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Abstrakt 

V této práci se zabývám Fermiho paradoxem, což je jednoduchá otázka:  „Kde tedy všichni jsou?“, 

na kterou ale nikdo nenašel ještě správnou odpověď. Mnoho vědců přišlo s desítkami návrhů, ale 

každý se dá vyvrátit či zpochybnit. 

Text práce se zabývá jednotlivými argumenty, které vysvětluje a třídí do tří kategorií: Teorie 

fyzického kontaktu, Teorie signálové a Teorie zajímavé, ale nepravděpodobné.  

Klíčová slova: Fermiho paradox; civilizace; vesmír; mimozemšťané 

Abstract 

In my thesis I deal with Fermi paradox, which is a very simple question: „Where is everybody?“, but 

nobody has found the right answer yet. Many scientists have come up with their own opinions and 

solutions, but we can refute all their ideas 

Text of thesis deals with individual theories, that explains and sorts to three categories: Theories of 

physical contact, Theories of signal and Theories interesting, but improbable. 

Key words: Fermi paradox, civilization, Universe, aliens 
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Úvod 

Jsme ve vesmíru sami? Kontaktoval nás už někdo? Proč je nemožné letět v raketě na nejbližší hvězdu? 

Neskončí brzy náš svět? Dostaneme se někdy na druhou stranu Galaxie? Na těchto pět otázek a 

mnohem víc zjistíte odpovědi v této středoškolské odborné činnosti. 

SOČ není pojata vědecky, ale slouží spíše jako seznámení laika s problémem. Vzhledem k tomu, že 

Fermiho paradox obsahuje mnoho řešení, tak jsem se zaměřil jen na jednu kategorii, a to ty, které 

podporují existenci jiných civilizací. Pokud práce čtenáře zaujme, očekávám, že si najde na internetu 

či v knihách zbylé kategorie a více informací. Osobně téma považuji za jedno z nejzajímavějších 

z oblasti vesmíru, pro mě i z celé fyziky. 

Cíl práce je jasný. Čtenáře poučit o zajímavé látce, která se na střední škole bohužel neprobírá a se 

kterou se nemá prakticky kde seznámit. 

Jako nejdůležitější zdroj považuji knihu Kde všichni jsou od Stephena Webba. Dále jsem čerpal 

z internetových encyklopedií či webů o vesmíru . 
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Teorie fyzického kontaktu 

V této kapitole se zabývám teoriemi fyzického kontaktu, což jsou teorie vysvětlující, proč nás ještě 

nenavštívili fyzicky – pomocí vesmírně lodě například. 

Hvězdy jsou od sebe velmi daleko 

Tato myšlenka se jeví jako nejpřímočařejší řešení Fermiho paradoxu. Stačí se podívat na naši 

civilizaci a její schopnosti cestovat mezi hvězdami - na této úrovni není možné doletět k jiné hvězdě. 

Ovšem obrovská vzdálenost mezi hvězdami hned neznamená, že cestovat z jedné hvězdy na druhou 

je nemožné. Můžeme postavit kosmickou loď, opustit sluneční soustavu a letět k jakékoli hvězdě. 

První bod jsme už dokázali před více jak 50 lety. Druhý bod také není problém - úniková rychlost ze 

sluneční soustavy je pouze 42 km/s, což je při srovnání s rychlostí světla nic. Problém nastane až u 

třetího bodu. Sice můžeme letět k nejbližší hvězdě, to samo o sobě není problém. Problém ale je, že 

nejbližší hvězda, Proxima Centauri ze systému Alfa Centauri, je od nás vzdálena zhruba 4,242 ly 

(light year - světelný rok). Navíc, loď nepoletí celou dobu rychlostí 42 km/s, ale poté zpomalí na 

rychlost okolo 17 km/s (rychlost kosmické lodi Voyager 1 vypuštěné 5. 9. 1977).  

Dnešní nejlepší motor, VASIMR, by dokázal vyvinout rychlost okolo 0,2% rychlosti světla 

(značeného c). 

Takže, kolik let by trvala cesta na Proxima Centauri? Hodně. Ale zkusíme si vypočítat, kolik přesně 

let. 

Výpočet: 

𝑣 = 0,002𝑐 = 600 𝑘𝑚 𝑠⁄  

𝑙 = 4,242𝑙𝑦 

Za jednu sekundu tedy urazíme 600 km. 

600 ⋅ 86 400 = 51 840 000 𝑘𝑚 

Za den urazíme 51,84 milionů km. 

Jeden světelný rok je 9,46∙1012 km. 4,242 světelných let je 40,13∙1012 km. 

𝑡 =
40,129⋅1012

51,84⋅106 =̇ 774 100 dní 

Let ze Země na Proxima Centauri by trval téměř 2 120 let. Ve výpočtu je zanedbáno zrychlení. 

Podle vědců by se vesmírná raketa s motorem VASIMR dostala na svoji maximální rychlost zhruba 

za rok. 

A tady je vidět onen problém. Letět více jak 2 tisíce let je prostě nemyslitelné. 

Takže potřebujeme raketu, a hlavně palivo, které by bylo mnohem rychlejší, resp. účinnější než 

VASIMR. 
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Velmi fascinující je také skutečnost, že čím rychleji by raketa letěla, tím kratší by pro posádku byl 

let. Při rychlosti 0,1c je dilatace času pouze 0,5 %. Ovšem pokud by rychlost byla 0,999c, tak by 

pozorovatel na Zemi viděl letět loď zhruba 1500 dnů (4,242 krát 365), zatímco posádce by let připadal 

dlouhý pouze 71 dnů! 

Pokud bychom dokázali cestovat rychlostí nepatrně menší, než je rychlost světla, tak cesta na 

nejvzdálenější galaxie by se dala zvládnout během jedné generace, ovšem na Zemi by uplynulo tolik 

času, že by vlastně Země už ani nebyla (zvětšující se Slunce by ji spálilo). 

Jak tedy cestovat ke hvězdám? 

Možností je několik. První je raketa. Pohon rakety je směs kerosinu s kapalným kyslíkem a poté 

tekutý kyslík s dusíkem. Třeba Saturn V měl asi 2 700 tun paliva. Jenže toto množství stačí pro let na 

Měsíc. Ale Proxima Centauri je 100 milionkrát dál, takže potřebujeme okolo 270 bilionů kg paliva. 

Palivo se z velké části skládá z kerosinu, který má hustotu 800 kg/m3. Takže 270 bilionů kg paliva 

by potřebovalo nádrž o objemu 337,5 bilionů m3, což je krychle o délce hrany 70 km. Myslím, že 

taková raketa by nedokázala ani odstartovat. 

 

Další možností je jaderný tryskový pohon. S myšlenkou přišel Robert Bussard v roce 1960. Myšlenka 

je založena na faktu, že vesmír je plný mezihvězdného plynu, hlavně vodíku. Takže jaderný tryskáč 

by pomocí elektromagnetického pole zachytával vodík, ten by napájel palubní jaderný reaktor a 

produkty slučovacích termojaderných reakcí by poháněly loď. Tato myšlenka má bohužel obrovské 

množství technických překážek, ovšem existují studie, které pohon různě vylepšují a možná, že v 

budoucnu jedna z nich se stane proveditelnou a postaví se díky ní fungující hvězdolet. Entuziasté 

tvrdí, že fungující jaderný tryskový letoun by dokázal po několika měsících nabrat rychlost blízkou 

rychlosti světla. 

 

Třetí možnost je laserová plachetnice. Jako první přišel s nápadem laserové plachetnice Robert 

Forward. Do obrovské plachty připevněné k lodi vystřelí laser napájený sluneční energií. Fotony sice 

málo, ale trvale tlačí na plachty. Je možné dosáhnout obrovské rychlosti, ale mnohem těžší bude ji 

potom zastavit. Dnes už existuje několik nápadů, jak ji zastavit. Britský fyzik Stephen Hawking a 

ruský miliardář Jurij Milner plánují pomocí této metody dostat loď k nejbližší hvězdě. Jediná vada 

na kráse je, že místo gigantické lodě vyšlou armádu sond o velikosti poštovní známky a hmotnosti 

pouze pár gramů, což znamená, že člověk nikam nepojede, resp. nepoletí. 
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Čtvrtá možnost jsou gravitační kopance. V roce 1958 prohlásil Stanislaw Ulam, že rychlost můžeme 

zvýšit pomocí gravitační interakcí v soustavě 2 velkých kosmických těles (tuto skutečnost využili u 

Voyageru 1, aby dokázal opustit sluneční soustavu). O pár let později Freeman Dyson řekl, že 

technicky vyspělá civilizace je schopna urychlit loď téměř na rychlost světla díky neutronové 

dvojhvězdě. 

 

Všechny tyto nápady jsou sice těžko proveditelné, ale neporušují nijak zákony fyziky. Lidé také 

přicházeli na myšlenky, že se dá cestovat rychleji než rychlostí světla, ovšem drtivá většina 

ztroskotala, protože jednoduše odporovala fyzikálním zákonům. Ale existuje několik teorií, které 

cestovaní nadsvětelnou rychlostí umožňují. 

Tachyony 

Speciální teorie relativity nadsvětelnou rychlost nezakazuje, pouze tvrdí, že částice s nenulovou 

klidovou hmotností nemohou být urychleny na rychlost světla, zatímco částice s nulovou klidovou 

hmotností - což jsou fotony - cestují vždy rychlostí světla. A částice s imaginární (zápornou) 

hmotností cestují vždy rychleji než světlo. Tyto hypotetické částice byly nazvány tachyony. Problém 

u tachyonů je, že ještě nebylo dokázáno, zda-li vůbec existují. Za celou dobu myšlenky imaginárních 

částic nenašli žádný projev. Navíc, všechny fyzikální teorie se bez tachyonů obejdou. Obecně se dá 

říci, že k tachyonům nemámě přístup a tak se s nimi jako s pohonem do vesmírných lodí nedá moc 

počítat. 

 

Obrázek 1: Laserová plachetnice 
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Červí díry a zvrásnění časoprostoru 

Červí díra je jednoduše řečeno spojnice 2 černých děr. Pokud do jedné vlezete, můžete se ocitnout 

klidně i miliony světelných let jinde a to během pár vteřin. Přitom nepřekročíte rychlost světla. Jak je 

to možné? Prostor není ve skutečnosti takový, jak jej popisuje Newtonovská fyzika, ale mnohem 

složitější. Skvěle ho popsal Albert Einstein ve své obecné teorii relativity, kde spojil čas a prostor v 

jeden celek, tzn. časoprostor. A jak si tedy červí díru představit? Celkem jednoduše. Vezměte do ruky 

papír a udělejte na  každé půlce díru. Teď papír ohněte napůl. Jak se dostat z jedné díry na druhou? 

Dá se jít po okraji. A nebo taky mezi 2 půlkami papíru, pomocí tunelu. Nebo ještě jinak. Představte 

si jablko. Lze být pouze na povrchu. Ale červ (odtud název červí díra) si leze vnitřkem. Nikdo vnitřek 

nevidí, je to jakoby mimo časoprostor. A tak cesta skrz jablko je rychlejší a kratší. 

 

Problém u červí díry je, stejně jako u tachyonů, že nevíme, zda-li opravdu existují. Také je možnost, 

že i kdyby existovaly, nepůjde skrz ně cestovat. Teoretické úvahy předpokládají, že červí díry jsou 

velmi malé a nestabilní. Avšak může někde ve Vesmíru existovat civilizace, která má tolik energie, 

že je dokáže stabilizovat a zvětšit natolik, že do nich může vletět objekt velký jako třeba vesmírná 

loď. 

Pokud červí díry opravdu existují, jak předpověděl Hawking, tak při jejich nálezu dostane Hawking 

ihned Nobelovu cenu (jak on sám s oblibou říká). 

Další možnost je zvrásnění časoprostoru. Představte si loď, která si pluje vesmírem. Na zádi prostor 

expanduje stejným způsobem, jakým expandoval po Velkém třesku. Zatímco před přídí se prostor 

smršťuje. Toto zvrásnění časoprostoru způsobí, že oblast časoprostoru se bude pohybovat vpřed 

poháněna expanzí na zádi a kontrakcí na přídi. Kosmická loď by tak surfovala - klouzala po 

Obrázek 2: Červí díra 
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časoprostorové vlně. Zvrásnění může letět libovolnou rychlostí, klidně i mnohonásobně převyšující 

rychlost světla, přitom loď by zůstávala v klidu, žádný nárůst hmotnosti či dilatace času. 

Problém je, že zatím nevíme, jak zařídit křivost časoprostoru a také hustota uvnitř zvrásnění musí být 

velmi vysoká a záporná. Dokonce tak vysoká, že pokud byste chtěli vytvořit warpový pohon pro loď 

Queen Elisabeth 2 (jako ve Star Trek), potřebovali byste energii 10 krát vetší než je ve viditelném 

Vesmíru. Takže z praktického hlediska je warpový pohon nesmysl. 

Energie vakua 

Vakuum ve skutečnosti není vůbec prázdné, je v něm extrémní množství energie. Stačí Casimirův 

efekt - malá přitažlivá síla působící mezi 2 nenabitými vodivými destičkami nepatrně od sebe 

vzdálenými. Tento efekt lze vysvětlit pouze kvantovými fluktuacemi elektromagnetického pole. 

Někteří vědci věří, že jednoho dne najdeme způsob, jak tento rezervoár nekonečného množství 

energie čerpat a pomocí něj cestovat časoprostorem. 

 

Takže, víme, že hvězdy jsou od nás velmi daleko a pro naši civilizaci je takřka nemožné cestovat z 

jedné hvězdy na druhou. Ale i kdyby všechny civilizace v naší galaxii byly technicky horší než my, 

stejně bychom mohli slyšet jejich signály. Proto si nemyslím, že Hvězdy jsou od sebe velmi daleko, 

je ta správná odpověď na Fermiho paradox. 

  

Obrázek 3: Warpový pohon 
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Neměli čas k nám doletět 

Než se pustíme do vysvětlování, které bude spíše formou výpočtů, musíme si prvně říct něco o 

Drakeově rovnici. 

Drakeova rovnice 

Drakeova rovnice je matematický vztah, který nám teoreticky dokáže říct, kolik je v naší galaxii ve 

stejný okamžik civilizací schopných komunikace. Vztah formuloval americký astronom Frank Drake 

v 60. letech 20. století. 

Rovnice vypadá takto: 

𝑁 = 𝑅 ⋅ 𝑓𝑝  ⋅ 𝑛𝑒 ⋅ 𝑓𝑙  ⋅ 𝑓𝑖  ⋅ 𝑓𝑐 ⋅ 𝐿 

kde: 

N je předpokládaný výsledek 

R je označení přírůstku počtu hvězd za určité období, nejvíce se používá rok (6 - 40) 

fp  je podíl hvězd s planetárním systémem (0,1 - 0,5) 

ne je průměrná hodnota počtu planet v planetárním systému, kde jsou vhodné podmínky pro 

život (0,5 - 2,5) 

fl  je poměr z předchozích vhodných planet, na který se život skutečně vyvine (0,01 - 1)  

fi je poměr z předchozího, kde život vznikl a rozvinul se až k inteligentní formě života (10-7 - 1) 

fc je podíl inteligentních forem života, které dosáhly schopnosti mezihvězdné komunikace (0,01 - 1) 

L je odhad délky existence inteligentní formy života schopné mezihvězdné komunikace (100 - 109) 

(čísla v závorkách jsou hodnoty, které určil Drake jako rozmezí) 

 

Frank Drake si dosadil čísla a jeho rovnice vypadala takto: 

𝑁 = 10 ⋅ 0,5 ⋅ 2 ⋅ 1 ⋅ 0,01 ⋅ 0,01 ⋅ 10000 

𝑁 = 10 

Podle Drakea je v naší Galaxii 10 civilizací (z toho jedna jsme my). Takže v galaxii Mléčná dráha je 

někde ještě 9 civilizací, které jsou schopny komunikace. 

 

Zkusíme si dosadit vlastní čísla: 

Stáří naší galaxie je 13,5 miliard let. Počet hvězd v ní je zhruba 500 miliard podle nejnovějších odhadů. 

Délka života hvězdy je v průměru 5 miliard let. Pokud nám hvězdy vznikají pravidelně, tak každý 

rok přibude okolo 100 hvězd.  

Podíl hvězd s planetárním systémem je okolo 30%. 

Průměrný počet obyvatelných planet je 2. 

Život se vyvine na 1 planetě. Myslím, že i ta nejnižší forma života se vyvine na každé planetě. 
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Zde si rovnici trošku upravím. Na Zemi existovalo za celou dobu okolo 50 miliard živočišných druhů. 

Do inteligentní podoby se vyvinulo okolo několika desítek druhů. Mimo člověka to je třeba delfín, 

šimpanz či prase. Budeme tedy počítat s číslem 50. 

Ale pouze člověk se dokázal dostat na úroveň, kdy dokáže sestrojit přístroj pro mezihvězdnou 

komunikaci. Takže číslo 1. 

Ačkoli člověk od procesu hominizace je na planetě už asi 7 milionů let, tak až posledních pár tisíc let 

se snaží navzájem vyhubit. Ale pouze pár desítek let jsme schopni mezihvězdné komunikace. Bohužel, 

jak známe lidstvo, tak se brzy svojí mocichtivostí zahubí. Můj pesimistický odhad je, že lidstvo do 

pár set let vymře. Takže dosadím číslo 500. 

Kolik civilizací v mé rovnici vyjde? Podíváme se: 

𝑁 = 100 ⋅ 0,3 ⋅ 2 ⋅ 1 ⋅ 50 ⋅ 1 ⋅ 500 

𝑁 = 1 500 000 

Vyšlo mi milion a půl civilizací v naší galaxii. To číslo vypadá dost nereálně, ale když si uvědomíme, 

že v galaxii je okolo půl bilionu hvězd, tak to zas až tak nereálné není. Navíc, Mléčná dráha má 

průměr 90 tisíc světelných let. Ovšem jádro má průměr okolo 25 000 světelných let a v jádře Mléčné 

dráhy probíhá tolik vesmírných reakcí, že je absolutně nemožné, aby tam existoval život. A tloušťka 

Mléčné dráhy je zhruba 1500 světlených let. Tudíž život v Mléčné dráze je pouze v oblasti, která 

vypadá jako CD. Objem tohoto vesmírného CD je okolo 8,8 bilionu ly3. Objem sluneční soustavy je 

okolo 33,5 ly3, protože gravitační působení slunce je až do vzdálenosti 2 světelných let (gravitační 

pole Slunce je koule, tudíž vzorec pro objem koule je objem sl. soustavy). Takže do Mléčné dráhy 

(oblasti vhodné pro život) by se vlezlo asi 263 miliard slunečních soustav.  

Je ale také potřeba si uvědomit, že jedna soustava nemusí mít jen jednu hvězdu. Právě naopak. 

Minimálně polovina planet má ve své soustavě víc než jednu hvězdu. Vědci dokonce uvažují, že 

sluneční soustava je svým uspořádáním výjimka.  

A teď se vrátíme k předpokladu, že mimozemské civilizace neměly čas k nám doletět. Jenže ony 

měly. Budeme tedy předpokládat, že civilizací v Mléčné dráze je 1,5 milionu. Určitě některé z nich 

jsou na vyšší úrovni než my. 

Pokud bychom předpokládali, že jejich rychlost cestování bude například 0,1 c (tuto rychlost uvedl 

vědec Michael H. Hart), tak kolonizační doba (což je obsazení celé galaxie) by trvala zhruba 1 milion 

let. V této úvaze se navíc počítá s tím, že stejnou dobu letu z planety na planetu zabere i osidlovaní a 

vytváření kolonií na nich. 

 

Vzhledem k tomu, že stáří Země je 4,5 miliard let a Mléčné dráhy 13,5 miliard let, tak desítky miliard 

hvězd existovalo ještě před vznikem naší hvězdy. Co tím chci říct? Jen to, že pokud jsou v naší galaxii 

nějaké civilizace, může být mezi nimi být i civilizace starší o několik miliard let než je ta naše. Tato 

civilizace musí být tak vyspělá, že by nám připadala jako bohové. 
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A co když nějaká civilizace dosáhla u svých lodí pouze rychlosti stejné jako VASIMIR, ale protože 

jejich délka života je desítky tisíc let, tak jim to nevadí? VASIMIR dokáže 1 světelný rok urazit za 

498 let (počítejme s 500) a průměr galaxie je 90 tisíc světelných let. I kdyby ona civilizace žila na 

úplném okraji galaxie, dokázala by se dostat na druhý okraj (počítejme i s osidlováním planet, jenž 

zabere stejně času jako cesta na další planetu) za 90 milionů let. Galaxie tedy by už měla být osídlena. 

Pouštět se do výpočtů s nižší rychlostí nemá cenu, taková civilizace určitě nemá v plánu osidlovat 

svoje vzdálené okolí. 

 

Proto odpověď, že k nám neměli čas doletět, je nesmysl. Měli ho hodně. 

  

Obrázek 4: Galaxie Mléčná dráha 
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Perkolační teorie 

Předchozí teorie je založena na myšlence či hypotéze, že cizí civilizace neměli čas k nám doletět. 

Teorii jsme si úspěšně vyvrátili. Ale perkolační teorie, kterou navrhl Geoffrey Landis, není založena 

na čase, ale na něčem jiném. Na 3 klíčových předpokladech: 

Mezihvězdné cestování není nemožné, jen je obtížné. Pomalu se vesmírná loď kodrcá vesmírem a 

trvá ji třeba tisíce let, než dorazí k cíli. Landis tvrdí, že u každé civilizace lze určit jejich maximální 

kolonizační vzdálenost. Třeba pozemšťané budou podle něj schopni založit kolonii bez přestupu v 

blízkosti hvězdy tau Ceti, která je od nás necelých 12 světelných let. Ale dál říká, že nikdy přímo 

nedoletíme k jakékoli hvězdě v hvězdokupě Hyády, která je od nás 150 světelných let. Landis je 

názoru, že každá civilizace dřív nebo později zjistí, že v jejím okolí je jen velmi malý počet hvězd 

vhodných ke kolonizaci a tak narazí na vlastní limity mezihvězdného cestovaní bez přestupů. Pokud 

budou chtít kolonizovat vzdálenější oblasti, budou muset cestovat s přestupy, čímž se vytvoří 

sekundární kolonie. 

 

Landis předpokládá, že když je mezihvězdné cestování tak složité, bude mít mateřská kolonie velmi 

nízkou kontrolu nad svými koloniemi, ne-li vůbec žádnou. A pokud bude kolonii trvat velmi dlouho, 

Obrázek 5: Geoffrey A. Landis 
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než se zmůže na další cestu, je vysoce pravděpodobné, že si mezitím vytvoří vlastní kulturu, která 

bude nezávislá na té původní. 

Poslední klíčový předpoklad je, že osidlování bude nerealizovatelné na již světě kolonizovaném. 

Tímto chce říci, že když je cestování tak obtížné a nákladné, mnohem těžší bude následná invaze. 

Touto myšlenkou můžeme zavrhnout většinu dějů hollywoodských sci-fi filmů. 

Geoffrey Landis ale řekl ještě jednu větu, resp. pravidlo. Kultura buď má, nebo nemá vůli a motivaci 

k osidlování okolí. Pokud taková vůle existuje, dříve či později civilizace obsadí všechny vhodné 

planety ve svém dosahu. Ale mimozemská civilizace, která bude celá obklopena už obsazenými 

planetami, zcela ztratí vůli a chuť kolonizovat okolí a tak se z ní stane usedlá civilizace. 

Jakákoli civilizace má tedy pravděpodobnost p, že se z ní vyvine kolonizující civilizace, ale také 

pravděpodobnost 1-p, že z ní bude civilizace usedlá. 

Tyto 3 předpoklady a jedno pravidlo nám skvěle definují perkolační problém. Klíčovou úlohou je to, 

že musíme pro každý systém spočítat pravděpodobnost existence spojité cesty z jedné strany systému 

na druhou. 

Perkolační teorie se užívají v mnoha případech, třeba šíření požárů, nakažlivých chorob v populaci či 

při popisu chování kvarků v atomových jádrech. 

A co že to vlastně ta perkolace je? Ve skutečnosti je to pouze způsob, jak vyplnit velké pole prázdných 

prostor různými objekty. 

Perkolační teorie předpokládá, že každé políčko čtvercové sítě s celkovým počtem N políček má 

pravděpodobnost p, že bude osídleno. Dále předpokládá, že políčka jsou na sobě nezávislá, což 

znamená, že pokud bude jedno políčko osídleno, nijak nezmění pravděpodobnost osídlení vedlejšího 

políčka čí jakéhokoli dalšího. 

Vztahy jsou dva: 

𝑝 ⋅ 𝑁 

Tento vztah nám říká, kolik políček bude osídleno. 

(1 − 𝑝) ⋅ 𝑁 

Tento vztah nám říká, kolik políček zůstane prázdných. 

N je počet políček 

p je pravděpodobnost osídlení 

Pokud p bude malé číslo, budeme mít hodně prázdných políček, zatímco, když bude p blízko 1, tak 

prázdných políček zůstane jen pár. Dále je důležitý pojem perkolační hluk (spojující hluk). To je 

souvislé spojení z jedné strany na druhou. Perkolační hluk vznikne pouze tehdy, pokud je 

pravděpodobnost p větší než pc, což je perkolační práh. 

A jak toto celé souvisí s Fermiho paradoxem? No, pokud má Landis pravdu, tak perkolační teorie 

nám simuluje šíření mimozemských civilizací v naší Galaxii. 
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Obrázek 6: Zde je pravděpodobnost p rovna 0,3, což znamená, že ze sta políček je vybarveno pouze 

třicet. Můžeme si všimnout, že i při 30% pravděpodobnosti existují shluky. Shluky jsou dvě či více 

políček, které spolu sousedí shora, zdola, zleva či zprava. 

 

Důležité je si určit pravděpodobnost p. Pokud máme, vyjdou nám 3 řešení. 

A) Pokud se p < pc, tak kolonizace skončí po určitém počtu kroků. Civilizace se budou šířit ve hlucích 

a hranice každého shluku budou tvořeny nekolonizujícími civilizacemi. 

B) Pokud se p = pc, tak shluky budou vykazovat fraktálovou strukturu, s prázdnými i zaplněnými 

oblastmi všech velikostí. 

C) Pokud se p > pc, tak se civilizace budou šířit donekonečna (perkolační teorie se nejlépe vysvětluje 

na nekonečně velké síti), ovšem budou pořád existovat prázdná místa, která budou obklopena 

nekolonizujícími civilizacemi. V tomto případě bude Galaxie jako ementál: Život bude od jedné 

strany na druhou, shora dolů, ale bude mezerovitý. 
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Obrázek 7: Zde je pravděpodobnost p 0,4, což znamená, že je vybarveno čtyřicet políček ze sta. 

 

Podle perkolační teorie tedy máme 3 možnosti vysvětlení, proč na Zemi ještě nedorazili kolonizující 

civilizace: 

A) kolonizace skončila dříve, než se dostala k nám na Zemi. 

B) Země se nachází v jedné z velkých neosídlených děr. 

C) Země je usazena v jedné z malých neosídlených děr. 

Která možnost je správná? To je docela těžká otázka, protože neznáme pravděpodobnost p a také 

počet hvězd vhodných ke kolonizaci. 



21 

 

 

Obrázek 8: Zde je pravděpodobnost p 0,5, což znamená, že políček je vybarvena přesně polovina. 

 

Landis používal číslo ⅓, což je stejně dobrý odhad jako kterýkoliv jiný. Co se týče hvězd, Landis 

počítal pouze s hvězdami podobnými Slunci. Ve vzdálenosti 30 ly je jich pouze pět. 

Když to rozšíříme na celou Galaxii, tak podle Landise dojdeme k závěru, že velké kolonizované 

prostory se střídají se zhruba stejně velkými prázdnými místy bez inteligentního života. A my žijeme 

v jedné z těchto prázdných děr. 
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Obrázek 9: Zde je pravděpodobnost p rovna 0,6, což znamená, že 60 políček ze 100 je vybarveno. 

Také se zde objevily dva spojující hluky. Spojující hluk je souvislá cesta z jedné strany na druhou. 

 

Teorie sama o sobě vypadá dobře, jenže vyvstává tu spoustu otázek. Třeba jestliže je civilizace 

schopna překonat 100 světelných let, bude pro ni problém 200 světelných let? Nebo je v každé oblasti 

pouze několik obyvatelných hvězd? Vždyť pro vyspělou civilizaci nemusí být problém změnit 

prostředí hvězdy k místu, kde se dá žít. Nebo (a to je otázka, na kterou pokud odpovíme ne, tak 

způsobí, že Landisova teorie okamžitě selhává) budou kolonizaci vždy provádět zástupci civilizace? 

Co když vyšlou automatické sondy? 

Ale i kdyby nám perkolační teorie odpověděla, proč jsme ještě nebyli navštíveni, nedokáže nám říct, 

proč jsme ještě nikoho neslyšeli. Pokud opravdu naše planeta je někde v prázdné díře, ovšem 

obklopena civilizacemi, jak to, že je neslyšíme? Proč by se mezi sebou přestali bavit? Vždyť optická 

či radiová komunikace je mnohem jednoduší než cestovat vesmírem. Navíc, v Landisově teorii se 

civilizace neskrývají (invaze je mnohem náročnější než cestování). 

Jakkoliv je perkolační teorie pěkná a rozumně znějící, nedává nám uspokojivé odpovědi. 
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Bracewellovy-von Neumannovy sondy 

Jak už víme, mezihvězdné cestování je velmi těžké, ale ne nemožné. Lidstvo je schopno postavit 

sondu a nechat ji letět vesmírem k nejbližší hvězdě. Ano, bude ji to trvat i tisíce let, než tam doletí, 

ale přece jen tam dorazí. A teď si představme civilizaci o dost vyspělejší než my, která by dokázala 

postavit sondu, například o rychlosti 0,05c. A pokud by dokázala vyvinout Bracewellovy-von 

Neumannovy sondy, kolonizace Galaxie by byla velmi rychlá. 

Asi by bylo vhodné se zmínit, cože to ty Bracewellovy-von Neumannovy sondy jsou. Bracewellovy-

von Neumannovy sondy jsou sondy, které se dokáží replikovat a vytvářet tak přesné kopie. To 

znamená, že vytvoříte jednu a ona se pak může replikovat donekonečna. Tyto sondy se chovají více 

jako živá bytost než nějaké stroje. 

 

Stačí, když první sonda poletí z domovské planety, přistane na vhodné planetě a tam najde materiály 

potřebné k vytvoření kopie. Až ji vytvoří, tak kopie letí dál na jinou planetu. A takhle celý proces 

pokračuje. Pokud budeme předpokládat rychlost 0,05c, tak celá Galaxie bude kolonizována do 2 

milionů let. Celé to bude levné a poměrně rychlé. Nepotřebujete mít zásoby jídla, vody a vůbec 

žádných surovin k přežití posádky. Žádnou totiž nemáme. 

Lidstvo zatím není schopno Bracewellovy-von Neumannovy sondy vytvořit, ačkoliv je fakt, že sama 

lidská rasa je určitý druh těchto sond. Možná jsme jen sonda nějaké velmi vyspělé civilizace. Kdo ví? 

Obrázek 10: Sonda Voyager 1 
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Další problém u těchto sond je, že ony mají za úkol někam doletět, poté se replikovat a letět zase dál. 

Co když ale tyto sondy jednou doletí na svou domovskou planetu, samozřejmě ji nepoznají a zničí ji? 

Jsou ochotny civilizace schopné vyrobit Bracewellovy-von Neumannovy sondy poslat je do vesmíru 

a riskovat tak případné zničení? Těžká otázka. 

  

Mnoho lidí věří, že Bracewellovy-von Neumannovy sondy jsou odpověď na Fermiho paradox. Proč? 

Mimozemšťany jsme ještě neviděli, určitě by poslali místo sebe sondy. Toto je ovšem velmi mylný 

předpoklad. Fermiho paradox se zabývá jak mimozemšťany, tak jejich výtvorů. A protože jsme ve 

vesmíru neviděli ani nějaké uměle vytvořené zařízení, který by bylo důkazem existence jiné civilizace, 

můžeme říct, že Bracewellovy-von Neumannovy sondy nejsou odpověď na Fermiho paradox. 
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Jsme solární šovinisté 

 Lidé celou dobu předpokládají, že jakákoliv civilizace potřebuje ke svému přežití planetu, která má 

polohu zhruba jako my ve sluneční soustavě, že potřebuje pouze hvězdy typu Slunce (spektrální 

třída G2) a že se dokáže plně vyvinout pouze v polovině života své domovské hvězdy apod. Také, 

že svoji planetu budou brát jako jediný majetek, budou ji chránit a vážit nadevše. Ale co když to tak 

není? 

Co když existují civilizace, které pouze žijí na planetě a jakmile ji využijí, odletí pryč? Podle Dysona 

civilizace typu K2 by mohla planetu ve svém planetárním systému rozbít a materiál z ní použít na 

vytvoření sféry kolem své hvězdy. Díky této sféře bude mít ona civilizace kontrolu nad veškerou 

energií hvězdy, což znamená, že bude mít několika miliardakrát víc energie než dokážeme my 

zachytit. Pokud by tato civilizace se rozhodla vyrazit na vesmírné cesty, určitě by si Dysonovy sféry 

vyráběla všude, kde přistane. Pokud by to byla pravda, proč by létali ke hvězdám typu G, když hvězdy 

typu O dávají mnohonásobně více energie? Jen pro srovnání, hvězda LBV 1806-20, která je na druhé 

straně Galaxie, má jasnost 5-40 milionů Lʘ (sluneční zářivost). Kdyby okolo této hvězdy nějaká 

civilizace postavila Dysonovu sféru, měla by za 1 sekundu tolik energie, kolik lidstvo dostane od 

Slunce za 1,9 miliard let (při předpokladu, že planeta zachytí pouze třetinu miliardtiny celkové 

energie Slunce a jasnosti 20 milionů Lʘ). To už je hodně velký rozdíl.  

 

Jestliže se tyto civilizace chovají jako nomádi, tak doletí ve svých hvězdoletech na planetu blízkou 

hvězdě typu O, užijí si pár milionů let bohatství oné hvězdy a odletí dříve, než hvězda vybuchne jako 

supernova. Hvězdy typu O jsou absolutně nevhodné ke vzniku života, ale civilizace typu K2 jim 

můžou dávat přednost. 

Obrázek 11: Možná podoba Dysonovy sféry 
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Také můžou velmi vyspělé civilizace využívat energii kvantového vakua či dokonce extrahovat 

energii z černých děr. Pokud ano, tak ani žádné hvězdy nepotřebují. Mohou žít ve svých gigantických 

generačních lodích, aniž by vystoupili svýma nohama (či chapadly nebo i něčím jiným) na povrch 

planety. 

Jednoduše řečeno, pro takové civilizace existují daleko zajímavější místa než naše planeta. 

Kardašova stupnice 

Teď si asi říkáte, co že je to K2, které se tak často objevuje v předchozích odstavcích. K2 je označení 

pro civilizaci, která je schopna využít veškeré zdroje své domovské hvězdy. 

Nikolaj Kardašov rozdělil civilizace na 3 typy a to podle množství energie, které je schopna využít. 

Mezi každými stupni množství energie exponenciálně narůstá. 

Pro názornost tabulka: 

 

Stupeň Ekvivalentní civilizace Množství využité energie 

0,25 Římská říše 108 W 

0,5 
Svět v době průmyslové 

revoluce 
1011 W 

0,73 Současný svět 1014 W 

1 

Civilizace schopná využít 

veškeré zdroje své 

domovské planety 

4∙1016 W 

2 

Civilizace schopná využít 

veškeré zdroje své 

domovské hvězdy 

4∙1026 W 

3 

Civilizace schopná využít 

veškeré zdroje své 

domovské galaxie 

4∙1037 W 

4 Teoretická >4∙1037 W 

 

Kardašov také spočítal, kdy se lidé dostanou na jednotlivé úrovně. Civilizací typu 1 se staneme kolem 

roku 2 200. Civilizací typu 2 zhruba v roce 5 200 a v roce 17 800 budeme civilizací typu 3. Typ 1 

nebude problém dosáhnout, typ 2 možná také ne, ale pokud se nevymyslí nadsvětelný pohon, dostat 

se na kategorii 3 bude trvat v řádu milionů let. 
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Zůstávají doma 

Šesté řešení Fermiho paradoxu se opírá o myšlenku, že většina civilizací zůstává doma na své rodné 

planetě a jen my, či několik dalších (nevíme kolik), se snaží expandovat dál do vesmíru. 

Jenže, proč by zůstávali doma? Máme několik důvodů, proč se snažit co nejdřív letět pryč z domovské 

planety. 

Pokud budeme počítat s tím, že ostatní civilizace jsou nám podobné, tj. že mají peníze, jsou soutěživé 

mezi sebou, mají více národů apod., tak první důvod je, že soutěžení, kdo dřív vyletí do kosmu, 

přinese časem nabídku létat do vesmíru soukromě. Ano, turismus převáží nad vědou. Takže cestování 

do kosmu může být pro bohaté mimozemšťany jakýsi ukazatel jejich bohatství jako třeba vila či 

sportovní auto. 

Druhý důvod je, že planeta je ve skutečnosti velmi nebezpečné místo k žití. Když si uvědomíme, že 

planeta je stará 4,5 miliardy let a tento úsek si převedeme do 1 dne, tak 1 sekunda je zhruba 52 tisíc 

let. Lidé jsou na Zemi okolo 7 milionů let (proces hominizace), což jsou 2 minuty a 14 sekund. Během 

posledních 2,5 milionu let (48 sekund) se na Zemi vystřídalo 52 chladných a 52 teplých výkyvu 

teploty - doba ledová.  

Navíc, na planetě je mnoho nebezpečných sopek či vulkánů, například ten v Yellowstonu. U něj se 

uvádí, že pokud by vybouchl, celou Severní Ameriku pokryje až třímetrovou vrstvou popelu. 

Pesimisté tvrdí, že by zničil celou planetu. No, zrovna Yellowstonský supervulkán vybuchuje 

pravidelně každých 600 000 let. Naposledy před 600 000 lety. Ale můžeme spočítat, za jak dlouho 

bouchne. Vědci zjistili, že země v Yellowstonu se zvedá. Tlačí ji totiž magma pod povrchem rychlostí 

40 cm za 100 let. Momentálně je asi 8 km pod zemí.  

Čas výbuchu lze vypočítat následujícím způsobem: 

Rychlost je 40 cm za 100 let 

𝑣 = 4 ⋅ 10−3 𝑚/𝑟𝑜𝑘 

𝑙 = 8 𝑘𝑚 = 8 000 𝑚 

𝑡 =  
𝑙

𝑣
 

𝑡 =  
8 000

4 ⋅ 10−3
 

𝑡 = 2 000 000 let 

Výbuch Yellowstonského supervulkánu by měl nastat za 2 miliony let, pokud magma bude stoupat 

konstantní rychlostí. 

 

Očividně to zas tak horké s tím Yellowstonem nebude. 

Dále máme různé tsunami, hurikány, tornáda. Země je velice nebezpečné místo. 
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To jsou všechno nebezpečí na planetě, ale také existuje i nebezpečí zvenku. Meteority dopadají na 

Zemi pořád. Naštěstí jsou malé, ale co když se přiblíží objekt o průměru třeba 500 km? Pokud by 

takový objekt spadl na Zemi, tak by odloupl zhruba 10 km tlustou vrstvu zemské kůry v místě dopadu, 

magma a nečistoty vyletí až na oběžnou dráhu Země a poté se vrátí zpět na Zem, aby ji zničily. Celá 

země bude obklopena lávou a popelem a do 24 hodin zmizí veškerý život (ani želvušky by to 

nepřežily). Údajně taková katastrofa zasáhla planetu už šestkrát. Zde odkaz na simulaci takové 

katastrofy. 

 

Před 65 miliony lety (20 minutami) takto s největší pravděpodobností vymřeli dinosauři. 

Obrázek 13: Zóna smrti, zóna s velkou vrstvou popelu, zóna s menší vrstvou popelu 

Obrázek 12: Koronární výtrysky 

http://1url.cz/otRGc
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Anebo jiný objekt, třeba kometa či planetka. Důsledky by byly katastrofické. 

Obecně se dá říci, že každou chvíli se děje nějaká katastrofa (každou setinu sekundy), jen v poslední 

době nejsou tak velké, aby planetu zničily. 

 Poslední důvod je, že i Slunce nás může ohrozit. Jako první problém jsou koronální výtrysky. To 

jsou ohromné bubliny magnetického plazmatu. Tyto bubliny mají velký vliv na kosmické počasí. 

Další problém, pro naši planetu naštěstí až za 5 miliard let, je výbuch Slunce. 

Benjamin Zuckerman (americký astrofyzik) tvrdí, že pokud v Galaxii žije 10 až 100 dlouhověkých 

civilizací, minimálně 1 bude nucena se stěhovat kvůli smrti své domovské hvězdy. Pokud jich je 100 

tisíc, tak by měla být Galaxie kolonizována civilizacemi hledajícími nový domov. 

  

Závěr, že všechny civilizace zůstávají doma, je dle mě nesprávný. Stačí si projít všechna rizika a 

nebezpečí života na planetě. A jako poslední důkaz můžu uvést nás, lidstvo. 
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Surfují po síti 

Toto řešení se zabývá myšlenkou, že vyspělé civilizace omrzí reálný život, rezignují na extrémně 

těžkou a drahou cestu vesmírem za účelem ho kolonizovat a raději se ponoří do virtuálního světa 

(podobný svět popisuje kniha Ready player one od Ernest Cline). 

Představme si, že vědci z oné civilizace naleznou teorii všeho (teorie, která nám sloučí kvantovou 

mechaniku a obecnou relativitu; vznikne z ní teorie kvantové gravitace a měla by umět popsat chování 

všeho od subatomárních částic až po kupy galaxií). Naleznou odpovědi na úplně všechno. Život od 

jeho počátku, vesmír do posledního detailu, jsou schopni takřka všeho. Jednoduše řečeno, jejich 

poznatky ze všech odvětví vědy dosáhly stropu. Představme si, že jejich počítače jsou na takové 

úrovni, kterou nenajdeme ani v žádné sci-fi literatuře. A také si představme, že zjistili, že cesty 

vesmírem nemají smysl, protože by se jim to finančně, materiálně či z jakéhokoliv jiného důvodu 

nevyplatilo. Nebo prostě nechtějí. A tak se rozhodnou, že budou raději zkoumat virtuální realitu. 

Jistě, můžeme namítnout, že vědecké bádání nikdy nemá konce, že vždy se dá najít něco nového či 

se na problém dívat více úhly pohledu. Ale co když se vesmír ve skutečnosti řídí pouze hrstkou 

pravidly, které ona civilizace, po dlouhé době (třeba desítky tisíc let), už nalezla? 

 

Také můžeme namítnout, že virtuální realita nikdy nebude na úrovni pravé reality. Jenže, virtuální 

realita slouží pouze k uspokojení potřeb, které nám realita nedokáže poskytnout. Ačkoliv potřeby 

můžou být různé, všelijaké, bizarní a kdo ví jaké, tak účastníci nebudou mít potřebu pronikat za 

hranice, budou si chtít je užívat. Taková virtuální realita nebude extrémně náročná, zvlášť když 

výkony jejich počítačů budou jakoby z jiného světa. 

Obrázek 14: Virtuální realita 
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Navíc, když bychom se na ulici zeptali kolemjdoucích, jaký život by si raději vybrali, zda-li v pravé 

realitě plný starostí, problémů, ale i veselých chvilek nebo virtuální realitu plnou pouze veselých a 

příjemných starostí, co by si vybrali? Myslím, že většina lidí by zvolila druhou možnost. Stačí se 

podívat, kolik lidí na světě tráví svůj volný čas vysedáváním u televize nebo před počítačem. A je 

lepší se dívat na finále Ligy mistrů v televizi nebo si ho zahrát a dát gól nejlepšímu brankáři světa? 

Je lepší se dívat na dobrodružný film plný adrenalinu nebo být hlavní hrdina a přitom vědět, že se mi 

nic nestane? A je lepší… takhle bychom mohli pokračovat donekonečna. Myslím, že je jasné, co je 

lepší. 

 

Odpověď Surfují po síti nám otázku neřeší, spíše ukazuje budoucnost lidstva. Ano, my můžeme 

preferovat život ve virtuální realitě, ale zvolili by si to tak všechny civilizace? Asi ne, vždyť mnoho 

lidí dá přednost kontaktu s živými bytostmi před gauči s televizí. 

A i kdyby bylo pro onu civilizaci cestování vesmírem neuskutečnitelné, mohli by přece komunikovat. 
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Teorie signálové 

V kapitole Teorie signálové jsou teorie zabývající se, zda-li na Zem někdy dorazil signál od jiné 

civilizace, zda-li jsme schopni rozluštit signály mimozemšťanů či jestli je vypouštění signálů do 

vesmíru vůbec dobrý nápad. 

Signály jsou, ale my neumíme naslouchat 

Jak jsme zjistili z předchozích řešení, cestování vesmírem je pomalé a drahé. A to jak pro kosmické 

lodě, tak i automatické sondy. To vysvětluje, proč tu ještě není návštěva z jiné planety, ale 

nevysvětluje, proč jsme nikoho neslyšeli. 

Je-li mezihvězdné cestování opravdu nedosažitelné, což by rychle zjistili, proč by se schovávali? 

Nemusí se bát invaze jiné civilizace, protože nejbližší soused je tak daleko, že nedokáže nikdy přiletět. 

Civilizace může akorát získat, nic ztratit. Rozhovor s jinou vyspělou civilizací může přinést tolik 

informací pro obě strany. Navíc, komunikace je mnohem levnější než cestování (pokud příbuzní bydlí 

na druhém konci světa, taky za nimi nepoletíte, ale raději zavoláte). 

Pokud tedy opravdu mimozemšťané okolo nás komunikují, ať už o čemkoliv, proč je neslyšíme? 

Jedna z prvních odpovědí, co asi každého napadne, je ta, že nevíme, jakým způsobem komunikují a 

tím pádem ani nevíme, jak jim naslouchat. 

Je pošetilé si myslet, že známe všechny komunikační technologie. Stačí jeden malý příklad. 

Radioinženýra z roku 1939 přeneseme do roku 2016, on by si sestrojil radiový přijímač a zkusil by si 

poslouchat. Brzo by zjistil, že nic nechytne. FM vysílání, které se dnes používá, bylo spuštěno až v 

roce 1959. Taky by asi kroutil hlavou nad komunikací pomocí laserů, vláknové optiky či 

geostacionárních družic. 

Je možné, že vyspělé civilizace komunikují mezi sebou tajně. Třeba z důvodu, aby nenarušili vývoj 

mladých civilizací, jako jsme my. 

Ale budeme předpokládat, že civilizace, když nemůže nikam vyrazit, bude chtít alespoň s někým 

hovořit. Také budeme předpokládat, že pro všechny civilizace platí stejné fyzikální zákony. V tom 

případě má 4 možnosti. 

Elektromagnetické signály 

Nejběžnější cesta k poslání informace. Šíří se rychlostí světla, dokáže překonat velké vzdálenosti. 

Zachytáváme je pomocí obrovských antén radiových teleskopů. A protože díky nim zkoumáme 

přirozené objekty, můžeme je použít i na umělé. Vědci si mnoho let mysleli (a možná stále myslí), že 

jiné civilizace postaví obrovský vysílač elektromagnetických vln a budou vysílat informace, třeba 
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(při troše štěstí) o tom, jak takové zařízení sestrojit. Nicméně, my si ukážeme, jak zachytit nechtěné 

informace o civilizacích typu K2 či K3. 

Taková civilizace by si totiž postavila okolo své hvězdy Dysonovu sféru, aby získala maximum 

energie ze své hvězdy. Dysonova sféra vyzáří vždy stejně energie jako hvězda - energie se musí 

pokaždé nějak přeměnit - ale mělo by jít o energii v infračervené oblasti s teplotou mezi 200 až 300 

K (-70 až +30°C). Takže hledání záření s vlnovou délkou 10 mikronů je dobrá cesta, jak najít 

pozůstatky astroinženýrských projektů mimozemských civilizací. 

Japonští astronomové po takovýchto zdrojích pátrali, ale do vzdálenosti 80 světelných let nic nenašli. 

To ještě neznamená, že v této vzdálenosti žádné civilizace nejsou, třeba Dysonovy sféry nestaví. 

Nicméně, opravdu vyspělé civilizace by nebyly spokojeny s infračerveným zářením jako opad, 

protože ideální cíl by byla produkce záření s teplotou jako má reliktní (3K). Opravdu vyspělí 

mimozemšťané možná staví natolik efektivní Dysonovy sféry, že by bylo lepší se zaměřit na oblasti 

jen o fous teplejší než má reliktní záření. 

Daniel Whitmire a Jason Wright v roce 1980 navrhli další způsob, jak by jiné civilizace mohli 

neúmyslně vysílat elektromagnetické záření. Pokud budou dlouho používat štěpné reaktory, musí se 

pak nějak zbavit radioaktivního odpadu a řešení je, že tento odpad naloží do rakety a tu pošlou přímo 

do hvězdy. Pokud by to udělali, projeví se přítomnost podivných izotopů ve spektru hvězdy a bude 

velmi obtížné to vysvětlit přirozeným způsobem. Příklad je třeba hvězda se spektrálními čarami 

praseodymu a neodymu. Pokud by takové záření trvalo dlouho, což by trvalo klidně i miliardy let, 

mělo by nás to zajímat. Dokonce si někteří vědci myslí (třeba Drake), že civilizace to udělá naschvál, 

aby se zviditelnila. 

Nicméně, nic z tohohle nebylo zatím nalezeno. 

Gravitační signály 

Na gigantické vzdálenosti působí mimo elektromagnetické síly i síla gravitační. Navíc se také šíří 

rychlostí světla. Takže to vypadá, že gravitační signály jsou také dobrá volba pro komunikaci? Spíše 

ne. Je o dost slabší interakcí než elektromagnetismus, navíc, pokud chcete vysílač gravitačních vln, 

musíte vzít něco opravdu těžkého a zatřást s tím. Třeba hvězdu. Teď samozřejmě nastává otázka, zda-

li je vůbec nějaká civilizace, ať už typu K2 či K3, toho schopna. Ale jedno je jisté, proč by to dělala, 

když elektromagnetické signály jsou mnohem jednodušší a levnější? 
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Další problém je vůbec gravitační vlny přijmout. Například lidé mají pouze jeden - LIGO v Americe 

(tvoří ho dvě čtyřkilometrová ramena v pravém úhlu; v každém ramenu se pohybují laserové svazky 

ve vakuu; zařízení se snaží detekovat gravitační vlny hledáním změn délek menších než 1 tisícina 

jádra atomu). LIGO momentálně zachycuje spíše astrofyzikální procesy než konverzaci jiných 

civilizací. 

 

Když se podíváme na výhody a nevýhody, zjistíme, že elektromagnetismus je pro vesmírnou 

komunikaci lepší než gravitace. 

Částicové signály 

Elektrony a protony jsou velmi nevhodné pro mezihvězdnou komunikaci, protože jejich dráhy se 

zakřivují vlivem magnetického pole Galaxie = nevíte, kde signál skončí. Zato neutrina, ty mají přímou 

a nezakřivenou dráhu, gravitace na ně působí velmi málo. Ale je tu s nimi jeden problém. Téměř 

nereagují s hmotou. Pokud byste chtěli neutrino zastavit, musíte mít 1 000 světelných let tlustou 

vrstvu olova. Výhoda je, že i primitivní civilizace jako jsme my, dokáže neutrina detekovat. V roce 

1987 zaznamenaly detektory Kamiokande v Japonsku a IBM v Americe několik neutrin v intervalu 

pouhých několika sekund. Vědci zjistili, že tyto neutrina vznikla při výbuchu supernovy SN1987A 

ve Velkém Magellanově oblaku. Ten je od nás vzdálen asi 170 000 světelných let. 

Obrázek 15: LIGO 
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Civilizace mohou komunikovat pomocí neutrinů, ale nedávalo by to smysl, elektromagnetismus je 

levnější a jednodušší. Komunikovat přes neutrina dává logiku asi jako cestovat z Brna do Prahy 

letadlem přes New York. Nemá to logiku. 

Tachyonové signály 

Pokud tachyony existují, poskytovaly by jeden z nejlepších a nejrychlejších komunikačních způsobů. 

Zbavili bychom se otravné čekací doby mezi otázkou a odpovědí. Nicméně, tachyony nebyly dosud 

potvrzeny, takže můžeme jenom spekulovat a snít. 

 

Vesmírné civilizace také mohou komunikovat přes dosud pro nás neobjevené prostředky. To by i 

vysvětlovalo Fermiho paradox. Ale spoléhat se na odpověď, že existují (přestože důkaz najdeme až 

v příštích letech, až zjistíme další způsoby komunikace), mi nepřijde zrovna dvakrát skvělé. 

Jenže na druhou stranu, pořád tu jsou elektromagnetické signály a ty jsou ve všem výhodnější - 

pohybují se nejvyšší možnou rychlostí ve vesmíru, jsou levné, dají se snadno detekovat atd. Pokud 

tedy budeme předpokládat, že ostatní civilizace si povídají pomocí elektromagnetických signálů, 

proč je neslyšíme, když je umíme detekovat? Protože se šíří na různých frekvencích. 

  

Obrázek 16: Typ, délka a frekvence vlny 
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Neznáme frekvenci 

Pro tuto teorii budeme předpokládat, že ostatní civilizace používají elektromagnetické signály. Tím 

pádem máme 3 typy signálů: 

Signál pro nás 

Pokud vyspělejší civilizace hledají méně vyspělé nebo i vyspělejší, prostě jiné, je možné, že paprsek 

se zprávou namíří přímo ke hvězdám, kde předpokládají, že existuje život. Je docela možné, že 

vyspělejší civilizace dokážou najít i planetu naší velikosti. Ostatně, i my jsme schopni najít planetu o 

velikosti Saturnu u jiných hvězd. Pokud je poblíž nějaká civilizace, je velmi pravděpodobné, že k 

nám letí zpráva, jen ještě nedorazila. A třeba taky žádná neletí, protože ostatní civilizace zatím nic 

neposlaly. 

Nechtěný signál  

Druhým typem je část komunikace, která není nám určena. Dvě civilizace si mezi sebou povídají a 

my omylem zaslechneme jejich rozhovor. 

Únik signálu 

Třetí typ není signál určený pro komunikaci, jde o zbytek jiné aktivity. I z naší planety unikají 

podobné signály - jedná se o radiové a televizní vysílání nebo vojenské radary. Ovšem kabelové a 

satelitní systémy eliminují úniky a tak už z naší planety jich tolik neuniká. Dá se říct, že třetí typ 

signálu je dočasný, protože civilizace se během několika desítek let zbaví úniků z jejich vysílání. 

Proto je podle vědců téměř nemožné zachytit tento typ. 

 

Protože naše technologická úroveň je velmi nízko, je lepší se snažit hledat signály typu 1. Ale na jaké 

frekvenci? 

Elektromagnetické spektrum, též zvané Maxwellova duha, zahrnuje elektromagnetické záření všech 

délek. Začíná na frekvenci 100 kHz (vlnová délka je 1 km) a končí až za frekvencí 100 EHz (vlnová 

délka je pod 5 pm). Nejdelší vlnové délky mají radiové vlny, nejkratší gama záření. 

Vědci Philip Morrison a Giuseppe Cocconi se v 50. letech 20. století zabývali, na jaké frekvenci 

mohou civilizace komunikovat. Společně brzy přišli na to, že nejvhodnější pro mezihvězdnou 

komunikaci jsou rádiové vlny, což je pásmo od 1 MHz až po 300 GHz. Problém je, že toto pásmo je 

pořád velmi široké. Pokud by nějaká civilizace vyslala signál v podobě rádiových vln a zároveň chtěla, 

aby byl srozumitelný a bez šumu, musí být úzkopásmový. Pokud by byl širokopásmový, snadno by 

se zaměnil za šum pozadí (dobrý příklad je otáčení knoflíku rádia - mezi vysíláním je slyšet šum a to 

jsou právě ty širokopásmové signály). Šířka jejich vysílání by byla okolo 0,1 Hz (při větší šířce by 
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docházelo k disperzi signálu na elektronech v mezihvězdných oblacích), což pro nás znamená velký 

problém, jelikož to jsou 3 biliony možných rádiových kanálů. 

Cocconi a Morrison zjistili, že vysílání s frekvencí menší než 1 GHz jsou v naší Galaxii značně 

zašumělé (signál se utopí v šumu pozadí). Na frekvenci nad 30 GHz je zašumělá atmosféra Země. 

Pokud mimozemšťané vysílají na vyšší frekvenci, my je neuslyšíme, protože signál se ztratí v 

atmosférické interferenci. Nejtišší, a tedy nejvhodnější pásmo, je mezi 1 GHz a 10 GHz. 

 

Cocconi s Morrisonem dále zmenšovali rozsah. Zjistili, že vodík silně září na frekvenci 1,42 GHz 

(nazývá se vodíková čára). Poté, že ionty hydroxylové skupiny OH silně září na frekvenci 1,64 GHz. 

Vodík (H) a hydroxyl (OH) společně složí molekulu vody (H2O). A protože voda je nezbytná pro 

život, tak platí, že kde je voda, je i život. Oblast mezi 1,42 a 1,64 GHz navíc patří k nejtišším oblastem 

rádiového spektra. Této oblasti se začalo říkat Waterhole (vodní díra) a vědci předpokládali, že v 

rozmezí 1,42 až 1,64 GHz uslyšíme jiné civilizace. 

Mezitím, co Morrison s Cocconim objevili Waterhole, už jiný vědec, nám známý Frank Drake, 

naslouchal v tomto rozmezí. Jeho přístroj studoval problémy astronomických směrů, ale Drake také 

měl zájem najít případný mimozemský život. Sledoval dvě hvězdy, tau Ceti a epsilon Eridani, a hledal 

signály inteligentních bytostí. Bohužel nic nenašel. Díky pátrání Drakea a Morrisona s Cocconim 

vznikly další projekty, nejdůležitější SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence). 

Dnes je situace mnohem zamotanější. Astronomové znají desítky tisíc možných pásem, které vznikají 

díky více než stovce typů různých molekul. Důležité frekvence jsou třeba 22,2 GHz (přechod v 

molekule vody), jednoduché násobky vodíkové čáry (dvojnásobek, π-násobek, atd.) Ačkoli mnoho 

Obrázek 17: Giuseppe Cocconi a Philip Morrison 
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vědců tvrdí, že nejvhodnější pásmo je okolo vodní čáry, možná nakonec budeme muset prohledat 

celou škálu od 1 až 30 GHz. 

Za celou dobu nikdo nic mimozemského neslyšel. Nejzajímavější byl signál „Wow!“, mohutné 

úzkopásmové rádiové vzplanutí, ovšem po zkoumání bylo zjištěno, že jde o signál z člověkem 

vyrobené družice. 

Vědci Arthur Schawlow a Charles Townes zhruba ve stejnou dobu, kdy Cocconi s Morrisonem 

navrhli poslech rádiových vln, načrtli základní principy fungování laseru. Ačkoli první lasery byly 

velmi slabé, dnešní jsou mnohonásobně výkonnější. Dnes víme, že vyspělá civilizace může dát o sobě 

vědět pomocí laserových pulzů. Díky velmi silnému laseru si může taková civilizace posvítit na 

miliony hvězd denně. Možná bychom se měli začít rozhlížet po signálech ve viditelném spektru. 

Další vhodný prostředek pro komunikaci bylo navrženo záření gama. John Ball vyslovil hypotézu, že 

záblesky záření gama jsou zprávy mimozemských civilizací. Ačkoli skutečná podstata zdrojů 

záblesků záření gama je pořád ještě předmětem diskuze, všichni astronomové souhlasně tvrdí, že jde 

o přirozený jev. 

 

Za celou dobu hledání astronomové nenalezli ani jeden signál. Na otázku, kde tedy signály 

jsou?“ můžeme odpovědět, že v naší Galaxii neexistuje civilizace K3, a s velkou pravděpodobností v 

naší části ani civilizace K2. Pokud dál neuslyšíme žádné signály, můžeme říct, že do vzdálenosti 100 

světelných let od Země není ani civilizace K1. 
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Špatná strategie hledání 

Tato teorie předpokládá, že mimozemšťané vysílají signály ze své planety a doufají, že je někdo 

zachytí a odpoví jim. Ale pokud my ten signál (či signály) máme zachytit, tak kam máme namířit 

naše teleskopy? Máme 2 strategie: 

Cílené hledání 

Teleskopy namíříme k nejbližším hvězdám. Použijeme instrumenty velmi vysoké citlivosti a doufáme, 

že zachytí signály určené nám (nebo naším směrem) nebo unikající vysílání, které se k nám náhodně 

dostalo. 

Širokoúhlá přehlídka  

Teleskop skenuje rozsáhlé oblasti oblohy a dokáže sledovat miliardy hvězd. Nevýhoda je, že citlivost 

je mnohem menší. 

 

Nejstarší projekt na hledání jiných civilizací byl Drakeův projekt Ozma. Ozma sledoval pouze dvě 

hvězdy - tau Ceti a epsilon Eridani. Dnešní projekty, například Phoenix, sledují tisíce hvězd. Phoenix 

sleduje staré hvězdy spektrálního typu G, které jsou od nás vzdáleny maximálně 200 světelných let. 

Obrázek 18: Kvasar, lze zde vidět polární výtrysk 
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Přijímá signály na frekvencích od 1,2 GHz až 3 GHz a šířka kanálu je pouze 0,7 Hz. To dělá přes 2,5 

miliard kanálů u každé hvězdy.  

Z širokoúhlých přehlídek jsou nejznámější SERENDIP, Jižní SERENDIP a BETA (z programu 

SETI). Budoucí projekty od Ligy SETI mají mít charakter přehlídky, ovšem budou se skládat z tisíců 

malých radioteleskopů. Vlastně, pouze Phoenix dnes hledá cíleně. Ale co když je málo citlivé hledání 

špatné? Nemáme raději hledat vhodné planetární soustavy, kde by mohl být život? 

Podle analýzy Nathana Cohena a Roberta Hohlfelda se máme dívat na co největší počet hvězd. 

Protože ve vesmíru je několik typů hvězd, kdy typ O (modří nadobři) má oproti typu M (červení 

nadobři) má zářivost více jak 5 milionkrát větší. Ačkoliv modrých nadobrů je mnohem méně než 

červených, při pozorování je lehčí najít ty modré. Existují také kvasary (těleso s výrazným rudým 

posuvem spektra), kterých je ještě méně. Na co se tedy zaměřit? Hledat pár jasných objektů nebo 

běžné slabé? No, kvasary, které mají velmi silné záření, dokážou přezářit hvězdy M či K, a to můžou 

být mnohonásobně dál od nás. Proto radioteleskopy z 60. let prvně detekovaly vzácné a vzdálené 

objekty a ne běžné hvězdy blízko nás. Podobně by to mohlo být u civilizací. Může jich být velmi 

málo, ale prvně bychom zaregistrovali jejich signální majáky než slabé vysílání civilizací nám 

technologicky podobných, kterých může být v našem okolí stovky. 

Přirozená frekvence pro mezigalaktickou komunikaci poprvé navrhli v roce 1973 Frank Drake a Carl 

Sagan. Vypočítáme ji ze vztahu: 

𝑓 =
𝑘

ℎ𝑡
 

kde f je frekvence, 

k je Boltzmannova konstanta (1,38⋅10-23 J/K), 

h je Planckova konstanta (6,63⋅10-34 J⋅s), 

T je teplota reliktního záření (2,73 K) 

𝑓 = 56,8 𝐺𝐻𝑧 

Frekvence 56,8 GHz je hodnota v mikrovlnném záření, které je v kosmu všude. Pokud civilizace ve 

vzdálené galaxii s vysokým červeným posunem vyšle signál na této frekvenci, může si být jistá, že 

signál bude možné přijmout kdykoliv v budoucnosti. Problém pro nás je, že kyslík v naší atmosféře 

má absorpční pás na 60 GHz, takže radioteleskopy na povrchu Země tento signál nezachytí. 

Pozorování této frekvence může provést pouze zařízení v kosmu. 

SETI@home 

Každý, kdo by chtěl najít mimozemšťany, může pomoct a to dokonce z domu. Stačí si stáhnout 

program BOINC a tam si vybrat projekt SETI@home, který poběží, když počítač nebude mít nic na 

práci. Program zpracovává balíčky dat napozorovaných radioteleskopem v Arecibu (donedávna 

největší jednoaparátový radioteleskop). Jakmile je zpracuje, odešle je data zpět do centrály. Data se 

spojí s dalšími zpracovanými údaji. SETI@home má miliony lidí na svém počítači a tak projekt je 
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největší virtuální počítač světa, navíc i s největší kapacitou. Díky takové porci výkonu mohou 

astronomové provádět velmi jemné ladění mimozemských signálů. Šířka kanálu je pouze 0,07 Hz. 

Program BOINC jsem měl na svém notebooku i já, ovšem výkonu si bral velmi hodně. Množství 

výkonu potřebného pro co nejrychlejší zpracování dat mělo za následek přehřívání. Navíc, jeden 

datový balíček by trvalo zpracovat 8 hodin a to při plném výkonu mého počítače. Další negativum 

bylo, že program běžel pořád, nejen když jsem nic nedělal, ale i při zapnutém filmu například. Film 

jel, program začal zpracovávat data a do minuty byl notebook horký jako sporák. Po 2 dnech jsem 

BOINC odinstaloval, což mě mrzí, protože to byla asi nejjednodušší cesta, jak pomoct vědcům. A 

také nalezení důkazu, že jiné civilizace existují. 

 

Ačkoliv jsme našli asi tu nejsprávnější frekvenci a nejlepší strategii, ještě jsme nic nezaslechli. 

  

Obrázek 19: Prostředí programu SETI@home 
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Signály tu jsou 

Projekt SETI za celých svých 50 let, kdy běží, nashromáždil obrovské množství dat. Je možné, že 

některé signály nejsou přírodního rázu, ale zprávy od mimozemšťanů? To nevíme. 

Nicméně detektory SETI může ošálit řada věcí pozemského původu. Například záření z mobilů či 

vojenských radarů. Naštěstí astronomové a pracovníci SETI dokáží tyto rušivé signály identifikovat. 

Ovšem pořád zbývají různé výjimky. Například projekt META zaznamenal několik signálů, u kterých 

se předpokládá, že v sobě nesly inteligentní přenosy informací. Nebo když vědci Ben Zuckerman a 

Patrick Palmer v minulosti sledovaly 700 blízkých hvězd, zaznamenali 10 signálů, které mohly být 

umělé. Nebo signál „Wow!“, u kterého se nakonec zjistilo, že pochází ze Země. 

 

Největší problém je, že pokud astronomové zaznamenají zajímavý signál a vrátí se k místu, kde ho 

našli, další se neobjeví. Nikdy za celých 50 let. Mohlo jít o vysílání jiné civilizace, které se náhodou 

dostalo na Zem. 

Další problém je interpretace napozorovaných dat. Najdeme-li fotony ze záření gama, vysvětlíme to 

pomocí fyzikálního děje; najdeme-li fotony od hvězdy, vysvětlíme to, že hvězda je ponořena do 

prachového oblaku; najdeme-li tepelné spektrum, vysvětlíme to tak, že pochází z absolutně černého 

tělesa. Přitom všechno by to šlo vysvětlit jako dílo mimozemšťanů. Vždyť John Ball navrhoval, že 

mimozemské civilizace komunikují mezi sebou pomocí záblesků záření gama; mezi projevy 

Dysonovy sféry patří infračervený exces, který je zároveň jeden z nejefektivnějších způsobů 

komunikace a který by pozorovatelé jako my nerozeznali od absolutně černého tělesa, protože nejsme 

na tento typ komunikace zvyklí. 

Obrázek 20: Záznam „Wow!" signálu 
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No a v neposlední řádě je problém to, že jsme připoutáni k malému kousku skály na dně husté 

atmosféry a vesmír se snažíme pochopit a vysvětlit na základě pár fotonů, které se dostanou až k 

dalekohledům. 

A tím i narážíme na Occamovu břitvu. Vědci se sice mohou mýlit, ale pokud jde něco vysvětlit 

přirozenou cestou, resp. jednoduše, proč to vysvětlovat pomocí mimozemšťanů, o kterých ani nevíme, 

zda-li vůbec existují? 

 

Lidstvo musí doufat, že jiná civilizace bude vysílat signály jasné, silné a rozeznatelné od šumu. Dále 

musíme doufat a věřit, že signály se budou opakovat, protože by bylo velmi smutné, pokud jsme už 

nějaký umělý signál zachytili, ale neprokázali, že pochází od mimozemšťanů. 
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Posloucháme chvíli 

Možné řešení je, že neposloucháme dost dlouho. Tento postoj zaujímají hlavně nadšenci a lidé z 

programu SETI a je to logické. Vždyť si touto frází obhájí svoji činnost, která bohužel zatím 

nepřinesla žádné výsledky. 

Ono je ale opravdu těžké něco zachytit. První problém je, že svazek paprsků s informací pokrývá 

pouze malou skvrnu na obloze, stejně tak krátký časový okamžik. Astronomové  mohou namířit 

teleskopy do milionů dalších směrů, tak proč zrovna do toho se zprávou od jiné civilizace? Další 

problém je, a o tom jsem se zmiňoval už dříve, že počet frekvencí je řádově v miliardách. Navíc 

nemusíme zaznamenat vysílání, ale jen vzplanutí, která nám svým obsahem nic neřekne. Takže 

jednoduše řečeno, kombinací je desítky miliard, ale my můžeme v jednu chvíli poslouchat pouze 

několik. Pokud by komunikace jiných civilizací probíhala pomocí lasery, tak je šance, že planeta 

Země stojí v cestě takovému paprsku, opravdu malá. Takže můžeme říct, že musíme být prostě 

trpělivý a čekat. 

 

Na druhou stranu, my na mimozemšťany čekáme už 4,5 miliardy let. Oni sami, jejich lodě nebo i ten 

malý slabý signál. Nic tu ale ještě nebylo, nebo tu alespoň nezanechali důkaz. 

Další pohled. Kolik je v tuto chvíli v Galaxii civilizací schopných mezigalaktické komunikace? Drake 

tvrdil 10, Sagan miliony, já vypočítal, že 1,5 milionu. Pokud jich bude 1 milion, jak říká Sagan, tak 

by jedna civilizace měla být od nás vzdálena 300 světelných let. Horowitzův odhad 1 000 civilizací 

znamená, že nejbližší civilizace by od nás byla necelých tisíc světelných let. A zase jsme u otázky, 

že pokud existují miliony civilizací a žijí miliardy let, tak musí být neuvěřitelně vyspělé. Proč nás 

tedy dosud nekontaktovali? Anebo civilizace žije vždy krátko. Ale pokud je v jednu chvíli v Galaxii 

Obrázek 21: Frank Drake a jeho rovnice 
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tisíc civilizací a budeme předpokládat, že civilizace žije v průměru 10 milionů let, tak za celou dobu 

své existence (14 miliard let) muselo v ní být dohromady 1,4 milionu civilizací. A protože Země 

existuje už 4,5 miliard let, tak od té doby v Galaxii existovalo přes 450 tisíc civilizací. Šance, že nás 

někdy nějaká navštívila, je dle mě velmi vysoká. 

 

Takže s odpovědí, že posloucháme chvíli a proto jsme ještě nic neslyšeli, se můžeme spokojit. Ovšem 

pořád nemáme uspokojivou odpověď, proč není znám žádný důkaz mimozemského života, když času 

na jeho doložení měli oni mimozemšťani dost. 
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Každý poslouchá, ale nevysílá 

Dá se říct, že lidstvo už signály do kosmu vysílá, ovšem nejsou nijak pravidelné a někam mířené - 

mám na mysli televizní vysílání, z radarů apod. Ovšem tento typ vysílání (pokud se tomu tak dá říkat) 

je velmi slabý a zaznamenala by ho civilizace vzdálená od nás jen desítky světelných let. A čím více 

používáme kabelovou síť, tím méně signálů uniká. 

A co když budeme chtít být zaznamenáni? Je lepší nespoléhat na náhodu, že někdo naše úniky 

televizního vysílání objeví, ale mít velice silný vysílač. To je také druhá stránka projektu SETI - 

zabývá se i otázkou vysílání, nejen přijímání.  

Takže se rozhodneme pro rádiovou komunikaci. První problém je frekvence. Nejlogičtější bude okolo 

vodního pásma. Druhý problém je, že nevíme, kde ostatní civilizace jsou. Takže budeme vysílat 

izotropně do všech směrů. Pokud bychom chtěli poslat signál do vzdálenosti zhruba 100 světelných 

let a aby byl možný zachytit slabou anténou, pak by výkon vysílače musel být vyšší než výkon všech 

elektráren na Zemi. A to 100 světelných let není moc daleko. Tudíž čím dál budeme chtít vysílat, tím 

více energii budeme potřebovat. Nastává otázka, zda-li lidstvo dovolí tak plýtvat energií, když navíc 

úspěch není zaručen. 

Pokud nějaká civilizace bude naslouchat radioteleskopem o velikosti toho v Arecibu, tak můžeme 

používat slabší vysílač. Dokonce tak moc, že pokud bychom věděli kde přesně na druhé straně 

Galaxie (100 tisíc světelných let) leží radioteleskop velikosti Areciba, tak tam doletí detekovatelný 

signál. Ale my bohužel nevíme, kam zaměřit naše vysílání. Šance, že když jen tak vyšleme signál do 

kosmu a nějaký silný radioteleskop ho zachytí, nejlépe ilustruje lidové rčení „Hledat jehlu v kupce 

sena“. 

Izotropní vysílání, které má výhodu, že vás uslyší úplně každý, má jednu nevýhodu, a to poměrně 

velkou - je neuvěřitelně nákladné. Zatímco u náhodně vyslaného svazku informací máte téměř 

stoprocentní šanci, že ho nikdo nezachytí. Takže jsou zde 2 strategie vysílání, bohužel obě velmi 

extrémní. Můžeme sice udělat pár kompromisů, ale i tak šance někoho najít a přitom neutratit veškeré 

bohatství planety Země, je velmi nízké. 

No, a když teď známe, jak obtížné je někoho najít a kontaktovat, co byste udělali? Vzdali to a doufali, 

že vás objeví ten na druhé straně? Pokud se ale takhle rozhodnou všichni, tak tu bude ještě hodně 

dlouho, ne-li navždy, ticho. 

Pro nás je to něco neuskutečnitelného, ale pro civilizaci typu K3 by to nemusel být problém. Takže 

toto určitě nebude odpověď na Fermiho paradox. 

A co když civilizace K3 použije lasery? I pro nás není problém vyslat krátký pulz světla, který je 

zářivější než Slunce. Pro velmi vyspělé civilizace by nemusel být problém vyslat pulz silnější třeba i 

miliardkrát než jejich domovská hvězda. Takový pulz bychom zaznamenali i s malými optickými 

dalekohledy, které by byly připojeny na detektory CCD. Nevýhoda laserového paprsku je to, že je 
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extrémně úzký. Pokud chceme vyslat laserový signál, musíme znát opravdu přesné umístění přijímače. 

Jedna z největších hloupostí by byla situace, kdybychom vysílali laserové paprsky jen tak do prostoru 

bez rozmyslu. 

Prvně si musíme vytipovat vhodné příjemce, resp. planety. A poté si ještě musíme zjistit rychlost 

pohybu hvězdy a planet, protože pokud vyšleme signál, tak při příletu k cíli by planeta byla jinde. V 

dnešní době získáváme data o stovkách nejbližších hvězd. Pro civilizaci typu K3 nemůže být problém 

mít informace o všech hvězdách v Galaxii. Z technického hlediska není mezigalaktické vysílání něco 

nemožného. 

V roce 1974 Frank Drake vyslal z Areciba zprávu. Směřovala na kulovou hvězdokupu M13, která 

je od nás vzdálena 25 tisíc světelných let. Zpráva nemá za úkol začít rozhovor s jinou civilizací, 

spíše má jen ukázat, že lidstvo je schopno komunikace s mimozemšťany.  

Obrázek 22: Zpráva z Areciba 
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Zpráva obsahuje: 

1. Čísla (1 až 10 v binární podobě) 

2. Prvky DNA, konkrétně atomová čísla vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu 

3. Nukleotid 

4. Dvojitá šroubovice 

5. Lidstvo  a základní informace o něm 

6. Planety, Země je třetí od Slunce a je v grafice výš 

7. Teleskop Arecibo s údaji o něm 

Naneštěstí, v okolí hvězdokupy M13 není s největší pravděpodobností život podobný našemu. 

Druhé vysílání bylo v roce 1999, zpráva měla 400 kB (Drakeova jen 1679 bitů) a mířila k čtyřem 

hvězdám slunečního typu. 

Frank Drake sklidil za svůj počin nejen chválu, ale i kritiku, protože s nikým nekonzultoval svoji 

zprávu. Ačkoliv šance, že někdo onen signál přijme, je mizivá, nutí nás to k myšlence jedné planetární 

vlády, která bude mluvit za celou Zemi. Proto bychom měli všichni spolu vycházet a mít jednotný 

názor, co budeme vysílat a jak budeme případně reagovat na zprávy. 

 

Ačkoliv je vysílání do kosmu těžké a ještě těžší je dostat zprávu k jiné civilizaci, tak to není nemožné. 

Proto „Každý poslouchá, ale nevysílá“ není odpověď na Fermiho paradox. 
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Teorie zajímavé, avšak nepravděpodobné 

Následující teorie nejsou vědecké, ale přišli s nimi většinou autoři sci-fi knih nebo filmů. A protože 

ne vesmíru je nejspíše vše možné, mnoho lidí na tyto teorie věří. 

Berserk(r)ové 

Když Fred Saberhagen psal svůj román Války s Berserkry, popisoval berserkry jako nelítostné 

vrahy, kteří chtějí zničit lidstvo. V jeho románu to jsou uměle vytvoření roboti s jediným cílem - 

zničit vše živé. Berserkové ale existovali i ve skutečnosti. Byli to krutí bojovníci ze severu Evropy a 

z dávných dob středověku. Byli tak agresivní a lačnící po boji, že se občas zabíjeli navzájem, jen 

aby si zabojovali. Oblečeni byli do kůží, nejčastěji medvěda (odtud název Berserkr - medvědí 

košile) či vlka. Před bojem jedli neznámý druh byliny, který způsoboval neovladatelný hněv, měli 

nadlidskou sílu a necítili zranění. Podle jedné teorie za to mohly toxiny muchomůrek. 

 

Berserkové, jako stroje, jsou něco jako Bracewellovy-von Neumannovy sondy, akorát chovají ke 

všemu živému nenávist a chuť jej zničit. A jak to souvisí s Fermiho paradoxem? Tak, že 

mimozemšťané bojují proti berserkrům, nebo byly vyhlazeny berserkry anebo mají strach, a proto se 

nijak neozývají, protože by tím přitáhli jejich pozornost a tím pádem svůj konec. 

Obrázek 23: Přebal knihy války s Bersekry 
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Podle vědců by civilizace typu K3, ale možná i méně vyspělá, dokázala berserkry vytvořit. Jenže proč 

by to dělala? Vždyť berserkrové jsou stejně nebezpeční i pro jejich stvořitele, jako pro ostatní. 

A pokud by chtěla Galaxii jen pro sebe, stvořila by Bracewellovy-von Neumannovy sondy. Pesimisté 

ovšem tvrdí, že vyvíjet se můžou i neživé věci a tak je údajně možnost, že různými vlivy by se 

z Bracewellovy-von Neumannovy sond staly berserkové. 

 

Řešení s berserkry se zdá jako dobré, ale má jednu vadu na kráse: Proč ještě existujeme, pokud 

v Galaxii jsou berserkrové, jak to, že nás ještě nezničily? 

Můžeme namítnout, že berserkrové ničí jen vyspělé civilizace, ale to jde hned vyvrátit. Spouštěcí 

mechanismus, resp. co je znakem vyspělé civilizace, by mohlo být rádiové vysílání, které už umíme 

a používáme přes 100 let. Navíc, jsme stále tišší a tišší, protože uniká čím dál tím méně vysílání do 

kosmu. Takže, jak to, že ještě existuje na Zemi život, jestliže berserkrové existují? 

  

Obrázek 24: Berserkr ve vlčí kůži 
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Nechtějí komunikovat 

Celou dobu předpokládáme, že mimozemšťané budou mít stejnou povahu a chování jako my. Ale 

když se někdo miliardy let vyvíjí někde jinde, možná nebo spíše zcela určitě, bude jinak přemýšlet, 

mít jiné emoce, jiné smysly apod. 

První důvod, proč by nechtěli komunikovat, je strach. Ať už z agresivních sousedů nebo berserkrů. 

A tato obava je opodstatněná. Vysíláním prozradíte svoji polohu i technologickou vyspělost. Pokud 

se podíváme do historie, zjistíme, že opravdu každá civilizace, říše, království či společnost, někdy 

válčila. Asi je všem jasné, jak by dopadl souboj lidí z antických dob proti Navy SEALs. Ačkoliv by 

Římanů bylo mnohem více, skončili by mrtví úplně všichni. Možná, že opatrnost je jedna ze 

základních pudů vyspělé civilizace a my, kteří se snažíme s ostatními komunikovat, děláme chybu, 

za kterou jednou zaplatíme. A to tvrdě. 

 

Druhý důvod může být, že ostatní civilizace nemají zájem o své okolí. Pokud se civilizace stará pouze 

o svou planetu a nezajímá ji dění okolo, nikdy nemusí vyvinout přístroj pro mezihvězdnou 

komunikaci. Obecně se dá říct, že kontakt navážeme pouze s civilizací, která má zájem o víc, než je 

svůj domov. A mimochodem, v historii lidstva existovaly civilizace, které nechtěly mít nic 

společného s někým jiným - třeba Čína v období dynastie Ming (14. a 15. století). 

Třetí důvod je, že ostatní jsou na takové úrovni, že je absolutně nezajímáme. Jeden vědec prohlásil: 

„Oni s námi nechtějí komunikovat, protože je nemůžeme nic nového naučit; ostatně, ani my 

nechceme mluvit s hmyzem.“ Na toto se dá docela dobře argumentovat. První argument: My 

studujeme například včelí tanečky či feromonovou komunikaci mravenců, abychom pochopili, jak 

spolu komunikují, když neumí mluvit. Druhý argument: Asi je nemůžeme naučit nic o fyzice, která 

Obrázek 25: Z filmu Vetřelec vs Predátor. Co když ve vesmíru existuje agresivní civilizace? 
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je pro všechny stejná, ale co třeba si povídat o etice, náboženství či umění? To mají určitě jiné, možná 

žádné. 

Čtvrtý důvod říká, že nás chrání před komplexem méněcennosti. Vyspělé civilizace čekají, až 

dosáhneme podobné úrovně a ony nás pak pozvou mezi ně. Tuto myšlenku vyvrátil Drake 

argumentem, že jsme schopni komunikovat s nadřazenou a mnohem chytřejší myslí. Příkladem budiž 

třeba dítě s rodiči, žák a učitel apod. Nebo třeba, a tento příklad je opravdu dobrý, málokdo bude umět 

fyziku tak dobře jako Hawking, přesto ji miliony lidí učí a snaží pochopit. I když víme, že na tu 

„metu“ nikdy nedosáhneme, přesto se o to snažíme a mnohdy nás to inspiruje k lepším a lepším 

výkonům. 

 

Všechny důvody výše předpokládají velmi nepravděpodobnou jednotu motivů. V Galaxii může žít 

miliony civilizací, ale opravdu všechny budou lhostejné ke svému okolí? Asi ne. Opravdu se všechny 

bojí? Vždyť některé mohou být tak vyspělé, že jejich ego nebude mít hranice a tak neznají slovo 

strach. A opravdu se nedá nic naučit od hloupějších civilizací? Třeba vysokoškolský profesor asi 

nezjistí nic nového od řemeslníka v oblasti kvantové fyziky, ale naučí se od něho, jak si spravit 

kapající kohoutek. 

A navíc, pokud by civilizace nechtěla mít nic společného se svým okolím, vždy se najde někdo, koho 

to bude zajímat. A ten někdo jednou může sestrojit první jednoduché přístroje a časem může existovat 

plně funkční stroj. Ale pokud to nesmí nastat, musíme předpokládat, že jednota je i mezi jednotlivci. 

Což je něco nepředstavitelného. Živé stvoření s chováním a myslí robota. 
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Vesmír je podivné místo 

Někteří vědci přináší opravdu šílené teorie o věcech ve vesmíru. Na některé teorie o mimozemšťanech 

se podíváme. 

Telepatie 

Tato teorie předpokládá, že mimozemšťané si vytvořili telepatické schopnosti a dokáží spolu 

komunikovat pomocí mysli. A to i přes půlku vesmíru - nějaká maximální rychlost ve vesmíru 

(rychlost světla) je netrápí. Někteří vědci jdou ještě dále a představují si, že pomocí mysli cestují - 

teleportují se (hlavní myšlenka ve vynikajícím sci-fi románu „Hvězdy, můj osud“). Pokud by to 

dokázali, je velmi pravděpodobné, že o nás ani neví. 

Nemají tělesnou schránku 

 Další opravdu ulítlá teorie říká, že civilizace se nevyvinula do hmotného tělesa, ale do něčeho, co je 

nad rámec omezení daná časoprostorem. Skvělý příklad, jak by taková civilizace mohla vypadat, je 

kniha Konec dětství od Arthura Clarka. V knize je popsáno, jak nedospělá civilizace (lidé) se pokusí 

změnit na vyspělou nadmysl (což se nepovede, ale to teď není důležité). Je možné, že nikdo na naše 

signály neodpovídá, protože je mimo naši existenci. 

Obrázek 26: Telepatie 
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Zkoumají další vesmíry 

Některé teorie v kvantové mechanice říkají, že každým rozhodnutím či volbou se vesmír rozvětví, a 

to na vesmír A a vesmír B. To znamená, že existuje nekonečně mnoho vesmírů. Pokud by to byla 

pravda, nastává tu možnost, že v našem vesmíru jsme sami a ostatní civilizace jsou v těch dalších. 

Takže proč zůstávat v zde, když existují vesmíry, které jsou mnohem zajímavější? 

 

I když zkoumáme vesmír pořádně teprve 400 let, nemůžeme tvrdit, že nevíme o něm nic. V dnešní 

době vesmíru docela rozumíme. Pokud někdo přijde s novou teorií, musí vysvětlit nejen nová měření 

či pozorování, ale i ty stará. Což je pro vývoj nových teorií docela problém. Nikdo dosud nepřišel s 

teorií, která by popisovala telepatii, cestování napříč vesmírem či existenci nekonečně mnoha vesmírů. 

Naštěstí, možná bohužel, my se nemusíme snažit tyto jevy vysvětlit, protože rozumíme vesmíru i bez 

nich. 

  

Obrázek 27: Mnohovesmír 
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Závěr 

A jsme na konci. Probrali jsme celkem 16 možných řešení Fermiho paradoxu. Těch, které podporují 

existenci jiných civilizací ve vesmíru. Bohužel, ani jedna nám nedává správnou a uspokojivou 

odpověď. Mám ale takový pocit, že na odpověď si budeme muset počkat do té doby, než nás někdo 

navštíví. Anebo my se někam vypravíme a zjistíme, že třeba na Marsu (který nám je nejblíže a na 

který bychom se mohli do pár let dostat) nějaký život je. Ne na naší úrovni, ale třeba prvoci či jiné 

organismy. A kdo ví, za stovky milionů let tam třeba budou jednoduchá obydlí mimozemšťanů. 

Anebo naše kolonie, protože nám Země bude malá (nebo kvůli nám zničená). 

Můj osobní názor na Fermiho paradox je, že jiné civilizace ve vesmíru existují. Vzhledem k faktu, že 

fyzikálně není možné překročit rychlost světla, tak si myslím, že vyspělá civilizace určitě nebude 

nikde v naší Galaxii, ale mohla by být třeba miliony světelných let daleko. Ale v Mléčné dráze může 

být planeta, na které žijí stvoření na úrovni zvířat. A ačkoliv žijí v tlupách a bydlí někde v jeskynních, 

musíme je považovat za civilizaci. Možná, za pár tisíc let, se tato stvoření vyvinou a sestrojí rádio 

vysílač, kterým nás budou moct kontaktovat. 
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