
1. RIZIKA A LIMITY P ŘI HLEDÁNÍ ŽIVOTA VE VESMÍRU 
 
  Jsem původní profesí chemik, biochemik a vědecký pracovník. Většinu života jsem se 
zajímal a shromažďoval všechna poznání,zvláště ve vztahu lidí k vesmíru a těch je 
opravdu mnoho. 
  V posledních létech se často diskutují na všech úrovních  otázky možností mimozemské 
inteligence, mimozemského života a názory na případná rizika či přínosy při  našem 
pronikání do vesmíru. Pojďme je uvážit a seznámit se s některými problémy.                
   
 V současné době je obecně uznávána teorie vzniku života na zemi postupným 
formováním anorganických sloučenin do sloučenin organických a jejich seskupováním do 
energeticky výhodnějších konglomerátů, až po vznik jednoduchých živých organismů a 
jejich vývoj ve složitější (darvinismus,materialismus). 
  Názor má však ještě řadu odpůrců různých směrů.Někteří vědci uvádí možnost zanesení 
života na Zemi vesmírnými tělesy, meteority, kometami ap.(teorie panspermie).Taková 
možnost zřejmě existuje,ale neříká nic o „formování“ života,které by bylo pravděpodobně 
stejné,nebo obdobné,jen jinde a v jiném, zřejmě daleko delším, časovém úseku. 
  Zásadní námitky  vznáší idealisté. Idealisté,např.různá náboženství, říkají,že život stvořila 
„nadpřirozená bytost“,stvořitel.Co to je,kdo to je,definuje každé náboženství jinak a už to 
působí jaksi nevěrohodně.Nicméně je však objektivně nutno přiznat,že nikdo ze základní 
dvojice názorových směrů – nadpřirozeno ,či přírodní zákony, nedisponuje dostatkem 
argumentů,aby jednoznačně prosadil ten či onen názor.Jen argumenty  materialistů 
(přírodní zákony) jsou více vědecky podložené a tak zřejmě  důkladnější a věrohodnější . 
 
  V této souvislosti je zajímavá  úvaha „co to život vlastně je“,tedy jak ho definovat.Většina 
lidí se ohradí,že je to „samozřejmost“,ale ať si to čtenář zkusí.Budeme-li život  definovat 
jako zrození, přijímání potravy,růst a rozvoj,postupné opotřebování a zánik – tak jsme také 
definovali oheň.Zapálíme,přidáváme palivo,nejprve se rozhořívá,pak palivo shoří a ohenˇ 
zaniká.Definice života je velmi obtížná.K dnešku existuje definic několik a žádná není 
zcela vyhovující a  jednoznačná.Třeba se to v budoucnu podaří lépe.Pro další úvahy 
budeme tedy předpokládat,že víme „co život je“,ale zcela jasné to není z řady 
důvodů.Bude o nich řeč.Možná, že je to , mimo jiné,prostě stupeň vývoje hmoty. 
 
  Jsme na planetě Zemi,žijeme v součastné době (21.století),v rozvinuté části světa,máme 
k dispozici nejnovější poznatky  vědy a techniky.I když máme na Zemi „svých starostí  víc 
než  dost“, uvažujeme o vesmíru,který  vidíme nad hlavami a chceme ho poznávat.Co nám 
v tom brání? Těch důvodů je několik a pokusme se,alespoň některé, probrat. 
 
  Prvním a bezesporu jedním z nejdůležitějších důvodů bariér v pronikání do vesmíru a 
kontaktů  ve vesmíru ,je naše omezené poznání,dál  jsme se zatím ve vědě nedostali, 
protože moderní věda jako taková existuje jen asi 200 let. Neumíme např. zacházet s 
gravitací,snad nejvýznamější vesmírnou silou. I když samozřejmě její projevy známe, 
neumíme ji ovládat tak jako třeba síly jiné.S gravitační konstantou na Zemi počítáme, 
zvládneme to i v blízkém vesmíru,ale ovlivňovat gravitaci neumíme (je to pravděpodobně 
také,dále v článku diskutované jiné rozměrové „měřítko“věci). 
  Dalším problémem je neprobádaná temná hmota a energie.Z hmotnostně-gravitačních 
výpočtů  ve vesmíru víme „že tam něco je a nevíme co“a jen velmi zvolna se objevují 
určitá poznání.Známe slavný Einsteinův vztah mezi hmotou,energií a rychlostí světla. 
Hmotu v energii už se při jaderném výbuchu podařilo přeměnit.Energii v hmotu nikoliv. 
  Nedotknutelná zůstává rychlost světla, považovaná za konstantní a nepřekonatelnou 
ničím jiným.To je spolu s plynutím času zatím také „nepřekonatelný limit“a obrovská 
bariéra v poznávání vesmíru. Možná se jednou  nějak zdolá,nebo obejde. 



  Několikrát padla zmíňka o čase.Opět se mnozí domnívají,že vědí co je to čas,ale je tomu 
opravdu tak ? Přistoupíme-li na obecně uznávaný názor,že vesmír a čas jsou nekonečné, 
co tedy čas pro nás představuje a jaký má vlastně význam ? Jde pravděpodobně jen o 
vymezení určitých úseků v nekonečném trvání vesmíru.Možné je,že čas je prostá 
posloupnost událostí, určitá  a p r ox i m a c e, kterou lidé často používají a potřebují ke 
zjednodušení a na pochopení děje, události  či výpočtu,protože v plné realitě a obsahu se 
všemi důsledky jsou pro naší mozkovou kapacitu příliš náročné až nezvladatelné.         
  Příkladem aproximace je třeba považování  planet,měsíců a sluncí za koule a při 
vzdálených objektech dokonce za body, i když víme,že tomu tak není, uvedené objekty 
jsou často tvarově nedokonalé „bramboroidy“ a jejich nepravidelný povrch je dobře znám 
(hory na zemi,jiných planetách a jejich měsících ap.).Aproximace může být také jedním z 
důvodů, proč se matematicky zatím nepodařilo sloučit fyzikální výpočty pro makrokosmos 
a mikrokosmos, tedy třeba obecnou teorii ralativity s kvantovou fyzikou ap. 
 
  Že čas neplyne všude stejně,prokázala teorie relativity, postulovaná panem Einsteinem. 
Jeho plynutí se mění při různých rychlostech objektů,ale je pozorovatelné až při značných 
rozdílech  jejich velikosti,řádově se blížících rychlosti světla. 
  Lidé jsou ovšem ze zkušenosti zvyklí  na plynutí času zdánlivě pravidelné,jsou zvyklí,že 
je vše něčím ohraničeno, že vše někde začíná a končí ,ale je tomu skutečně tak,nebo je to  
jen další aproximace? 
  Vezměme si jako příklad obyčejný kámen.Do „nitra“ je utvořen molekulami sloučenin,ty 
jsou tvořeny různými prvky, ty jsou tvořeny tvořeny elektrony a nukleony, nukleony jsou 
tvořeny dalšími částicemi , kvarky.Víme,že existují částice další - bozony, neutrina ap.a 
tady někde naše poznání končí.Končí tu poznání,ale jen za můj život se několikrát 
posunulo a ještě menší struktůry hmoty, našeho kamene, jdou asi někam k energiím a 
možná do nekonečna. 
  Opačná „vnější strana“ kamene - kamen je součástí planety, ta je součástí sluneční 
soustavy, ta je součástí naší galaxie, ta je součástí megagalaxie a našeho „nekonečného 
vesmíru“.Kámen tedy nekončí vně,ani dovnitř,jen my  vnímáme určitou vymezenou 
struktůru této hmoty  samostatně,tedy jako aproximaci, určité zjednodušení - kámen. 
  Obdobné  to může být  i s časovým úsekem. 
 
  Situace je trochu složitější ve smyslu „vymezení doby trvání života“,jeho počátku a 
konce.Materiální stránka těla je stejně nekonečná,nebo zdánlivě konečná,jako uvedený 
kamen,ale jak je to s tzv. „duševním životem,myšlením“,tedy tím co idealisté a často právě 
v náboženstvích,nazývají  např.„duše“ ? Materialisté označují  tento jev nejčastěji jako 
myšlení, uvědomění si sebe sama.Neprávem se někteří lidé domnívají,že myslí jenom 
člověk.Je téměř jisté,že „myslí“ všechny živé bytosti,pokud se u nich vyvinul příslušný 
aparát,tj.nervová soustava,případně mozek.Myslí samozřejmě na rozdílných úrovních.   
  Dnes dokážeme,i když omezemě,komunikovat se šimpanzi,nebo i psy a např.víme,že 
jednoduchý nervový systém mají mořské houby.Vědci postupně zjistili,že myšlení jsou  
elektrochemické reakce,tedy přeskupování a pohyb elektronů.Elektron je hmotný.Platí pro 
něj tedy stejná pravidla,jako pro každou jinou hmotu – z tohoto pohledu myšlení je také 
„hmotný projev“. 
 
  Padla několikrát zmíňka o aproximaci ,zjednodušení a tím přiblížení problému.Žijeme v 
„limitovaném“prostředí,limitovaném našimi smysly a mozkovou kapacitou,schopností 
chápat okolní jevy a děje.Jedním z limitů  je např. délka - vzdálenost.Jako lidé dokážeme 
vidět vzdálenost bez pomoci přístrojů asi  od  0,1mm do 20 km,kdy běžně pozorované 
rozměry jsou v milimetrech, metrech a max.kilometrech.U větších či menších vzdáleností, 
než je pro nás obvyklé,klesá rychle schopnost rozlišit detaily.Protože s rozvojem techniky 
se ukázala potřeba většího rozlišení detailů,vynalezli lidé technické prostředky,které 



pomáhají našim očím větší podrobnosti rozpoznávat, mikroskopy, dalekohledy ap.Dosáhli 
jsme zatím schopnosti vidět atomové struktůry a galaxie vzdálené desetitisíce světelných 
let (světelný rok je míra vzdálenosti – taková,kterou urazí světlo za jeden rok - tedy 
vzdálenost pro nás„obrovská“).Umíme extrémní vzdálenosti  používat k výpočtům,ale 
představit si je skutečně,je už mimo naše schopnosti – mimo naše měřítka.A tak třeba 
cestu na měsíc (tam jsme se dostali fyzicky jako lidé,nejdále od země) překonáme „za tři 
dny“ -  používáme tedy často měření,jako bychom jeli dostavníkem v předminulém století, 
zjednodušení – aproximaci. 
  A právě měřítka ,rozměrové soustavy nám pochopitelné,jsou dalším faktorem limitujícím 
naše poznání v mnoha oblastech. 
  Lze vidět nekonečno,jak do nitra hmoty,tak navenek do vesmíru ? Zde se uchylujeme 
většinou k filozofii a kvalifikovaným doměnkám,jako všude tam,kde si nejsme něčím jisti, 
kde je to jiné měřítko,než je nám běžné. 
  Pohovořme o některých limitech zapříčiněných měřítky.Při porovnání budeme vycházet z 
měřítek našeho světa. 
  O mírách vzdálenosi jsem se už zmínil.Měřítko vzdálenosti a měřítko času je úzce spjaté. 
Vědci říkají,že naše soustava ,náš svět , náš vesmír,má čtyři rozměry.Trigonometrií ,třemi 
rozměry ,určíme přesnou polohu tělesa v prostoru,ale stav tělesa se může měnit v 
čase.Např.určíme přesnou polohu hvězdy trigonometrií,ale hvězda vyhořívá a mění 
se.Ještě zřejmější je to u sluncí velmi vzdálených. Světlo z tohoto slunce k nám letí třeba 
miliony let,dopadá na naše oči,my ho vidíme (jako hvězdu), ale ta už v tomto okamžiku 
neexistuje,vyhořela, zanikla a někdo uvidí její zánik někdy za další milion let,až obraz, 
světlo zániku, doletí.Tento paradox je dán limitovanou rychlostí světla a obrovskou 
vzdáleností pozorovaného objektu - tedy měřítkem ! 
 
  Schopnost veškerého poznání je také významně ovlivněna stupněm „organizace 
hmoty“až na úroveň tzv.inteligence.A opět se ptám – co je to inteligence ? Odborníci často 
říkají a bylo tu už zmíněno,že inteligence  počíná uvědoměním si sebe sama,je to tedy 
úroveň,měřítko organisace hmoty. Je  šimpanz inteligentní,když se pozná v zrcadle ?    
  Jsem přesvědčen,že řada zvířat myslí .Musí uvážit,kde a jak chytit kořist – získat 
potravu,prostě jak co nejlépe přežít, což pravděpodobně  vedlo a shrnuje původní 
podstatu a důvod formování nervové soustavy. 
  O myšlení už byla dříve řeč a probíhá u dostatečně rozvinutých živoucích organismů na 
rozdílných úrovních.I když si s vaším psem  jakštakš „rozumíte“ a přiběhne na zavolání, 
tedy myslí,“problémy operace žlučníku“ s ním nepůjde konzultovat.Myšlení aktérů probíhá 
na různých úrovních a „inteligence“v našem pojetí ,je zřejmě považována za  stupeň 
nejvyšší,ovšem také poněkud odstupňovaný.Často se v různých sci-fi uvádí 
„komunikátory“,překladadatele,které bez problémů tlumočí jazyk nezemské inteligence a 
přitom v současnosti  neumíme rozluštit signály (hovor) delfínů,živočichů z této planety, 
natož abychom je „pochopili“ i když  budou pravděpodobně na nižší „inteligenční hladině“, 
než lidé a pochopit jejich signály bychom asi tedy mohli. 
Mentalita  neevropanů (Amazoňanů,Asiatů,Arabů,atd.) je velmi odlišná,až  občas pro 
Evropana těžko pochopitelná. A teď si představme setkání s „vyšší inteligencí z jiné 
planaty“ - považovali by nás za „psy, nebo bakterie“ ? 
  I když se inteligence pravděpodobně průběžně dále vyvíjí a platí pro ni „přirozený  výběr“ 
jako pro jiné tělesné orgány a funkce,tedy podle Darwina,je to,vzhledem k našim 
měřítkům,velmi pomalý a zdlouhavý proces a za zmíňku stojí také názor,že se jedná 
vlastně o mutaci genů,podobnou určité duševní poruše.Dobře víme,že také lidé nemají 
stejnou inteligenci (nedokonale vyjádřenou  IQ ) a že různí „géniové“ zase v obyčejných 
oblastech lidské činnosti selhávají.Je to známé „ něco,za něco“. 
  Přiznejme si,že o teorii relativity slyšel snad každý vzdělanec,ale kolik lidí ji skutečně 
chápe a umí si představit „časoprostor zakřivený gravitací“ ? Běžná inteligence je pro další  


