někdy jsou označovány jako potenciálně nebezpečné asteroidy (Potentially Hazardous 
Asteroids, PHA).41 

                                            
39

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 325. ISBN 978-80-242-3585-1. 
40

 Introduction & Overview. National Aeronautics and Space Administration: Near Earth Objects Program. 
28. II. 2015. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z:http://neo.jpl.nasa.gov/neo/ 
41

 Introduction & Overview. National Aeronautics and Space Administration: Near Earth Objects Program. 
28. II. 2015. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z:http://neo.jpl.nasa.gov/neo/ 
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Blízkozemní objekty lze dále dělit na ty, jejichž oběžná dráha se té zemské jenom přibližuje 
anebo ji protíná. Tělesům první skupiny se říká amory, tělesa druhé skupiny se označují jako 
apolla nebo ateny. Poslední (početně nejméně zastoupenou) kategorií jsou asteroidy, jejichž 
oběžná dráha je uvnitř té zemské (Inner Earh Objects). 

 

 
Ilustrace: Druhy blízkozemních objektů.42 

 
Zpočátku byly blízkozemní objekty objevovány zcela náhodně převážně různými nadšenci. 
Postupem času vzniklo za účelem objevování blízkozemních objektů, jejich sledování  
a propočítávání jejich oběžných drah mnoho projektů. Některé z nich nakonec realizovány 
nebyly, ale některé naštěstí ano. Této problematice se kromě Spojených států amerických 
intenzivně věnuje i Ruská federace, Itálie ale třeba i Čínská lidová republika, Německo, 
Spojené království, Španělsko a Japonsko.43 Mezi systémy monitoringu blízkozemních 
objektů patří například americký NEAT (Near Earth Asteroid Tracking), evropský EUNEASO 
(EUropean Near-Earth Asteroids Search Observatories) či systém ATLAS který zaštiťuje 
Organizace Spojených Národů.44 Tyto sledovací systémy jsou založeny na bázi sledování 
objektů teleskopy, ať už pozemskými, nebo obíhajícími naší planetu na orbitě. Kromě 
sledování teleskopy poslední dobou nabývá na významu i zkoumání blízkozemních objektů 
pomocí sond45, které jsou k nim vyslány a mohou poskytnout velmi důležitá data, například 
ohledně jejich složení. O projekty se sondami se stará hlavně Národní úřad pro letectví  
a kosmonautiku a Evropská vesmírná agentura (European Space Agency, ESA). 
 
Nových planetek jsou každoročně objevovány tisíce. Doposud jich bylo zpozorováno přibližně 
679 000, komet pak téměř 4 000 a z tohoto souhrnného počtu se dá více jak 12 000 těles 

                                            
42

 Introduction & Overview. National Aeronautics and Space Administration: Near Earth Objects Program. 
28. II. 2015. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z:http://neo.jpl.nasa.gov/neo/ 
43

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 326. ISBN 978-80-242-3585-1. 
44

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 327-330. ISBN 978-80-242-3585-1. 
45

 V současné době například probíhají mise Rosetta (European Space Agency), Dawn (Národní úřad pro letectví 
a kosmonautiku) a Hayabusa-2 (Japonsko). Mezi úspěšné již skončené mise patří například Hayabusa 
(Japonsko), Stardust, NEAR-Shoemaker, Deep Impact (vše Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) či Giotto 
(European Space Agency). 
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klasifikovat jako blízkozemní objekty.46  Nicméně předpokládá se, že jenom planetek větších 
než jeden kilometr je v hlavním pásmu mezi Marsem a Jupiterem odhadem jeden a půl až 
dva miliony. Co se týká objevování asteroidů, za uvedení určitě stojí poznamenat, že 
významnou roli v této oblasti hrají i tuzemští astronomové. Téměř 2 000 asteroidů objevili 
astronomové z observatoří v Ondřejově a Kleti a obě observatoře v tomto ohledu patří mezi 
vůbec ty nejlepší na světě. Na Kleti se od roku 1997 realizuje projekt KLENOT, jehož náplní je 
potvrzování nových objevů blízkozemních objektů, znovu-vyhledávání dlouho 
nepozorovaných blízkozemních objektů a propočítávání a zpřesňování jejich drah. Ke 
sledování se používá toho času největší specializovaný přístroj určený pouze pro sledování 
asteroidů v Evropě – dalekohled s průměrem skla 1,06 metru.47 Další zajímavostí je, že díky 
nároku objevitele objevenou planetku pojmenovat, můžeme ve vesmíru nalézt více jak šest 
set planetek nesoucích jméno se vztahem k České republice nebo Slovensku. Jsou mezi nimi 
například planetky se jménem Masaryk, Baťa, Foglar, Pepibican, Švejk, Járacimrman, Kryl, 
Remek či Heyrovský.48 
 
Planetky, které spadají do kategorie blízkozemních objektů a jsou schopny Zemi ohrozit, jsou 
označovány jako blízkozemní asteroidy (Near-Earth Asteroids, NEA), komety pak blízkozemní 
komety (Near-Earth Comets, NEC). Zajímavým faktem je, že celých 16 % z dosud objevených 
blízkozemních asteroidů s průměrem větším než 200 metrů je tvořeno dvěma tělesy 
rotujícími kolem společné osy (tzv. binární asteroidy). Tento fakt je důležitý z důvodu, že 
takové objekty jsou daleko méně vyzpytatelné. Za zmínku opět stojí fakt, že zhruba polovina 
z dosud objevených binárních planetek byla objevena z observatoře v Ondřejově.49 
 
Úspěšnost objevování asteroidů závisí kromě kvality teleskopů rovněž na složení dané 
planetky. Kovové planetky mají vysokou odrazivost světla, a proto je snazší takovou planetku 
objevit. Naopak uhlíkaté planetky, kterých je asi 75%, jsou podstatně hůře viditelné a riziko, 
že si jich nevšimneme, je podstatně vyšší.50 
 
V současné době se předpokládá, že naprostou většinu planetek o průměru větší než 1 km 
lidstvo již zpozorovalo a žádná z nich by se se Zemí v nejbližších stovkách let srazit neměla. 
Cílem současných aktivit je tak snaha mít zmapovaná i menší tělesa, kde jsou v našem 
poznání podstatné mezery. Astronom Petr Scheirich z Astronomického ústavu Akademie věd 
České republiky zastává názor, že během několika desetiletí bychom měli znát většinu těles 
větších než 150 metrů.51 Co se týká malých těles, u nich je situace z hlediska objevování 
nejsložitější. Například meteoroid o průměru 10 metrů (velikost srovnatelná s Čeljabinským 
případem) jsou dnešní teleskopy schopné odhalit maximálně 4 dny před dopadem. 

                                            
46

 IAU Minor Planet Center. The International Astronomical Union Minor Planet Center. 2015. [cit. 2015-03-29]. 
Dostupné z: http://minorplanetcenter.net/ 
47

 Projekt KLENOT. Astronomický informační server astro.cz. 5. IV. 2002. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/projekt-klenot.html 
48

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 120-121. ISBN 978-80-242-3585-1. 
49

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 128-29. ISBN 978-80-242-3585-1. 
50

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 122. ISBN 978-80-242-3585-1. 
51

 Odpověď na dotazník, viz Příloha. 
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Pravděpodobnost takového nálezu je navíc velmi malá, v případě Čeljabinského meteoroidu 
pokryla současná technika v době 4 dnů před dopadem pouze 4 % prostoru oblohy. Taková 
je tedy přibližně pravděpodobnost objevení podobného tělesa i v nejbližší budoucnosti. 
Spojené státy americké však do budoucna připravují projekt Large Synoptic Survey Telescope 
(LSST), který by měl každé tři dny pokrýt 60 % oblohy, navíc do větší vzdálenosti než 
současné teleskopy. Zprovozněn by měl být do roku 2020 a v té době by deseti-metrový 
meteoroid teoreticky bylo možné objevit až 25 dní před dopadem. Pro pokrytí zbývajících  
40 % oblohy by bylo potřeba vyslat velký teleskop přímo do kosmu.52 
 
Ze všech zpozorovaných blízkozemních objektů se zatím jako nejnebezpečnější objekt 
s nejtěsnějším průletem jeví 210 až 330 metrů veliká planetka Apophis, která by se měla  
13. dubna 2029 přiblížit Zemi na vzdálenost pouhých 30 000 km od povrchu Země a bude 
pozorovatelná na obloze pouhým okem.53 
 

                                            
52

 Událost století – pád planetky nad Ruskem. Co se přesně stalo? Astronomický ústav Akademie věd České 
republiky. 25. II. 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.asu.cas.cz/articles/729 
53

 Predicting Apophis' Earth Encounters in 2029 and 2036. Near Earth Object Program. 2007, 2013. [cit. 2015-
04-03]. Dostupné z:http://neo.jpl.nasa.gov/apophis/ 
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Možnosti reakce 
 
Lidstvo již v dnešní době teoreticky disponuje technologiemi, kterými by mohlo být schopno 
odvrátit srážku s vesmírným tělesem. Prakticky je ale situace taková, že není vůbec jisté, zda 
by se to podařilo. Mezi strategiemi na případnou akci doposud nepanuje mezinárodní 
konsensus, dobrou zprávou však je, že se podnikají aktivity k jeho dosažení. Zásadní 
podmínkou pro případnou reakci však je vědět o možné kolizi s dostatečným předstihem, 
ideálně několika let. Mezi dva základní druhy reakcí se řadí za prvé odklonění vesmírného 
tělesa z kolizní dráhy se Zemí, druhou možností pak je kompletní zničení takového tělesa. 
Uvažuje se o celé škále různých způsobů, od toho známého a osvědčeného z filmových 
pláten, kterým je použití jaderné hlavice, přes další různé způsoby ovlivnění dráhy tělesa 
(např. nárazem těžkého projektilu do tělesa nebo přebarvením jeho části na bílou či černou 
barvu, čímž by se změnilo vyzařování energie a rovněž by tak došlo ke změně trajektorie), až 
po možnosti v současné době zcela jistě nereálné, jakou je například vytvořit z daného tělesa 
důl a vytěžit ho předtím, než dorazí k Zemi.54 Vhodnost použitého řešení závisí z velké části 
na složení daného tělesa. Například kovová tělesa by mělo být jednodušší odklonit ze své 
dráhy, naopak křehká tělesa jako například komety by možná bylo lepší rozdrobit.55 
 
Většina z daných možností reakce prozatím zůstává v oblasti teorie takzvaně „na papíře“, 
některé jsou prozatím dokonce ve sféře sci-fi, můžeme ale registrovat i konkrétní pokusy. 
V roce 2005 došlo k realizaci mise Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku nazvanou 
Deep Impact56, jež měla vystřelit ze sondy Deep Impact projektil do jádra komety Tempel 1. 
Cílem sice nebylo ovlivnění dráhy, ale získání nových poznatků o materiálu pod povrchem 
komety, jednalo se však o první misi podobného (kolizního) druhu. Projektil vážící asi 370 kg 
a letící rychlostí asi 10,2 km/s úspěšně kometu o rozměrech 5 x 7 km zasáhnul a vytvořil na ní 
malý kráter. Sonda náraz ze vzdálenosti 500 km zaznamenala na kameru. K celé události 
došlo asi 133 milionů kilometrů daleko od Země. Mise pomohla vědcům například zjistit, že 
komety jsou křehčí, než se myslelo. Méně dobrou zprávou však je, přestože to nebyl cíl mise, 
že oběžnou dráhu komety tento náraz nijak neovlivnil.57 Vzhledem k poměru velikosti 
komety a projektilu se však tento výsledek předpokládal. 
 

                                            
54

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 333-338. ISBN 978-80-242-3585-1. 
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 Asteroidy. Planeta věda [televizní dokument]. ČT24. 27. VIII. 2006. Dostupné též z:  
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095530301-planeta-veda/206411058200029/video/ 
56

 NASA's Deep Impact Produced Deep Results. National Aeronautics and Space Administration. 20. IX. 2013. 
[cit. 2015-02-27]. Dostupné z: 
http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/media/deepimpact20130920f.html#.VPCLXfmG8rU 
57

 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Praha: Knižní 
klub, 2012, s. 138. ISBN 978-80-242-3585-1. 
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Ilustrace: Náraz projektilu vyslaného sondou Deep Impact do komety Tempel 158, vpravo 
Kometa Tempel 1 o 67 sekund později.59 

 
Podobnou misi, tentokráte již však s hlavním cílem ovlivnit trajektorii asteroidu, plánuje 
Evropská vesmírná agentura misí Don Quijote60. Spuštěna by měla být v letošním roce (2015) 
a tvořit ji budou dvě, na sobě nezávisle vypuštěné, sondy. Nejprve k asteroidu dorazí sonda 
Sancho, jenž bude po několik měsíců provádět první sérii různých přesných měření. Poté 
k planetce o průměru asi 500 m dorazí sonda Hidalgo, která do ní narazí rychlostí 10 km/s. 
Sancho bude monitorovat nejen náraz, ale následně provede druhou sérii měření, kterou 
bude možné porovnat s výsledky před nárazem, aby bylo možné zjistit následky. Mise má za 
úkol ověřit úspěšnost technologie, kterou by případně bylo možné využít, pokud by Zemi 
nějaký asteroid opravdu ohrožoval. 
 
Je zřejmé, že problematika srážky většího vesmírného tělesa se Zemí je globální záležitostí  
a pro její zdárné řešení je vyžadována mezinárodní spolupráce. Ta je realizována  
i prostřednictvím různých mezinárodních organizací, jako je například Mezinárodní 
astronomická unie ale třeba i Organizace spojených národů. Konkrétním příkladem takové 
spolupráce je například vznik mezinárodní pracovní skupina Space Mission Planning and 
Advisory Group (SMPAG) v roce 2014, jejímž účelem je vytvoření strategie, jak reagovat na 
případnou hrozbu srážky vesmírného tělesa se Zemí. Zapojeny jsou do ní de facto všechny 
vládní vesmírné agentury na naší planetě.61 
 
Jak již bylo zmíněno, případná reakce na odvrácení nárazu vesmírného tělesa je možná pouze 
v případě, že se o této události bude vědět s dostatečným předstihem. Pokud by případně 
takové vesmírné těleso bylo objeveno řádově dny (až hodiny) před nárazem, možnosti 
odvrácení dopadu jsou téměř nulové. V takovém případě připadá v úvahu pouze varování 
obyvatelstva a případně jeho evakuace z ohrožené oblasti. Podstatný problém však nastává 
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v případě, pokud bude předpokládaný dopad tělesa v hustě zabydlené oblasti a pokud bude 
těleso desítky metrů veliké. Pro takový scénář by evakuace mohla zahrnovat miliony lidí, což 
je měřítko, pro které nejsou žádné evakuace plánovány. Představovala by obrovskou 
logistickou výzvu. Kromě samotného provedení evakuace z místa ohrožení (problémy 
s dopravou, ucpané silnice atd.) by následně nastoupily problémy další, jako například jak 
vyřešit nouzové ubytování osob, nouzové zásobování vodou, potravinami či léky pro takové 
množství lidí. 
 
Cvičení 
 
Koncem roku 2014 proběhlo mezinárodní cvičení zaměřené na dopad asteroidu. Cvičení 
uspořádala Evropská vesmírná agentura a zapojily se do něj i vládní instituce odpovědné za 
řešení krizových situací z Německa a Švýcarska. Jednalo se o první cvičení tohoto druhu 
pořádané Evropskou vesmírnou agenturou, nicméně další budou následovat a to již v tomto 
roce, ke kterému navíc budou přizvány další členské státy. Cílem uskutečněného 
dvoudenního cvičení bylo prověřit možnosti případných reakcí při objevení asteroidu 
velikosti mezi 12 až 38 metry směřujícího ke srážce se Zemí rychlostí 12,5 km/s, a to  
v 5 časových variantách – 30, 26, 5 a 3 dny před dopadem a 1 hodinu po dopadu. Řešeny 
byly otázky, jak by měla Evropa reagovat, co by bylo nutné vědět či jaké informace by měly 
být rozesílány a komu. Předpokládá se, že 3 dny před případným dopadem by již byly možné 
relativně kvalitní odhady hmotnosti, velikosti, složení i místa dopadu asteroidu, což by dalo 
možnosti k reakci zaměřené na ochranu obyvatel.62 
 
Se cvičeními na impakt asteroidu mají zkušenosti i ve Spojených států amerických. První 
takové se uskutečnilo v roce 2008 a zúčastnilo se ho 27 expertů z různých vládních institucí 
za účelem prozkoumání možností reakce na binární asteroid sestávající se z kamenného 
tělesa velikosti 270 metrů a jeho menšího železného společníka o velikosti 50 metrů. Experti 
byli rozděleni do dvou skupin a každá řešila jiný scénář. První skupina objevila asteroid  
72 hodin před dopadem a měla se zaměřit na možnou odezvu. Druhá skupina objevila 
asteroid 7 let před dopadem a měla se zaměřit na možnosti odklonění asteroidu, či zmírnění 
případných následků. Mezi hlavní závěry patřily poznatky, že s impaktem asteroidu není 
uvažováno v žádných dosavadních plánech, že je nutné mít v předstihu stanové 
odpovědnosti a ustanovení způsobů uvědomění o blížícím se blízkozemním objektu, že je 
problémem chybějící software, který by dokázal spočítat následky impaktu, zahrnul všechny 
jeho dopady a pomohl tak příslušným orgánům v rozhodování při řešení možných opatření 
nebo že nejlepším způsobem odklonění tělesa této velikosti, o kterém se ví méně než 10 let 
dopředu, by bylo nutné velkého množství síly a jako nejvhodnější řešení k odklonění tělesa 
se jeví výbuch jaderné hlavice v určité vzdálenosti od asteroidu. Co se jaderného řešení týká, 
jednalo by se o poměrně složitý proces. Bylo by nutné hodně času, aby se jaderná hlavice 
k asteroidu vůbec dostala (1 až 7 let letu, k tomu je nutné vynalézt raketu, jadernou hlavici, 
kterou by mohla nést, dát je dohromady a provést přípravy ke spuštění), mělo by smysl 
nechat jadernou hlavici vybuchnout (a asteroid tak postrčit) pouze na určitých místech 
oběžné dráhy a mělo by smysl vypustit raketu pouze v určité části roku a v určitém čase 
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během dne.63 Rozhodně se tak nejedná o samozřejmou věc, kterou známe z katastrofických 
sci-fi filmů. Stejně jako Evropská vesmírná agentura, tak i Spojené státy americké vidí 
nutnost cvičení podobného typu opakovat.  
 
Ve dnech 13. až 17. dubna 2015 se v Itálii uskuteční Konference planetární obrany 2015 
uspořádaná Mezinárodní Akademií Astronautiky (2015 International Academy of 
Astronautics Planetary Defence Conference). V rámci této konference se rovněž uskuteční 
cvičení (diskuse) týkající se scénáře dopadu asteroidu, na jehož přípravě se podílí Národní 
úřad pro letectví a kosmonautiku.64 
 
Namísto závěru 
 
Odborníci na kosmické hrozby se shodují, že srážka Země s vesmírným tělesem je hrozbou, 
které je vhodné věnovat pozornost.  
 
Pravděpodobnost této eventuality hodnotí vědci různě, zajímavý mi však přijde názor Petra 
Scheiricha, jenž mluví o pravděpodobnosti srážky Země s vesmírným tělesem jako 
stoprocentní. Vzhledem k tomu, že ke srážkám Země s asteroidy a dalšími tělesy docházelo 
po celou dobu historie, dá se předpokládat, že tomu tak bude i v budoucnu. Pro čím kratší 
období je pravděpodobnost určována, tím se i snižuje, ale ve velmi dlouhodobém horizontu 
je impakt asteroidu velmi pravděpodobný scénář. 
 
Problematice asteroidů se pak věnují země s vlastním rozvinutým kosmickým programem 
(Spojené státy americké, Japonsko, Austrálie) a nadnárodní instituce (Evropská vesmírná 
agentura), Evropská jižní observatoř).  Co se týká zapojení České republiky do zkoumání 
zmíněných eventualit, výzkum supervulkánů neprobíhá, naopak oběma kosmickým hrozbám 
se věnuje i tuzemská vědecká obec. Jmenován byl hlavně Astronomický Ústav Akademie věd 
České republiky a observatoř na Kleti. 
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Příloha: Dotazník 
 
Znění dotazníku: 
 
1) Jste toho názoru, že je srážka Země s vesmírným tělesem významnou hrozbou, kterou by se 
lidstvo, včetně České republiky, mělo zabývat? Jestliže ne, prosím zdůvodněte. Pakliže ano, 
myslíte si, že je jím bezpečností komunitou věnována dostatečná pozornost?  
 
2) Za nakolik pravděpodobnou srážku Země s vesmírným tělesem považujete? 
 
3) Existují vůbec nějaké způsoby, jak riziko plynoucí z této hrozby odvrátit a tím této 
mimořádné události předejít, nebo minimálně snížit její nepříznivé následky? (případně jaké) 
 
4) V případě že nějaké způsoby existují, jsou tyto způsoby čistě teoretickou záležitostí, nebo 
už došlo k nějakým konkrétním přípravám či pokusům k jejich případnému provedení?  
 
5) Které státy či instituce se (v rámci planety) sledované problematice nejvíce věnují? 
 
6) Je Česká republika nějakým způsobem zapojena do aktivit souvisejícími se sledovanou 
oblastí? Uveďte prosím konkrétní příklady. 
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Příloha: Odpovědi na dotazník – Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. 
 
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. se zabývá výzkumem asteroidů v oddělení meziplanetární hmoty 
Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově. Je také členem klubu 
skeptiků SYSIFOS a členem Společnosti pro meziplanetární hmotu. Zabývá se také navigací 
podle hvězd, a to i při plavbách na moři na replice historické brigy La Grace ve funkci 
bocmana a navigátora.65 
 
1) Impakty vesmírných těles jsou určitě významnou hrozbou a lidstvo se jí vážně zabývá 
zhruba posledních 25 let. O významnosti této hrozby nás přesvědčují i nedávné události  
– např. pád malé, asi sedmnáctimetrové, planetky do zemské atmosféry poblíž ruského 
města Čeljabinsk, k němuž došlo v únoru 2013. Při rozpadu této planetky v atmosféře se 
uvolnila energie rovná ekvivalentu asi 500 kt TNT, tedy energie větší termojaderné hlavice. 
Obyvatelé Čeljabinsku měli veliké štěstí, že k rozpadu došlo ve výšce asi 30 km, a ne pouze 
několik km nad zemí. Taková, i vážnější událost, byť je vzácná, se může odehrát v budoucnu 
nad kterýmkoliv místem na Zemi. Pozornost je této hrozbě věnována celosvětově myslím 
dostatečně, navíc v posledních letech mírně vzrůstá (nejen v reakci na událost v Čeljabinsku). 
 
2) Odpověď na takto položenou otázku je: 100%. Vždy totiž musíme specifikovat, o jak 
velkém tělese se bavíme a na jaké časové škále. Ke srážce Země s tělesem o velikosti 20 m 
(které, jak se ukázalo i na událostech v Čeljabinsku, může způsobit již značné škody) dochází 
v průměru jednou za 50 až 100 let. Planetka o velikosti 300 m, která by způsobila likvidaci 
menšího kontinentu, se srazí se Zemí v průměru jednou za 100 tisíc let. Od kilometrového 
tělesa výše pak již mluvíme o událostech, které by pravděpodobně ukončili existenci lidské 
civilizace v její současné podobě. K takové srážce dochází v průměru jednou za milion let. Při 
uvádění těchto průměrných intervalů je však třeba mít na paměti, že se jedná o statistický 
údaj, nikoliv o periodickou záležitost. Může se tedy na příklad stát, že se se Zemí srazí dvě 
300-m planetky v jednom roce, a pak několik set tisíc let žádná. 
 
3) Zde je třeba především zdůraznit, že před tím, než se budeme zabývat touto otázkou, 
musíme znát dráhu takového tělesa. Všechny planetky ohrožující Zemi obíhají po eliptických 
drahách okolo Slunce, podobně jako planety, není to tedy tak, že by přiletěly úplně bez 
varování z vnějšího vesmíru. Na těchto drahách je tedy máme šanci pozemskou technikou 
objevit předem. Tento výzkum probíhá intenzivně již od devadesátých let a v současnosti 
můžeme říct, že známe téměř všechny nebezpečné planetky větší než 1 km a víme, že  
v blízké budoucnosti (stovky let) se žádná se Zemí nesrazí. Důraz je nyní kladen na 
objevování těch menších těles – v průběhu následujících několika desetiletí bychom měli 
znát všechny nebezpečné planetky větší než 150 m. 
 
Pokud jde o odvrácení hrozby planetky, o níž bychom skutečně věděli, že se srazí se Zemí, 
existuje několik způsobů, o nichž se reálně uvažuje. Vždy jde ovšem o odklon tělesa z jeho 
nebezpečné dráhy, nikoliv o rozbití planetky na kusy. Pro planetky do velikosti 300 m, pokud 
budeme o hrozící srážce vědět s předstihem pár desítek let, se uvažuje buď o tlačném 
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zařízení (raketový motor) připevněném k povrchu planetky, nebo o tzv. kinetickém impaktu, 
kdy k odklonu dráhy planetky dojde prostým nárazem dostatečně hmotného tělesa (100-m 
planetku lze odchýlit z nebezpečné dráhy nárazem 260-kg projektilu rychlostí 10 km/s, pokud 
uskutečníme tento náraz s desetiletým předstihem). Pro větší planetky se uvažuje o vyslání 
termonukleární hlavice a její odpálení v blízkosti planetky (k odchýlení planetky z dráhy 
dojde díky odpaření části jejího povrchu). Kilometrovou planetku lze několik let před srážkou 
se Zemí odklonit explozí hlavice o ekvivalentu 100 kt TNT ve vzdálenosti 200 m od povrchu 
planetky. 
 
4) Tyto přípravy probíhají zatím v teoretické rovině, jde však o technologie již v principu 
používané a zvládnuté (vysílat sondy k planetkám umíme a s jadernými zbraněmi má lidstvo 
rovněž bohaté zkušenosti). V Marshall Space Flight Center (Národní úřad pro letectví  
a kosmonautiku; National Aeronautics and Space Administration NASA) odhadují, že 
vyvinout a vypustit "sondu" s jadernou hlavicí k nebezpečné planetce by v praxi trvalo jeden 
až dva roky. 
 
5) Zdaleka největší prostředky na hledání nebezpečných planetek a vývoj technologií  
k odvrácení hrozby vynakládají Spojené státy americké (v současnosti je to 40 milionů USD 
ročně). Druhými v pořadí jsou evropské státy skrze Evropskou vesmírnou agenturu 
a Evropskou jižní observatoř (Euroepan Southern Observatory, ESO), třetí a čtvrté v pořadí 
jsou patrně Austrálie a Japonsko. 
 
6) Ano, Česká republika je zapojena také. Na Astronomickém ústavu Akademie věd České 
republiky v Ondřejově probíhá výzkum nebezpečných planetek po fyzikální stránce – zajímá 
nás jejich vnitřní složení, rotace, tvary, vývoj. To jsou všechno charakteristiky, které budou 
důležité, pokud na případné odvrácení hrozby skutečně dojde. Do tohoto výzkumu je díky 
úzké vzájemné spolupráci zapojen také Astronomický ústav Matematicko-fyzikální fakulty 
University Karlovy v Praze. Další tuzemskou institucí je observatoř na jihočeské Kleti, kde se 
zaměřují na sledování drah již známých nebezpečných planetek (samotné objevování 
probíhá na k tomu určených dalekohledech v zahraničí, především Spojené státy americké, 
na světě existuje ale síť dalších dalekohledů, které tyto planetky následně sledují a zpřesňují 
jejich dráhy). 
  
 


