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Anotace 
 
Studie se zabývá zejména popisem možných a nejvíce diskutovaných kosmických hrozeb, 
které mohou vážně ohrozit planetu Zemi a její obyvatele. Zaznívají zde pojmy, které se týkají 
této problematiky, stejně jako výčet jednotlivých relevantních výzev. Text je zakončen 
rozhovory se čtyřmi experty, kteří se vyjadřují k připravenosti naší civilizace na kosmické 
hrozby. 
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Summary 
 

Study deals mainly with the description of the possible and most discussed cosmic threats 
that may seriously threaten the planet Earth and its inhabitants. There are mentioned terms 
that relate to this issue, as well as a list of relevant challenges. The text is finished by 
interviews with four experts who are expressing the readiness of our civilization on cosmic 
threats. 
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Úvod 
 
Tématem předkládané studie jsou kosmické hrozby jako bezpečnostní výzva. Studie si 

klade několik cílů, kterými jsou: seznámit čtenáře s hrozbami, které planetu Zemi mohou 
zasáhnout z kosmu. Na příkladu nedávné událostí bude demonstrováno, že tyto události 
nejsou pouhou okrajovou spekulací, a že je potřeba, aby jim lidstvo věnovalo potřebnou 
pozornost.  

Stejně tak se text pokouší popsat dopady, které mohou na Zemi nastat vlivem těchto 
scénářů, respektive zjistit, do jaké míry se v současné době lidstvo těmito problémy zabývá  
a jak je v konečném důsledku připraveno na jejich odvrácení nebo alespoň zmínění jejich 
dopadů. 

Studie se zabývá zkoumáním příčin, dopadů a možných protiopatření před kosmickými 
hrozbami. Text končí rozhovorem s experty v dané oblasti a vyhodnocením bezpečnostních 
opatření. V rámci textu jsou stanoveny následující hypotézy: 

 
Hypotéza č. 1: Téma „kosmických hrozeb“ je společností (a to včetně expertní 

komunity) podhodnoceno – domnělá nereálnost události. 
 
Hypotéza č. 2: Expertní komunita je toho názoru, že vůči řadě eventualit, spadajících 

mezi „kosmické hrozby“ se společnost při současné míře poznání nemůže smysluplně bránit. 
 
Hypotéza č. 3: V kontextu výše uvedeného je pravidlem i nedostatečná alokace 

finančních prostředků pro oblast, prevence, potlačování a zmírňování dopadů případných 
„kosmických hrozeb“. 

 
V souvislosti s tématem je třeba připomenout, že zkoumaná problematika nebyla 

dosud dostatečně či uceleně popsána v dostupné sekundární literatuře. Hlavním zdrojem při 
tvorbě studie se tak staly internetové články a publikace, a především pak přímé rozhovory 
se zainteresovanými osobami a experty. 

 
Základní pojmy 
 
Kosmické hrozby 
 
Kosmické hrozby jsou pro účely předkládané studie definovány takto: „Nebezpečí 

nepozemského původu, a objekty umístěné ve vesmíru, které přímo či nepřímo ohrožují 
život, zdraví, majetek a životní prostředí.“ Přitom je třeba zdůraznit, že se jedná o definici de 
facto vlastní, protože žádný domácí právní předpis se tomuto tématu výslovně nevěnuje. 
Následující text podrobněji rozvádí konkrétní eventuality v této oblasti. 

 
Asteroidy, meteoroidy, meteory a meteority 
 
Při popisu následujících vesmírných těles si laická společnost vystačí s názvem meteorit 

nebo asteroid, aniž by věděla, co se tímto pojmenováním přesně myslí. 
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Ilustrace: Grafické zpracování relativní velikosti cílových asteroidů mise Rosetta.1 
 

 
 
Asteroid je těleso o rozměrech řádově 0,1 až 1 000 km, obíhající kolem Slunce 

převážně mezi drahami Marsu a Jupiteru.2 Nicméně asteroidy se nachází také v jiných 
oblastech sluneční soustavy, někdy v blízkosti planet. V češtině se některými autory pro 
asteroid používá ekvivalent „planetka“. 

Meteorům se říká „padající hvězdy“. Jsou pozorovatelné na noční obloze jako jasný 
záblesk, nebo také světelný proužek, který vzniká vstupem meteoroidu do zemské 
atmosféry.  

Meteoroid je vlastně malý asteroid, který se pohybuje sluneční soustavou. Pokud je 
jasná noční obloha, můžeme spatřit i několik meteorů za hodinu. Při proletu Země rojem 
meteoroidů, pozorujeme takzvané meteorické roje, kdy je možno vidět často mnohokrát více 
než 100 meteorů za hodinu. Nazývají se například Leonidy, Draconidy, Perseidy. Mají různou 
dráhu a pochází z různých komet. Velmi jasné meteory se nazývají bolidy.3 

Podle slovníku na stránkách Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku jsou 
meteority tělesa (kameny), které dopadly na zemský povrch z vesmíru.4 Podle webových 
stránek astro.cz se dá meteorit popsat jako zbytek meteoroidu, který se zcela nerozpadl 
v atmosféře a dopadl na zem.5 Většina meteoritů (respektive jejich impaktů) nalezených na 
zemském povrchu pochází z planetek, komet, ale také Měsíce.6 

Komety jsou relativně malá (1012 – 1018 kg) a křehká tělesa. Jsou nepravidelně 
ohraničená s poměrem délky k šířce 12:1. Jsou tvořeny směsí pevných horninových či 

                                            

1 
Debris of the Solar System: Asteroids. European Space Agency. 

<http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Debris_of_the_Solar_System_Asteroids>. 
2
 What Are Asteroids And Comets? North American Space Agency. nedatováno. <http://neo.jpl.nasa.gov/faq/>. 

3
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: Minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Euromedia 

Group. Praha 2012. ISBN 978-80-242-3585-1. 
4
 Meteorite. National Aeronautics and Space Administration Dictionary.  

<http://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/dictionary/Meteorite.html>. 
5
 Meteorit. Astro.cz: Astronomický slovník. <http://www.astro.cz/adict/welcome.phtml?hlstr=meteorit>. 

6 
TOUFAR, Pavel. Kosmický zabiják. první. MOBA. Brno 2007. ISBN 978-80-243-2670-2. 
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minerálních zrn i větších kusů se zmrzlými plyny. V blízkosti Slunce složky komety sublimují. 
Pro komety je charakteristická extrémně dlouhá excentrická oběžná dráha kolem Slunce.7 

 
Blízkozemní objekty (Near Earth Object, NEO) jsou objekty blízko Země. Mohou to být 

asteroidy a komety. Tato tělesa se k Zemi přibližují ze vzdálenosti až 45 milionů kilometrů. 
Pokud se dostanou blízko k Zemi, mohou ji ohrozit. Rozměry těchto objektů se pohybují od 
několika metrů až do velikosti desítek kilometrů.8 

 
Záblesky záření gama (gamma ray bursts, GRB) jsou silná vzplanutí vysoko-

energetického záření gama trvající od necelé sekundy až do několika minut. Jsou považovány 
za nejsilnější druh výboje v člověkem poznaném vesmíru. Objevují se v obrovských 
vzdálenostech od Země.9 V roce 2003 se astronomové pracující s dalekohledy ESO významně 
zasloužili o to, že dlouhotrvající záblesky záření gama byly ztotožněny s výbuchy kolabujících 
velmi hmotných hvězd, známými jako hypernovy. Záblesky se dělí na krátké a dlouhé. Dlouhé 
vznikají se zánikem masivních hvězd a krátké jsou následkem fúze neutronových hvězd nebo 
černých děr.10  

Kolem planety Země můžeme v současnosti pozorovat prstenec, který se skládá 
z umělých těles, která do okolního prostoru vypustil člověk. Kosmickým smetím (space 
debris) lze nazvat vše, co je umělé kosmické těleso a neplní již svoji funkci na oběžné dráze. 
Je to vedlejší efekt dobývání vesmíru, kterým se lidstvo tehdy nezabývalo. V kosmickém 
prostoru platí pravidlo, že rychlost potřebná k udržení objektu na oběžné dráze je nepřímo 
úměrná vzdálenosti od Země. Velikost jednotlivých segmentů tvořících kosmický odpad 
dosahuje od zlomků milimetru až po několik desítek metrů. Typy odpadu můžeme podle 
vzniku zařadit do následujících kategorií:11 

 

 Vysloužilé družice a nefunkční satelity. 

 Horní stupně nosných raket. 

 Adaptéry pro vícenásobné náklady. 

 Zplodiny z motorů. 

 Objekty uvolněné od raket po startu či během činnosti družic. 

 Trosky vzniklé při kolizích nebo explozích raket a družic. 

 Úlomky barvy uvolněné tepelným napětím či při srážkách s malými částicemi. 

 Provozní odpad kosmických stanic a kosmických lodí. 

                                            

7
 JIRÁNEK, Jiří. Země jako vesmírný terč: Minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy. Euromedia 

Group. Praha 2012. ISBN 978-80-242-3585-1. 
8
 Technika: Desetitisící NEO objeven. Národní technická knihovna. 

<http://tech.jib.cz/novinky-a-akce/10-tisici-neo-objeven/>. 
9
 REICHMAN, Martin. Stál za hromadným vymíráním na Zemi zničující gama záblesk? Tajemství vesmíru, 2014.  

<http://www.tajemstvi-vesmiru.cz/stal-za-hromadnym-vymiranim-na-zemi-znicujici-gama-zablesk>. 
10

 Záblesky záření gama: Jedny z nejenergetičtějších jevů ve vesmíru. European Southern Observatory. 
<http://www.eso.org/public/czechrepublic/science/grb/>. 
11

 Milénium. Budoucnost kosmického odpadu. [televizní pořad]. Česká televize, 2008.  
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/208411058030306/video/?from=50>. 
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Mimozemský život je označení pro souhrn živých organismů, které vznikly a existují 
mimo planetu Zemi. V současné době se jedná o hypotetický termín, jelikož se člověku 
nepodařilo dokázat život jinde, než na Zemi. Lidské poznání vesmíru zasahuje zatím jen do 
jeho nejbližšího okolí. I přesto, že názory na existenci života mimo Zemi se různí. Jen v naší 
galaxii existuje miliarda planet, které jsou podobné Zemi (svou velikostí, hmotností, 
vzdáleností od mateřské hvězdy). Proto většina vědců předpokládá, že mimozemský život na 
jiné planetě možný je, zároveň dodává, že pravděpodobně bude rozdílný od pozemského. 
Víme, že život na Zemi vznikl, ale způsob jeho vzniku nám zatím není znám. Vývoj 
inteligentního života na Zemském povrchu trval od doby jejího vzniku přibližně 4 miliardy let, 
avšak co vedlo k rozvoji živočišných druhů je otázkou. Stačí tedy zrodu života podobné 
podmínky, jako jsou na Zemi, nebo je potřeba ještě něco dalšího? 

Přestože je myšlenka další inteligentní civilizace velice lákavá a pokud by vyspělejší 
bytosti přišli s přátelskými úmysly, tak pro lidstvo i velice prospěšná, musíme brát v úvahu 
fakt, že tomu může být naopak a takováto civilizace by se pro Zemi stala hrozbou. Autoři 
Wendt a Duvall podotýkají, že máme pádné důvody věřit tomu, že cizí civilizace by byla 
daleko silnější než lidstvo, což by znamenalo garantovanou prohru v bitvě mezi jimi a námi  
a také naše naprosté zničení.12  

Projekt Hledání mimozemské inteligence (Search for Extra – Terrestrial Intelligence, 
SETI) se od roku 1960 zabývá hledání mimozemské civilizace pomocí zachycování radiové 
komunikace. Otcem tohoto projektu je astronom Frank Drake. Nejprve byl projekt 
financovaný vládou Spojených států amerických, ale potom, co po dlouhou dobu nepřinesl 
žádné výsledky, je financován ze soukromých zdrojů. V roce 1995 vznikl návrh další varianty 
výzkumu nazvaného SETI@home.  

Observatoř Arecibo v Portoriku v rámci projektu SETI@home zachycuje radiové signály, 
které na Zem přicházejí z vesmíru. Tyto signály v datové podobě jsou přenášeny do centrály 
projektu na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Z této centrály jsou data distribuována do 
počítačů jednotlivých uživatelů. Do programu se tedy může zapojit každý, kdo touží po 
objevování mimozemských civilizací, stačí stáhnout software BOINC. 

Roku 2019 by měla začít výstavba údajně nejvýkonnějšího teleskopu světa Square 
Kilometre Array (SKA). Částku 1,5 miliardy Eur na jeho realizaci financuje 20 států. Má 
fungovat na principu tisíců přijímačů o celkovém plošném obsahu kilometr čtvereční, které 
budou umístěny v Jihoafrické Republice a částečně také v Austrálii. Teleskop má zachytávat 
signály z hlubokého vesmíru, astronomům může pomoci objasnit, jak se po „Velkém třesku“ 
utvářely první hvězdy a galaxie, tmavou hmotu a temnou energii, o které vědci vědí zatím 
málo. Jelikož se jedná o nejcitlivější teleskop, mohl by přinést naprosto nové poznatky a mezi 
nimi také informace o mimozemských civilizacích.13 

 
Konkrétní případ dopadu asteroidu 
 
Dne 15. února 2013 došlo nad Uralem k pádu malé planetky, jež je největším 

zaznamenaným objektem, co zasáhl Zemi od tzv. Tunguzského meteoritu v roce 1908. Lidé 

                                            

12
 Pátrání po mimozemských civilizacích 1 Projekt SETI. Youtube, 2012. 

<https://www.youtube.com/watch?v=OK3MmA_Yyd0&feature=youtu.be&t=1s>. 
13

 JAR a Austrálie budou mít nejvýkonnější teleskop světa. ČT24. 2012. 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/178642-jar-a-australie-budou-mit-nejlepsi-teleskop-sveta/>. 
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zaznamenali těleso ve výšce 95km nad zemským povrchem, kdy se začalo vlivem vysoké 
teploty odpařovat. Maximální jasnosti dosáhl ve výšce 30 km nad zemí. V tu chvíli jeho 
jasnost překonala třicetinásobně jasnost Slunce. Tlaková vlna vznikající nadzvukovým 
průletem kombinovaným s rozpady tělesa byla natolik silná, že vyrazila okna tisíců budov do 
vzdálenosti až 100 km a přes tisíc lidí utrpělo zranění nejčastěji od padajících skleněných 
střepů. Planetku nikdo nezpozoroval, jelikož se ve dnech před dopadem promítala na oblohu 
do blízkosti Slunce.  

Astronomové z České republiky se události věnovali již od samého začátku a také za to 
byli náležitě oceněni. 7. listopadu 2013 publikovali čeští astronomové z Oddělení 
meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v prestižním 
vědeckém časopise Nature článek „Dráha, struktura a původ Čeljabinského tělesa“. Již  
23. února jako první spočítali dráhu tělesa za použití rigorózní metody, v novém článku dále 
zpřesňují dráhu a rychlost tělesa, studují jeho brzdění a rozpady v atmosféře a také vývoj 
prachové stopy, která po průletu bolidu (jasného meteoritu) v atmosféře zůstala.14 

Nový výpočet dráhy byl možný díky kalibracím 15 videozáznamů bolidu. Přestože jsou 
videozáznamy volně dostupné na internetu, bylo nutné dojet na místo události  
a vyfotografovat stejnou scénu znovu z míst, kde byly videozáznamy pořízeny spolu s noční 
oblohou posetou hvězdami. Tuto práci provedl pan David Částek, který se v dobu dopadu 
bolidu pohyboval poblíž Čeljabinsku. Poté se s Pavlem Spurným domluvili na provedení 
kalibrací. Výpočet dráhy provedl Dr. Jiří Borovička. Ukázalo se, že Čeljabinská planetka bylo 
poměrně křehké těleso, které se začalo rozpadat již ve výškách kolem 45 km nad zemí. Ve 
výšce 30 km bylo již 95 % materiálu z původně asi 19 metrů velké planetky rozprášeno na 
prach nebo na drobné úlomky. Největší ohlas vzbuzuje pravděpodobná souvislost 
s planetkou 86039, jelikož dráhy obou planetek se protínají. Je tedy pravděpodobné, že 
čeljabinská planetka a planetka 86039 byly kdysi součástí jednoho tělesa. 

 
Ilustrace: Čeljabinské těleso15 
 

 
                                            

14
 Srážka Země s tělesem nad Čeljabinskem. Akademický bulletin, 2013. 

<http://abicko.avcr.cz/2013/12/07/srazka.html>. 
15

 SUCHAN, Pavel. Srážka Země s tělesem nad Čeljabinskem – čeští astronomové publikují nové výsledky  
v prestižním vědeckém časopise Nature. Astro.cz, 7. XI. 2013. <http://www.astro.cz/clanek/6034>. 
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Další článek v časopise Nature, ve kterém je spočítána energie výbuchu nad 
Čeljabinskem, která byla více než třicetkrát větší než energie Hirošimské atomové bomby. 
Také se zde uvádí, že četnost srážek s tělesy o rozměru 10-50 metrů může být ve skutečnosti 
až desetkrát vyšší, než se dosud myslelo.16  

 
Možné hrozby a protiopatření 
 
V rámci kapitoly bude věnován prostor možným zdrojům ohrožení, jejich zdroje, 

případné dopady na Zemi, a také možnosti, jak jim předejít nebo zabránit jejich ničivým 
účinkům. 

 
Sluneční bouře 
 
Slunce je obrovským zdrojem tepla a energie. Slunce se skládá především z vodíku  

a helia, které jsou zahřáty na teplotu milionu stupňů. Na jeho povrchu je teplota přes  
5 000°C a vznikají na něm mohutné procesy, jako jsou sluneční erupce, které vyvrhají 
množství nabitých částic a vyzařují pronikavé elektromagnetické záření do obrovských 
vzdáleností. Eruptivní procesy se typicky vyskytují nad oblastmi slunečních skvrn. Při změně 
topologie koronálního magnetického pole, tzv. rekonexi, se uvolní velké množství energie ve 
formě ultrafialového a gama záření. To samo o sobě není pro člověka ani pro lidskou 
techniku nebezpečné. Erupce však bývají doprovázeny výrony hmoty do koróny, 
tzv. koronálními ejekcemi hmoty (CME). Jde o zmagnetizovaný oblak plazmatu, který 
vysokou rychlostí (1 000 až 2500 km/s) opouští sluneční atmosféru a letí meziplanetárním 
prostorem. Pokud tento plazmový oblak narazí na Zemi, vyvolá geomagnetickou bouři, ta 
rozkmitá Zemskou magnetosféru a může být narušena. Tak vzniká polární záře. 

Sluneční bouře nepředstavují pro lidstvo přímý problém, tím kdo by mohli být 
postiženi, jsou astronauti, nebo lidé v letadlech, kteří jsou vystaveni větším dávkám 
ionizujícího záření. Rychlé energetické částic však představují problém pro elektroniku, která 
je vystavena vlivům vakua, zejména tedy pro družice geostacionární družice pohybující se ve 
výškách 36000km. Těžká heliová jádra mohou fyzicky poškodit počítačové čipy, všechny 
částice působí jako přídatný šum na datových linkách tištěných spojů. Družice pak špatně 
reagují na řídící signál, nebo vznikne samovolně signál falešný. Porušená ionosféra pak 
narušuje rádiové přenosy, zejména ty na dlouhých vlnových délkách. Velmi ovlivněna jsou 
rádiová spojení pilotů letadel s řízením letového provozu. V období geomagnetické bouře je 
kvůli této skutečnosti zakázáno létat severněji, než je 74. rovnoběžka, letecké koridory přes 
Arktidu jsou tedy nepoužitelné a letecké linky spojující sever Asie se severem Ameriky musí 
být odkloněny po jižnějších a tedy delších trasách. V průměru jsou takto odkloněny 2-3 lety 
měsíčně. Geomagnetické bouře značně ovlivňují přesnost GPS a podobně jako na 
telegrafních a telefonních drátech i na elektrickém vedení se mohou indukovat velké 
elektrické proudy, které způsobí přetížení a poškození transformátorů a tím blackout.17 

                                            

16
 SUCHAN, Pavel. Srážka Země s tělesem nad Čeljabinskem – čeští astronomové publikují nové výsledky  

v prestižním vědeckém časopise Nature. Astro.cz, 7. XI. 2013.  
<http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/srazka-zeme-s-telesem-nad-celjabinskem-cesti-astronomove-
publikuji-nove-vysledky-v-prestiznim-vedeckem-casopise-nature.html>. 
17

 ŠVANDA, Michal. Usmaží Slunce v roce 2013 rozvodné sítě? Michal Švanda. 2010. 
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Sluneční erupce Zemi v minulosti postihly několikrát, v roce 1859 byla zaznamenána 
nejsilnější a také nejrychlejší sluneční bouře. Sluneční erupcí se vytvořila geomagnetická 
bouře, kterou mohli lidé pozorovat až jižně od Říma. Byla to neobvykle mohutná erupce na 
Slunci, kdy o den později začali jiskřit telegrafní linky po celé zemi. Na některých místech 
došlo ke zničení linek a následným požárům. Polární záře se rozlévala nad celou Zeměkoulí. 
Na zem bouře doletěla od Slunce za méně než 18 hodin. V roce 1859 bylo naštěstí jedinou 
postiženou technologií telegrafní vedení. Podobná geomagnetická bouře by měla dnes velký 
dopad na infrastrukturu. Určitě by na nějakou dobu vypadla alespoň část komunikací, 
počítačových sítí a rozvodů elektřiny v severských zemích. Pro společnosti, které nepočítají 
s žádným záložním řešením, by mohlo jít o likvidační událost, jejíž náprava by mohla trvat  
i roky. Erupce podobné síly je však velmi málo pravděpodobná. Systém varování však dospěl 
tak daleko, že žádná společnost, která může být ovlivněna projevy sluneční aktivity, by 
neměla být překvapena, až k něčemu dojde.18 

 
Protiopatření 
 
Stejně jako mají meteorologové problémy s předpovědí hurikánů na zemi, je stejně 

obtížné předpovědět sluneční bouři. S poměrně velkou úspěšností lze odhadnout, zda z dané 
aktivní oblasti hrozí eruptivní procesy. Navíc vědci vědí, že největší pravděpodobnost úderu 
je na vrcholu jedenáctiletého cyklu slunce. Slunce totiž každých 11 let obrací směr svého 
magnetického pole. Množství a velikost slunečních skvrn se v průběhu 11 let mění od minima 
do maxima a zpět k minimu. Poslední sluneční maximum bylo v roce 2012. 

Národní úřad pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, NOAA) vydává denní předpovědi. Speciální odbor centrum pro výzkum 
vesmírného prostředí, monitoruje Slunce a zveřejňuje upozornění týkající se sluneční 
aktivity. Zajímají je sluneční bouře, které mohou narušit život na Zemi. Proudy nabitých 
částic vyvržených Sluncem se pohybují prostorem podél magnetických siločar zakotvených 
ve Slunci, a pokud letí směrem k Zemi, jsou odkloněny kolem planety zemským magnetickým 
polem. Pokud by zasáhli naši atmosféru přímo, odfoukly by ji do vesmíru. 

Operátoři rozvodných společností, telekomunikační společnosti, řízení letového 
provozu, armáda – ti všichni sledují předpovědi sluneční činnosti. Úspěšnosti krátkodobých 
předpovědí, tedy na několik málo dnů, jsou dnes v úrovni 80–85 %. Dojde-li při eruptivní 
události i k výronu hmoty do koróny, je plazmoid pečlivě sledován přístroji na vědeckých 
družicích. Pokud by byli poskytovatelé energie včas informováni, dokázali by omezit přívod 
proudu pouštěného do sítě. Také satelitní odborníci by mohli vypnout část jejich satelitů, aby 
nemohlo dojít k elektrickému zkratu nebo jinému narušení satelitu. Firmy s připraveným 
operačním plánem pro tyto situace pocítí několikahodinový výpadek, po němž bude provoz 
opět plně obnoven.19 

                                                                                                                                        

<http://svanda.astronomie.cz/publikace/pub54.pdf>. 
18

 VACHTL, Pavel. Záblesky gama záření pravděpodobně sterilizují centrální oblasti galaxií. Český rozhlas 
Leonardo. 2015 <http://www.rozhlas.cz/leonardo/vesmir/_zprava/zablesky-gama-zareni-pravdepodobne-
sterilizuji-centralni-oblasti-galaxii—1445411>. 
19

 Tajemný vesmír – Slunce. Youtube.com, 2011. Dostupné z: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6Adt2BjZcqA>. 
ŠVANDA, Michal. Usmaží Slunce v roce 2013 rozvodné sítě? Michal Švanda, 2010.  
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Kosmické smetí 
 
Kosmické smetí, představuje předměty vzniklé lidskou činností, jako jsou například 

vysloužilé družice, nefunkční satelity, trosky vzniklé při kolizích a další materiál. Zatím je 
známo více než 21.000 orbitálních úlomků větších než 10cm a odhadovaný počet částic 
v průměru mezi 1-10cm je 500.000. počet částic menších než 1 cm je v okolí Země 
odhadován na 100 milionů. 

 
Ilustrace: Kosmické smetí.20 
 

 
 
Americký vědec Donald J. Kessler už v roce 1978 předpověděl, že oběžnou dráhu Země 

zaplní vesmírný odpad do té míry, že bude nemožné jím proletět, aniž by se poškodilo 
plavidlo astronautů. Tento stav je označován Kesslerovým syndromem. Také upozornil na 
skutečnost, že srážka úlomků může způsobit řetězovou reakci, kdy odstartuje nárůst odpadu 
a jeho další vzájemné srážky. Zdrojem kosmického smetí jsou především kolize a výbuchy 
satelitů. Před rokem 2007 bylo hlavním zdrojem smetí výbuchy starých horních stupňů 
nosných raket ponechaných na oběžné dráze s uloženými zdroji energie, například 
zbytkovými pohonnými látkami a vysokotlakých kapalin. 11. ledna 2007 uskutečnila Čínská 
lidová republika kontroverzní experiment: úspěšně sestřelila družici na oběžné dráze 

                                                                                                                                        

<http://svanda.astronomie.cz/publikace/pub54.pdf>. 
20

 ATKINSON, Nancy. Space Debris Illustrated: The Problem in Pictures. Universe Today, 11. IV. 2008. 
<http://www.universetoday.com/13587/space-debris-illustrated-the-problem-in-pictures/>. 
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pozemním zařízením. Při zničení meteorologická družice FY-1C (COSPAR 1999-025A) vzniklo 
přes 2000 úlomků rozměru centimetrů a kolem 30 000 menších úlomků. Většina z nich obíhá 
kolem Země dodnes. Za tento experiment byla Čína tvrdě kritizována. Všechna tělesa 
pohybující se v blízkosti Země jsou ovlivňována její gravitací. Nikam neuletí, jen se budou 
pohybovat okolo planety a vlivem gravitace se budou pomalu přibližovat níže, až se 
dostanou na hranici atmosféry, kde začnou hořet. 21 

Sledováním kosmického smetí se zabývají zejména velké státy, jako Spojené státy 
americké, Ruská federace, Čínská lidová republika a země Evropské unie. K tomu využívají 
propojené sítě radarů a jsou tak schopni sledovat tělesa velká jako golfový míček do 
vzdálenosti 2000km nad Zemí. Ve Spojených státech amerických byl vyvinut systém pro 
pozorování objektů, který dokáže odhalit i těleso, které již není aktivní. Monitorují tedy  
i tělesa, která nejsou funkční a jsou pro aktivní družice nebezpečná. Na oběžné dráze se také 
pohybuje radioaktivní materiál, který se používal jako pohon některých družic.22 

 
Protiopatření 
 
Nové družice už mají samonaváděcí zařízení, které je navede na požadovanou polohu, 

která je nutná pro jejich bezpečnou destrukci. Starší zařízení ovšem tyto zařízení nemají, 
takže se musí čekat na jejich postupný sestup do atmosféry, což může trvat desítky let, nebo 
najít jiný způsob jejich odstranění. Navíc některé družice vyrobené z nerezové oceli nebo 
titanu celé v atmosféře neshoří a je potřeba je nasměrovat na určené místo dopadu.23 

Varianta „Nechat to na přírodě“: Řídká atmosféra kolem Země má zásadní vliv na 
délku setrvání tělesa v kosmu. Jeho pohyb je zemskou atmosférou neustále brzděn. Velikost 
vlivu sil na těleso závisí primárně na rychlosti objektu, na jeho velikosti, hmotnosti a dalších 
faktorech. S klesající rychlostí klesá i výška tělesa až dojde k jeho shoření a vypaření. 
Výjimečně dochází k dopadu tělesa na zemský povrch, do současnosti taková tělesa 
dopadala hlavně do oceánu, nedošlo tedy k žádným zraněním.24 

Varianta „Davidův prak”: Jedná se o metodu vyvinutou k odstranění odpadu s využitím 
spojení dvou objektů buď vláknem, nebo podobným funkčním způsobem. Tělesa se uvedou 
do vzájemného pohybu a v určitém přesně určeném okamžiku dojde k přerušení vlákna. Tím 
se určí směr i rychlost jednotlivých částí. Ty by měli směřovat do atmosféry, kde dojde 
k jejich vypaření, nebo budou nasměrovány tak, aby dopadli na mořskou hladinu. V roce 
2013 byla tato metoda úspěšně vyzkoušena Izraelskou armádou, kdy byla zničena raketa 
krátkého dosahu.25 

Varianta „Pavučinová plachta: Plachta byla vyvinuta na University of Surrey Space 
Centre a je financována prostřednictvím pokročilých výzkumů Evropské vesmírné agentury 

                                            

21
 Laser jako nástroj proti kosmickému smetí. Planetary.cz, 4/2011.  

<http://www.planetary.cz/2011/04/laser-jako-nastroj-proti-kosmickemu-smeti/>. 
22

 Space Debris and Human Spacecraft. North American Space Agency. 
<http://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html#.VPHp0vmG8SM>. 
23

 Frequently Asked Questions. Orbital Debris; North American Space Agency. 
<http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faqs.html#17>. 
24

 MILÉNIUM. Budoucnost kosmického odpadu. [televizní pořad]. Česká televize, 2008. 
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/208411058030306/video/?from=50>. 
25

 BAUMANN, Martin. Studie nakládání s kosmickým odpadem (bakalářská práce). Vysoké učení technické  
v Brně. Brno 2010. <https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28046>. 
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(Euroepan Space Agency, ESA) v programu telekomunikačních systémů. Je určena pro 
satelity na nízké oběžné dráze asi do 700 km nad povrchem Země. Gossamer Deorbit Sail 
(Pavučinová deorbitní plachta) je při startu velmi kompaktní, protože váží jen 2 kg a je její 
rozměry jsou 15x15x25 cm. Během několika minut se rozloží na 5x5 m což dostačuje 
k deorbitaci satelitu těžkého až 700 kg. I s plachtou může trvat až 25 let než družice sestoupí 
z oběžné dráhy a rozpadnou se. Pro satelity ve vyšších oběžných drahách mimo atmosféru by 
mohla plachta potenciálně využít tlaku slunečního záření na principu sluneční plachetnice. 
Plachta by mohla zajistit, že vyřazené satelity by mohly zmizet do čtvrt století.26 

Varianta „laser“: Tato možnost likvidace patří mezi ty nejreálnější. Jedná se  
o odstřelování fragmentů odpadu na oběžné dráze laserovými paprsky. Pracovní skupina 
vedená Jamesem Masonem z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku uveřejnila  
v březnu 2011 studii možností, jak likvidovat kosmické smetí pomocí laseru středního výkonu 
5 kW, případně vyšších výkonů. Systém tvořený zaměřovacím teleskopem o průměru 
objektivu 1,5 metru a laserem by pomocí tlaku laserového záření ovlivnil dráhu úlomku tak, 
aby úlomek rychle klesl do nižších, hustších vrstev atmosféry a zanikl. Vzhledem k tomu, že 
atmosféra propouští jen některé vlnové délky a vzhledem k technickým možnostem se jako 
nejvhodnější jeví infračervený laser na vlnové délce 1,06 μm. Studie zahrnuje také analýzu 
působení tlaku záření na těleso s určitou hmotností, odrazivostí vlastní rotační periodou. 
Navrhovaným systémem by bylo možné ovlivnit dráhu až 10 úlomků na nízké oběžné dráze 
denně. Každý „ošetřený“ úlomek by poté zanikl v atmosféře během několika dní.27 

 
Dopad planetky 
 
Každý den Zemi bombardují miliony těles z vesmíru, většinou jsou o velikosti zrnka 

písku, nebo malého kamínku a tak všechna shoří v atmosféře. Jednou za čas přiletí větší 
těleso, které dopadne na povrch Země, nebo do oceánu a přibližně jednou za 5 000 let pak 
do ní narazí těleso o velikosti fotbalového hřiště a způsobí značné poškození dané oblasti.  
A jednou za několik milionů let dopadne tak velký objekt, který způsobí lokální či globální 
pohromu.  

Dnes se však vědci shodují, že největší hrozba nepochází od asteroidů, které by mohly 
zničit celou Zemi, ale od těch, které mají potenciál zničit rozsáhlá území, jako jsou velká 
města.28 Astronomové proto mapují většinu nebezpečných objektů. Američané začali v roce 
1998 s projektem Spaceguard Survey (vesmírný ochranný dohled) který měl odhalit 90 % 
objektů blízko Země o průměru 1km nebo větších do deseti let. Druhý projekt je Near-Eartht 
Object Survey, který započal v roce 2005, který má detekovat 90 % NEO o průměru 140m a 
více do roku 2020. Vědcům se již v rámci programu NEO povedlo objevit 96 % odhadovaného 
počtu těles o velikosti kolem jednoho kilometru, kterých by mělo být přibližně 1 100.29  

                                            

26
 KOHOUT, Tomáš. Vysloužilé satelity pošle k zemi pavučina. Kosmonautix.cz, 2014. 

<http://www.kosmonautix.cz/2014/01/vyslouzile-satelity-posle-k-zemi-pavucina/>. 
27

 Laser jako nástroj proti kosmickému smetí. Planetary.cz, 2011. Dostupné z: 
<http://www.planetary.cz/2011/04/laser-jako-nastroj-proti-kosmickemu-smeti/>. 
28

 ROBINSON, Jana; Vladimír ŠILHAN. Zabezpečení kosmického prostoru: významná globální výzva. Population 
Protection, 2012. <http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/12/90.pdf>. 
29

 VOŘÍŠEK, Lukáš. Jak často na Zemi dopadají asteroidy větší než několik metrů? Nová mapa překvapí. CDR, 
2014. <http://cdr.cz/clanek/nasa-neo-mapa-dopadu-asteroidu-na-zemi>. 
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Před dopady asteroidů brání Zemi hlavně planeta Jupiter. Kdyby nevznikl, nebo kdyby 
se pohyboval jinak než dnes, pás planetek mezi ním a Marsem by byl pravděpodobně ještě 
větší a objekty, které z tohoto pásu občas unikají, by Zemi rozbombardovaly. 

 
Ilustrace: Diagram dopadů asteroidů.30 
 

 
  
Na diagramu jsou zachyceny dopady malých, jasných asteroidů, také nazývaných 

bolidů, které dopadly do Zemské atmosféry mezi léty 1994 a 2013. Velikosti oranžových 
teček (denní impakty) a modrých teček (noční impakty) jsou v poměru k optické vyzařované 
energii dopadů měřenou v miliardách joulů a demonstrují lokaci dopadů objektů velkých od 
1 metru až po 20 metrů. 

                                            

30
 VOŘÍŠEK, Lukáš. Jak často na Zemi dopadají asteroidy větší než několik metrů? Nová mapa překvapí. CDR, 

2014. <http://cdr.cz/clanek/nasa-neo-mapa-dopadu-asteroidu-na-zemi>. 
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Podle knihy „The Impact Hazard” jsou odborné odhady následků srážky s tělesy 
různých velikostí následující: 

 
Pro komunikaci mezi vědci a také kvůli tlaku veřejnosti a médií byly vytvořeny dvě 

stupnice, které určují riziko srážky Země s vesmírným tělesem. Turínská stupnice byla přijata 
roku 1999 na mezinárodní konferenci v Turíně. 

 
Tabulka: Odhady následků srážky s vesmírným tělesem.31 
 
Pro komunikaci mezi vědci a také kvůli tlaku veřejnosti a médií byly vytvořeny dvě 

stupnice, které určují riziko srážky Země s vesmírným tělesem. Turínská stupnice byla přijata 
roku 1999 na mezinárodní konferenci v Turíně. 

 
Ilustrace: Turínská stupnice.32 
 

 

                                            

31
 WAGNER, Jiří. Meteoroidy, meteory, meteority. Jiří Wagner. 2013.  

<http://www.boskowan.com/www/jirka/vesmir/meteor/meteor.htm>. 
32

 KOTEN., Pavel. Palermská a Turínská stupnice: Měříme rizika srážky s planetkou. Tajemvství vesmíru, 3. IX. 
2011. <http://www.tajemstvi-vesmiru.cz/palermska-turinska-stupnice-merime-rizika-srazky-s-planetkou>. 

Průměr tělesa 
(metry) 

Síla (megatuny) 
Interval 
(roky) 

Následky 

< 50 < 10 < 1 Meteory v horní vrstvě atmosféry, většinou nedosáhnou povrchu. 

75 10 – 100 1000 
Železné vytvoří krátery jako Meteor Crater; kamenné vybuchnou 
jako Tunguzský meteorit; při nárazu do země zničí oblast velikosti 

města. 

160 100 – 1000 5000 
Železné i kamenné dosáhnou povrchu; komety vybuchnou v 
atmosféře; náraz do země zničí oblast velikou jako městská 

aglomerace (New York, Tokio). 

350 1000 – 10,000 15 000 
Náraz do země zničí oblast velikosti malého státu; pád do oceánu 

způsobí menší vlnu tsunami. 

700 10,000 – 100,000 63 000 
Náraz do země zničí oblast velikosti středně velkého státu 

(Virginie, Bulharsko); pád do oceánu způsobí velkou tsunami. 

1700 
100,000 – 
1,000,000 

250 000 
Prach vyzdvižený do atmosféry po nárazu do země má globální 
katastrofické následky pro celou Zemi; zničená oblast je veliká 

jako velký stát (Kalifornie, Francie). 
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Bílá značí jevy bez vážných následků, kdy pravděpodobnost srážky je nulová, nebo 

minimálně značně nižší než to, že náhodný objekt stejné velikosti narazí do Země v některých 
následujících desetiletích. Také označuje situaci, kdy je objekt příliš malý na to, aby v případě 
srážky způsobil impakt na zemském povrchu. 

Zelená označuje velmi nízkou pravděpodobnost srážky, přibližně stejnou jako, že 
náhodný objekt stejné velikosti vrazí do Země v průběhu několika následujících desetiletí. 

Žlutá označuje jevy, kterým bychom měli věnovat značnou pozornost. Číslo dva značí 
objekt, který přeletí okolo Země, ale jeho srážka je velmi nepravděpodobná. U čísla 3 je 
pravděpodobnost srážky 1 % a větší s destrukcí lokálního charakteru, u čísla 4 je 
pravděpodobnost 1 % a větší s destrukcí rozsáhlejších oblastí 

Oranžová s číslem 5 říká, že hrozí vážná srážka, která by způsobila oblastní devastaci,  
6 globální katastrofu, 7 extrémní hrozba srážky, která by způsobila globální katastrofu. 

Červená znamená jistou srážku. 
 
Jak by tedy vypadal střet Země s planetkou či jádrem komety? Jaké to bude mít pro 

život na Zemi následky? Národní úřad pro letectví a kosmonautiku v roce 2002 vyvinula 
program, kterým si můžeme dopad kosmického tělesa nasimulovat. Vše je dostupné na 
stránkách <http://www.purdue.edu/impactearth>. V této aplikaci zadáte podle svého 
uvážení parametry kosmického tělesa, kterými jsou velikost, hustota (při jejím výběru vám 
pomůže nabídka ledový objekt, kamenný objekt, železný objekt…), potom vyberete úhel 
dopadu, rychlost dopadu, přičemž komety se pohybují rychleji než planetky. Poté vyberete 
místo, kam má vesmírný projektil dopadnout. Zde máme na výběr z dopadu na vodní 
hladinu, sedimentární horniny nebo krystalické horniny, pak už jen stačí zadat, v jaké 
vzdálenosti se od místa dopadu nacházíte a kliknete na tlačítko vypočítat. Následuje animace 
dopadu tělesa a tabulka s výsledky.33  

Kdyby Prahu zasáhla kamenná planetka o průměru 100 metrů při úhlu dopadu 60°C  
a rychlostí dopadu 20km/s, při dopadu vyvolá energii 24,9 megatun TNT, vznikne kráter  
o průměru 2 km který bude mít hloubku 425 m, místa ve vzdálenosti 2,5km budou zasypána 
třímetrovou vrstvou vyvržených hornin, zemětřesení, které dopad vyvolá, bude mít  
5,5 stupňů Richterovy škály a na místo 2,5 kilometrů vzdálené od místa dopadu dorazí do  
7,5 sekund tlaková vlna s větrem o rychlosti 772 m/s. Části Prahy, okolo kráteru by byly 
zasaženy zemětřesením a obrovskou tlakovou vlnou a také dopadem úlomků planetky  
a vyvržených hornin.34  

V současné době je vypozorováno 650 000 planetek, z nich 400 000, které se bezpečně 
pozorovali víckrát a 1 500 je pro naši zemi potenciálně nebezpečných ve smyslu, že jejich 
dráhy jsou takové, že by se mohli srazit se zemí.35 O tom, že hrozba je reálná jsme se mohli 
přesvědčit 26. ledna 2015, kdy kolem Země proletěl asteroid nazvaný 2004 BL86. Jeho 
velikost je 540 m a rychlost 56 tisíc km/h. Kolem Země prolétl relativně blízko, tedy ve 
vzdálenosti 1,2 milionu kilometrů. Byla to pro vědce jedinečná příležitost k jeho zkoumání. 

                                            

33
 Impact Earth. Purdue University. <http://www.purdue.edu/impactearth>. 

34
 Až jednou přiletí návštěva z vesmíru aneb simulace dopadu planetky na Prahu. Exoplanety.cz, 2010. 

<http://www.exoplanety.cz/2010/11/05/simulace-dopadu-planetky-na-prahu/>. 
35

 Studio 6. Česká televize, 2015.  
<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100126>. 
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Nejdůležitější je o hrozbách vědět včas. Abychom mohli vymyslet strategii, jak 
nejúčinněji odvrátit jejich nebezpečí z nich vyplývající. Vědci pracují na několika různých 
způsobech jak změnit dráhu nebo zničit případného „zabijáka“ z vesmíru, dokonce ani 
nevyžadují bezprostřední účast lidské posádky. Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 
udržuje webovou stránku, kterou aktualizuje každý den. Na prvním místě se vždy objeví 
nejnebezpečnější planetka.36 Jaké jsou možnosti v odklánění takového nebezpečí?  

 
Protiopatření 
 
Varianta Laser: Projekt DE-STAR (Directed Energy Solar Targeting of Asteroids and 

exploRation) využívá přesměrování a usměrnění velkého množství energie ze Slunce přímo 
proti asteroidu. 

 
Ilustrace: Grafické znázornění funkce projektu DE-STAR.37 
 

 
Projekt funguje na podobném principu jako solární články, tedy přeměny sluneční 

energie. Z paprsků Slunce dokáže zařízení vytvořit velmi silný laserový paprsek, který má 
obrovské množství energie. Díky tomu by se asteroid začal postupně vypařovat a nakonec 
i zcela zničil. Projekt počítá s paprskem o výkonu 70 gigawatt.38 Technologie jsou 
v současnosti dostupné, vše je otázkou peněz. První fáze projektu tedy počítá s menším 
měřítkem, kdy by DE-STAR měl mít podobnou velikost jako běžné satelity, později by se 

                                            

36
 Current Impact Risks. North American Space Agency. <http://neo.jpl.nasa.gov/risk/>. 

37
 California Scientists Propose System to Vaporize Asteroids That Threaten Earth. 

Office of Public Affairs and Communications; University of California Santa Barbara, 14. II. 2013.  
<http://www.ia.ucsb.edu/pa/display.aspx?pkey=2943>. 
38

 JAVŮREK, Karel. DE-STAR: supersilný laser proti asteroidům využívá Slunce. Věda, technika a my; E-15. 
<http://vtm.e15.cz/de-star-supersilny-laser-proti-asteroidum-vyuziva-slunce>. 
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dostal na průměr sto metrů. V konečné čtvrté verzi se počítá s deseti kilometry. Takový zdroj 
energie by se dal poté případně použít i na další projekty, například cestování vesmírem.39  

 
Varianta “Atomová bomba”: Ed Lu, bývalý astronaut amerického Národního úřadu pro 

letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and Space Administration, NASA) říká, že 
pokud můžeme asteroid zasáhnout jedním nárazovým tělesem, můžeme ho stejně tak 
zasáhnout i stem takových těles a na otázku, kde by se na to vzalo dostatek finančních 
prostředků dodává: „A říkám vám, že kdybychom našli asteroid, který by mohl vyhladit život 
na Zemi, nebo jeho většinu, pak by financování nebylo žádným problémem pro vypuštění 
stovky takových nárazových těles,”40 

Také vědci z Národní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku zkoumali počítačovými 
simulacemi účinnost nukleárního výbuchu proti hrozbě asteroidu. Z jejich studie vyplývá, že 
pro zničení pětisetmetrového asteroidu stačí jaderná nálož o síle jedné megatuny 
trinitrotoluenu (TNT). Jeden z odborníků Bob Weaver tvrdí, že takový náraz by způsobil 
celkové rozrušení hornin asteroidu. Vědci jsou obecně k tomuto řešení skeptičtí, protože se 
často jedná o tělesa houbovitá, výbuchem by se změnilo akorát to, že by se rozletěla na více 
menších těles, které pak zpustoší zemi. V úvahu přichází aktivní změna dráhy za použití 
automatické rakety bez lidské posádky, která by těleso „pošťuchovala“ tím, že by periodicky 
zapínala raketový motor, nejlépe v odsluní, tedy co nejdál od Slunce. Weaver proto dodává, 
že k jaderným bombám by se zřejmě sáhlo jako k poslední možnosti, pokud by se hrozba 
rýsovala jen několik měsíců před dopadem41  

Varianta “Gravitační tahač”: Jelikož všechna hmotná tělesa ve vesmíru se vzájemně 
přitahují gravitační silou a to i samotné planetky, dalo by se k odklonění nebezpečného 
objektu „elegantně“ využít gravitace. Pokud kosmická loď přilétne blízko k planetce menší 
než jeden kilometr, mohla by ji pomalu v řádech let ale i měsíců přitahovat z její dráhy. Na 
prvotní vychýlení by se použila jiná metoda, gravitační tahač by se využil posléze na 
upřesnění dráhy. Pokud planetku jednou odkloníme z dráhy, už se nikdy nevrátí.42  

Na základě Jarkovského efektu sluneční paprsky v různé míře ovlivňují dráhu těles. 
Další alternativou se tak stává kromě sluneční plachetnice (plachty), která by zastínila část 
jeho povrchu, dosti neobvyklé řešení v podobě paintballových kuliček s bílou barvou.43 
Nápad spočívá v tom, že nejvíce světelné energie pohlcuje černé těleso, naopak největší 
změnu hybnosti dostane od proudu slunečních paprsků bílý povrch tělesa. Kosmická sonda 
s přibližně pěti tunami paintballových kuliček naplněných bílou barvou by vyletěla 20 let před 

                                            

39
 Directed Energy for Planetary Defense and Relativistic Probes – DE-STAR. University of California Santa 

Barbara. Experimental Cosmology Group. 
<http://www.deepspace.ucsb.edu/projects/directed-energy-planetary-defense>. 
40

 Obrana před asteroidy podle NASA: Jaderný útok! Prima Zoom.  
<http://zoom.iprima.cz/clanky/obrana-pred-asteroidy-podle-nasa-jaderny-utok>. 
41

 Armageddon v praxi – Američané zkoušejí, jak rozbít asteroid atomovou bombou. National Geographic. 
<http://www.national-geographic.cz/clanky/armageddon-v-praxi-americane-zkouseji-jak-rozbit-asteroidem-
atomovou-bombou.html>. 
42

 Vesmír: Jak zastavit Armagedon. Česká televize.  
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10488444156-vesmir/213382556000008-jak-zastavit-armagedon/#5>. 
43

 Paintball s asteroidem. Český rozhlas Leonardo, 2012.  
<http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/paintball-s-asteroidem—1137376>.  
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hrozící srážkou. V blízké vzdálenosti od asteroidu by ho zasypala paintballovými kuličkami.44 
Bílá barva a sluneční paprsky na povrchu tělesa pak vykonají svou práci v odvrácení tělesa 
z kolizní dráhy.45  

 
Pro „pasivní“ boj s asteroidy slouží sledovací systémy. Jedním z nich je například ATLAS 

(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert Sysem) tedy systém včasné výstrahy, vyvinutý na 
University of Hawaii a financovala ho Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. ATLAS by 
měl být hotový v roce 2015 a skládat se ze dvou teleskopů, které budou od sebe vzdáleny 
100 mílí a budou automaticky skenovat celou oblohu každou noc několikrát.46 Měl by zaručit 
včasné varování den dopředu před tělesem, které by mohlo zničit menší město a týden před 
tělesem, které má potenciál zničit velké město a 3 týdny před tělesem, které by zničilo celý 
stát. Zatím funguje prototyp pojmenovaný „Pathfinder“ který je umístěn na Hawaiském 
ostrově Mauna Loa který automaticky skenuje oblohu a posílá data do Honolulu47  

 
Dalším projektem, který by mohl Zemi či lidstvo ochránit, je soukromě financovaný 

projekt Sentinel, jehož cílem je vyvinout infračervený teleskop nazvaný Sentinel, který bude 
pátrat po asteroidech z oběžné dráhy podobné oběžné dráze Venuše kolem Slunce.48 Stojí za 
ním bývalý astronaut programu Apollo Rusty Schweickart. Nadace ho chce vypustit t¨roku 
2018 a předpokládá, že s jeho pomocí během šesti a půl roku práce objeví 90 % asteroidů 
větších než 140 m a také by měl objevit značné množství menších asteroidů až do průměru 
třiceti metrů.49 

Jeho účelem je objevit potenciálně nebezpečné těleso desítky let dopředu, což by 
znamenalo dostatečnou rezervu k tomu, aby se dostatečně vyvinul systém na jeho 
odklonění. Jeho součástí budou dvě samostatné vesmírné mise.50 

I přesto že populace „touží“ po tom, aby vidělo lidi znovu na Měsíci nebo Marsu, 
největší smyl, má rozvoj bezpilotní kosmonautiky. To ostatně předvedla nedávno Evropská 
kosmická agentura, jejíž sonda Rosseta završila svou desetiletou misi přiblížením se ke 
kometě Čurjumov-Gerasimenko, vzdálené půl miliardy kilometrů od Země a vypuštěním 
přistávacího modulu. Modul Philae, kterému po odrazu nezafungovaly systémy uchycení, 
kotvy, reaktivní motor ani ledovcové šrouby přistál sice „krkolomně“, ale přistál a funguje.51  

 

                                            

44
 Paintball Players vs. The Asteroid Apocalypse? Youtube.com. 

<https://www.youtube.com/watch?v=SdUYxCLS5V0>. 
45

 Jak odklonit asteroid? Český rozhlas Leonardo.  
<http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/jak-odklonit-asteroid--835177>. 
46

 Atomovka! Podle expertů je to nejlepší trik proti nečekaným asteroidům. Nevšední svět. <http://nevsedni-
svet.cz/atomovka-podle-expertu-je-to-nejlepsi-trik-proti-necekanym-asteroidum/>. 
47

 Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. <http://fallingstar.com/home.php>. 
48

 Lidstvo je schopné zničit libovolně velký asteroid. Jediná otázka: Kolik by to stálo? Prima Zoom.  
<http://zoom.iprima.cz/clanky/lidstvo-je-schopne-znicit-libovolne-velky-asteroid-jedina-otazka-kolik-to-stalo>. 
49

 Sentinel Mission. <http://sentinelmission.org/sentinel-mission/overview/>. 
50

 Rusty's Planetary Defense Blog. Asteroidday.org.  
<http://www.asteroidday.org/rustys-planetary-defense-blog/>. 
51

 Přistání do ledu. Podívejte se, jak se modul Philae odrazil od komety. Technet.cz. 19. I. 2014. 
<http://technet.idnes.cz/pristani-na-komete-67p-curjumov-gerasimenko-fkh-
/veda.aspx?c=A141118_164649_veda_mla>. 
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Sonda Rosseta navíc pilně pracuje, pokud vydrží do přísluní komety, byl by to ohromný 
úspěch.52 Je to obrovská možnost zkoumat těleso, které bylo u zrodu sluneční soustavy, 
může pomoci objasnit, jak se na Zemi dostala voda a život.53 

                                            

52
 Jiří Grygar. Hyde Park. Česká televize. 26. I. 2015.  

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080126-hyde-park>. 
53

 Průběh přistání na kometě. Livestream.cz; European Space Agency, 13. XI. 2014. 
<http://new.livestream.com/ESA/cometlanding/videos/66904455>. 
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Rozhovor s experty 
 
 Abych získala odborný názor v oblasti obrany před kosmickými hrozbami, rozhodla 

jsem se oslovit tuzemské odborníky v této oblasti. Dotazník jsem řešila skrze e-mailovou 
komunikaci. 

 

 

RNDr. Jiří Borovička CSc. (JB) (*1964) je astronom pracující 
v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky  
v Ondřejově. Zabývá se zejména výzkumem meziplanetární hmoty  
– především meteorů. Zabývá se fyzikou průletu meteorů 
atmosférou, ale také strukturou a chemickým složením meteoroidů. 
Objevil nízko a vysokoteplotní složky záření meteorů. Od roku 2006 
je členem Mezinárodní astronomické unie, dále členem Evropské 
kosmické agentury a působí také v České astronomické společnosti. 

  

 

RNDr. Pavel Spurný, CSc. (PS) vystudoval fyziku pevných látek na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci 
nastoupil přímo do Astronomického ústavu Akademie věd České 
republiky v Ondřejově, kde pracuje dodnes. Zabývá se výzkumem 
meziplanetární hmoty a je světově uznávaným odborníkem na 
meteory a hlavním koordinátorem bolidové sítě pro sledování 
meteorů v Evropě a Západní Austrálii. Je členem Mezinárodní 
astronomické unie. 

  

 

Ing. Martin Šunkevič (MŠ) pracuje na odboru kosmických technologií 
a družicových systémů Ministerstva dopravy na oddělení Galileo, 
Inteligentních dopravních systémů a služeb: Intelligent Transport 
Systems (ITS) a Global Monitoring for Environment and Security 
(GMES). Dále jako delegát v orgánech Evropské vesmírné agentury 
(Joint Board on Communication Satellite Programme: JCB; 
Programme Board on Satellite Navigation: PB-NAV; Programme 
Board on Space Situational Awareness: PB-SSA) a také jako delegát 
ve vybraných orgánech Evropské unie pro vesmír. 

  

 

RNDr. Jiří Grygar, CSc. (JG) (*1936) je jedním z nejznámějších 
domácích astrofyziků. Též se pokouší o popularizaci vědy v oblasti 
astronomie a astrofyziky. Je autorem mnoha odborných prací  
a často vystupuje v rozhlase nebo televizi. Za svoji vědeckou činnost 
získal mnoho cen a je čestným předsedou České astronomické 
společnosti. 
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Expertům bylo položeno šest otázek: 
 
Otázka č. 1) Považujete otázku „kosmických“ mimořádných událostí z hlediska 

bezpečnostních úvah v rámci planety, Evropské unie či České republiky za významnou? 
 
JB je toho názoru, že je třeba, abychom si možných kosmických hrozeb byli vědomi. 

Jelikož se jedná o události, které se sice stávají velmi zřídka, ale mohou být závažné. Mohou 
zasáhnout kteroukoliv zemi nebo i celou planetu. Je tedy proto třeba úsilí o jejich zabránění 
koordinovat na mezinárodní úrovni. Evropská unie a jejím prostřednictvím i Česká republika 
by se tohoto úsilí měla zúčastnit. 

PS k tomu dodává, že je rozhodně dobré umět všechna tato nebezpečí popsat  
a případně mít připravené varianty možných řešení jak je odvrátit. 

MŠ souhlasí a jako důkaz uvádí nedávnou událost v Čeljabinsku. 
JG považuje za největší ohrožení srážku s planetkou, máme k dispozici jen statistická 

data, že k nebezpečným srážkám dochází v intervalech století a z toho důvodu se tato 
událost nedá příliš předvídat. Jakou druhou potenciálně nebezpečnou událost uvádí 
mimořádnou sluneční aktivitu. 

 
Otázka č. 2) Které eventuality považujete za nejničivější? 
 
JB si myslí, že nejničivější by byla srážka s velkou planetkou nebo kometou, případně 

výbuch blízké supernovy nebo blízký gama záblesk. Tyto události by mohly výrazně poškodit 
zemskou atmosféru. Víme, že k ničivým srážkám s planetkami či kometami v geologické 
minulosti Země došlo. O dalších jmenovaných událostech informace nemáme a jsou spíše 
hypotetické. Dodává, že o dalších jmenovaných událostech informace nemáme a jsou spíše 
hypotetické. 

PS uvádí jako nejhorší dopad tělesa okolo 1 km, který by rozvrátil fungování biosféry 
v celoplanetárním měřítku na velmi dlouhou dobu. 

MŠ souhlasí s kolegy, že největší hrozbou pro Zemi by byla srážka s tělesem větším jak 
100 m. 

JG vychází ze dvou zmíněných eventualit tedy dopadu planetky a silné sluneční erupce. 
Každá z těchto možností by měla jiný dopad. Impakt planetky by ohrozil místo v okolí 
epicentra okamžitým silným ohřevem, rázovou vlnou. V případě dopadu tělesa do oceánu 
vlnou tsunami. Sluneční erupce by ohrozila funkci umělých družic a na Zemi přetížení 
vysokonapěťových elektrických transformátorů a další havárie s tím související. 

 
Otázka č. 3) Kterou závažnou „kosmickou“ mimořádnou události považujete 

z hlediska nejbližších 50 let za nejpravděpodobnější? 
 
JB uvádí, že z krátkodobého hlediska (a 50 let je z hlediska Vesmíru krátká doba) jsou 

nejpravděpodobnější silné erupce na Slunci nebo srážka s malou planetkou. Nejsou to tak 
závažné kosmické události, ale pro naši civilizaci to může mít hrozivé následky, protože se 
čím dál více spoléhá na družicové technologie, dálkový přenos energie i zboží atd. 

PS se stejně jako kolega přiklání k magnetické bouři způsobené mimořádně velkou 
sluneční erupcí, která by mohla vyřadit z činnosti mnohé satelity, narušit komunikaci 
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minimálně v rozsahu kontinentu a rovněž tak i způsobit rozsáhlé výpadky elektřiny (rozsáhlý 
blackout). 

MŠ udává mimo sluneční erupce i dopad malé planetky. 
JG nedokáže uvést co je pravděpodobnější na tak krátké časové stupnici, jelikož se 

jedná o statistiku vzácných událostí. 
 
Otázka č. 4) Jste toho názoru, že svět (mezinárodní organizace) či Česká republika 

věnují těmto tématům dostatečnou pozornost? Je lidstvo jako celek vůbec připraveno na 
takový typ mimořádné události? 

 
JB na otázku připravenosti lidstva na kosmickou katastrofu reaguje, že je vždy důležité 

takovou událost včas předpovědět a snažit se jí buď zabránit, nebo minimalizovat následky. 
Zároveň je třeba mít předem připraven plán, co dělat, pokud by se nebezpečná událost 
blížila. Podle jeho názoru jsou tyto snahy zatím v začátcích.54 

PS si také není příliš jistý, upozorňuje na fakt, že se tímto tématem lidstvo zabývá spíš 
teoreticky/povrchně a ve skutečnosti to zodpovědné instituce/osoby příliš nezajímá. Na 
druhou stranu, jsou to strategické otázky a tak ne všechny informace v tomto směru jsou 
veřejné, dostupné a nutně pravdivé. Spíš se tedy přiklání k tomu, že jeho odpověď je 
subjektivní a nemá k této otázce dostatek informací. 

MŠ si na rozdíl od svých kolegů myslí, že ano. Jak na půdě Organizace spojených 
národů, tak jednotlivé kosmické agentury (Evropská vesmírná agentura, Národní úřad pro 
letectví a kosmonautiku atd.). Srážka s větší planetkou v blízké době podle jeho názoru 
nehrozí, nicméně se intenzivně pracuje na různých konceptech. Co se týká magnetické 
bouře, tam jde hlavně o znalost aktuální situace. Evropská vesmírná agentura intenzivně 
pracuje na konceptu komplexního systému sledování kosmického počasí, v současnosti 
existují již prvotní služby poskytující vybrané informace v téměř reálném čase. 

JG zmiňuje především Národní úřad pro letectví a kosmonautiku a jeho každodenně 
aktualizovanou předpovědní službu, pokud jde o impakt planetek, jež křižují zemskou dráhu. 
Problém shledává v pozorování v blízkém úhlovém okolí Slunce, kterému se říká slepá 
skvrna. Právě z tohoto směru přiletěli jak Tunguzský meteorit, tak Čeljabinský meteorit  
a proto neexistovalo žádné varování. 

 
Otázka č. 5) Pokud ano, uveďte příklad aktivit, které jsou v této oblasti podle Vašeho 

názoru nejefektivnější (příklady)? 
 
JB zmiňuje pokrok, kterého bylo dosaženo, díky pozorovacím programům, které začaly 

už v 90. letech ve Spojených státech amerických, v objevování nebezpečných planetek 
větších než 1 km. Dnes je již téměř jisté, že ke srážce s tak velkou planetkou v nejbližších 
padesáti letech nedojde. Pozornost se nyní ubírá k menším planetkám. Nedávná událost  
v Čeljabinsku ukázala, že i dvacetimetrové planetky mohou způsobit škody. Evropa se  
k těmto aktivitám také hlásí, včetně sledování tzv. kosmického počasí (zejména tedy aktivity 
Slunce). 

                                            

54
 Národní kosmický plán. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-kosmicky-plan>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Bc. Helena Baťková, Hrozby související s kosmickým prostředím (2015_C_06) 

 

 
22 

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

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

PS, přestože není odborníkem na toto téma, uvádí jako významné lidské aktivity  
z hlediska odhalení/prevence možných vesmírných hrozeb různé sofistikované přehlídkové 
programy na vyhledávání malých těles sluneční soustavy, hlavně asteroidů, kdy je 
předpoklad, že do konce této dekády budeme znát všechna potenciálně nebezpečná tělesa 
do velikosti větší než 1 km, spíše však naprostou většinu do velikosti větší než jen 500m. 
Rovněž tak se významně zpřesňují modely Slunce, jeho aktivity a vývoje tzv. kosmického 
počasí, což by mohlo zvýšit naše šance na minimalizování škod vlivem velkých magnetických 
bouří. 

MŠ si myslí, že změna dráhy planetky (např. dopadem sondy) je velmi reálný koncept. 
Co se týká geomagnetické bouře, dá se jí čelit opatřeními na straně konstrukce družic, při 
větší intenzitě je nejúčinnější družici nebo dokonce rozvodné sítě na Zemi na dostatečně 
přesně odhadnutý čas (a proto je tedy důležité vytvořit přesný nástroj sledování kosmického 
počasí) jednoduše vypnout. 

JG kromě služby Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku by se dle jeho názoru 
mělo využívat údajů o meteoritech s rodokmenem. Tato tělesa se střetla se Zemí, a na 
zemském povrchu byly nalezeny jejich úlomky, které můžeme zkoumat v laboratoři. V tomto 
oboru je Česká republika na prvním místě na světě. Také ve studiu sluneční činnosti patří 
Astronomický ústav Akademie věd mezi významná světová pracoviště, které sluneční činnost 
nejenom pozoruje, ale také se zabývá zjišťováním fyzikálních příčin projevů mimořádné 
sluneční činnosti. 

 
Otázka č. 6) Jste toho názoru, že se Česká republika dostatečně a důstojně zapojuje 

do mezinárodních aktivit ve sledované oblasti (příklady)? 
 
JB se domnívá, že Česká republika má kvalifikované odborníky pro oblast planetek  

i kosmického počasí. Jsou to jednotliví vědci, jejichž hlavní motivací je základní výzkum. 
Základní výzkum by měl v těchto oblastech určitě být i nadále podporován. V dalších 
oblastech, které by měly na výzkum navazovat a přinášet praktická opatření, Česká 
republika, pokud vím, žádné aktivity nevyvíjí. Je ale otázka, co by se mělo přesně dělat.  
V obecné rovině by se měl rozvíjet technologicky vyspělý průmysl, diverzifikovat zdroje 
energií a surovin, zkvalitňovat záchranný systém atd. 

PS V obou oblastech, které výše zmiňoval, se významně angažují i naši vědci. Má za to, 
že aspoň tímto způsobem se tedy i naše republika do těchto aktivit zapojuje. 

MŠ odpovídá, že ano, díky členství v Evropské kosmické agentuře a jejím programu 
Space Situational Awareness (Sledování stavu kosmického prostoru), do kterého patří již 
zmiňované kosmické počasí, ale také blízkozemní asteroidy. Jako příklad nedávného zapojení 
uvádí například projekt Evropské kosmické agentury Observatoře na Kleti, v rámci kterého 
upřesňují dráhy nedávno objevených planetek 

JG odpovídá naprosto jistě, že v této oblasti patří Česká republika mezi světové špičky. 
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Závěr 
 
Cílem příspěvku bylo jak seznámení s různými druhy bezpečnostních výzev 

pocházejících z prostředí mimo planetu Zemi, tak poukázat na to, že tyto hrozby nepatří 
pouze do sci-fi filmů, ale jsou naprosto reálné a je potřeba jim věnovat náležitou pozornost.  

Hypotéza č. 1 byla potvrzena, přestože existuje značné množství internetových 
portálů, které se věnují problematice kosmických hrozeb a také řešením, jak proti nim Zemi 
ochránit. Avšak oproti jiným vědeckým disciplínám neexistuje dostatečné množství 
dostupných knižních a jiných „důvěryhodných“ zdrojů. 

Hypotéza č. 2 byla vyvrácena, jelikož v současné době existují technologie, jakými by se 
lidstvo mohlo účinně bránit proti všem zmíněným eventualitám, také vědci se shodují, že 
lidstvo je dostatečně vybaveno pro boj s nebezpečím z vesmíru. 

Hypotéza č. 3 byla potvrzena. Stále více projektů je pozastavováno, nebo se mohou 
realizovat jen z menší části díky nedostatku financí na jejich další rozvoj. Vlády mají za to, že 
pozornost a s ní také finanční prostředky je třeba věnovat hlavně na problémy 
„pozemského“ typu, nikoli na ty ve vesmíru. Proto je v dnešní době trend soukromě 
financovaných projektů. Finance jsou tedy zásadním problémem v rozvoji dalších technologií, 
nicméně pokud by existovala reálná hrozba srážky se Zemí, hlavní prioritou by bylo ochránit 
planetu jako takovou, následné tržní problémy by byly nutnou ztrátou. 

Téma vesmíru je do značné míry populární a hlavně po dopadu Čeljabinského 
meteoritu se značně zpopularizovalo. Je více slyšet o hrozbách a možných protiopatřeních.  
Z popisu historických událostí dopadu asteroidu, a také sluneční bouře z roku 1859 je vidno, 
že s hrozbami kosmického původu se lidstvo potýkalo již v minulosti, což znamená, že  
v budoucnosti tomu nebude jinak a je jen na nás, jak úspěšně se s touto výzvou popereme.  
I přesto, že příspěvek hodnotí téma kosmických hrozeb jako vážné, není potřeba v této 
souvislosti šířit paniku. 

Rozhovor s experty jenom potvrzuje to, co bylo napsáno výše. Potěšujícím faktem je, 
že ačkoli je Česká republika malou zemí, aktivně a s úspěchem se zapojuje do různých 
kosmických aktivit a výzkumů. 

 


