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Vesmír – mrazivá prázdnota, pustina bez konce, ve které jen tu a tam poblikává světlo hvězd.
Místo hodné spíše Dantova pekla než ráje pro život, a přesto víme, že u jedné bezvýznamné
hvězdy z Mléčné dráhy obíhá nádherná modravá planeta – Země. V Dantově peklu se zrodil
ráj života a co více, i dar inteligence schopné poznávat a ovlivňovat chod vesmíru. Jsme to
my, kteří se nepřestáváme ptát: „Je možné, abychom byli v celém vesmíru sami?“.

Od dávných dob dřímají tyto otázky v lid-
ských srdcích. Nejdříve však uspokojovaly
jejich touhu vzdálené pozemské obzory.
S nárůstem poznání se však zraky lidstva za-
čínaly čím dál tím více upínat ke hvězdám.
Pokusme se tedy jít po stopách tohoto hle-
dání a vydejme se na cestu za tajemstvím ži-
vota ve vesmíru. Projděme dějinami od dáv-
nověku až po současnost a pokusme se
nahlédnout i do plánů budoucích.

Dávná hledání
Pátrání po jiných obydlených světech je
vpodstatě hledáním našeho místa ve vesmí-
ru, z čehož plyne, že tato otázka měla v dá-
vnověku nádech spíše filozofický než
vědecký. První, kdo na základě spekulací

dospěl k názoru, že hvězdy jsou „žhavé
kameny“, Měsíc není nic jiného než těleso
podobné Zemi a že má své obyvatele, byl
řecký filozof Anaxagóras (500–428 př.n.l.).
Po něm pak další řečtí filozofové – Empe-
doklés (493–433 př.n.l.) a Démokritos
(460–370 př.n.l.), zašli ještě dále, když před-
pokládali evoluci v živé přírodě. Antická
kultura tak byla jen krůček od předpokladu,
který se objevil až po odeznění temnot stře-
dověku. 

Téměř celých tisíc let evropská civilizace
„spala“. Teprve Mikoláš Koperník (1473–1543)
vzkřísil ve svém díle „O obězích sfér nebes-
kých“ myšlenky antiky o Zemi obíhající ko-
lem Slunce. Předpokládal však, že vesmír je
konečný a ohraničený, a v jeho středu je
Slunce. Tyto myšlenky překonal svým uče-
ním o „nekonečném množství světů obydle-
ných“ Giordano Bruno, který však byl za
tyto heretické myšlenky v Římě roku 1600
upálen. Vypustil ale pomyslného džina
z lahve – nikdy od té doby už vesmír nebyl
pustým místem, vzdor pouhým spekulacím
přímo překypoval životem. Johannes Kepler
(1571–1630) se opatrně odvážil ve svém díle
„Sen aneb Lunární astronomie“ popsat cestu
na Měsíc a své setkání s obyvateli Měsíce.
Newton, Herschel a další pak zabydleli
doslova každičký kout sluneční soustavy
bytostmi podobnými lidem. Dokonce ani
Slunce nezůstalo ušetřeno lidem podobných
pišišvorů. Nejenom, že se spekulovalo
o vzhledu mimozemšťanů, ale filozof Im-
manuel Kant (1724–1804) uvažoval dokon-
ce o jejich povaze! Soudil, že obyvatelé pla-
net vnitřních – Merkura a Venuše jsou příliš
materiální a nezodpovědní, marťany pak
stavěl právě doprostřed mravna a obyvatele
Jupitera a vnějších planet považoval za
bytosti duchovní a šťastné. Zdá se to blázni-
vé? Nezapomeňme ale, že ještě počátkem
20. století byly zcela vážně příjímány názo-
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Na základě představ A. Opraina a J. Haldana

ze 30. let minulého století, simuloval S. Miller

podmínky v atmosféře složené z vodíku, me-

tanu a čpavku. Vytvořil okruh, ve kterém v elek-

trických výbojích vznikaly organické molekuly.

Páry se následně ochlazovaly a kondenzovaly

v kapičkách do vodní lázně, která byla zahřívá-

na, čímž se roztok opět vypařoval. V tomto

cyklu získal za několik málo dní značné

množství aminokyselin a organických slou-

čenin, které jsme našli též i v Murchinsonském

meteoritu.

Po stopách života ve vesmíru
aanneebb ssttrruuččnnýý úúvvoodd ddoo eexxoobbiioollooggiiee

Vladimír Kopecký Jr.

ry Camilla Flammariona (1842–1925) na
marsovský život: „… řada zoologická na
Martu rozvinula se mnohem spíše po stránce
druhů okřídlených… stačí předpokládati, že
křídla jsou tam velmi rozšířena zároveň s ve-
likostí svalů“. Po logické stránce jde o cel-
kem správnou úvahu, ale jinak jde o pouhou
spekulaci. Konec fantazírování přišel až
s pokroky organické chemie a molekulární
biologie.

Začátek úsvitu
Za povzbudivý začátek rozumných úvah
o mimozemském životě lze považovat
experiment z roku 1953, který uskutečnil
Stanley Miller a Harold Urey. Vytvořili
experimentální aparaturu, ve které se poku-
sili simulovat podmínky na pradávné zemi.
A skutečně – ze směsi anorganických
sloučenin vznikalo poměrně značné množ-
ství organických sloučenin – převážně
aminokyselin (stavebních složek proteinů).
Rok 1953 můžeme opravdu označit za
průlomový. V témže roce totiž Francis Crick
a James Watson rozluštili strukturu DNA
(deoxyribonukleové kyseliny), v níž je ulo-
žena genetická informace všech živých
tvorů. Poznání dvoušroubovicové struktury
DNA vyústilo v obrovský boom moleku-
lární biologie, který trvá dosud. Právě tento
obor nesmírně přispívá k smysluplným
úvahám o mimozemském životě. V letech
1959–1960 ukázal Sidney Fox ve svých ex-
perimentech za vysokých teplot (kolem
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170 °C) a tlaků, že mohou samovolně
vznikat řetězce až o 200 aminokyselinách,
které jsou svými vlastnostmi vzdáleně
podobné proteinům – nazval je proto pro-
tenoidy. Začalo být jasné, že život se mohl
vyvinout kdekoli ve vesmíru.

Povzbuzen těmito poznatky navrhl Frank
Drake roku 1961 na první konferenci o mi-
mozemských civilizacích jednoduchou rov-
nici, s jejíž pomocí lze dospět ke statistické-
mu odhadu počtu inteligentních civilizací
schopných v současné době komunikace
v naší Galaxii. Slavná Drakeova rovnice zní:
N = R × fp × ne × fe × fl × fi × fc × fL
kde N je počet civilizací v Galaxii schop-
ných v současnosti komunikace, R počet
hvězd v Galaxii, fp zlomek hvězd s planetár-
ními systémy, ne udává počet planet v sys-
témech, které jsou ekologicky vhodné pro
život, fe zlomek planet, na nichž život
skutečně vznikne, fi zlomek planet s inte-
ligentní formou života, fc zlomek planet oby-
dlených civilizací schopnou mezihvězdné
komunikace a konečně fL je zlomek pla-
netární doby života technické civilizace. Je
jasné, že první dva členy spadají do kompe-
tence astronomie a jejich hodnoty známe
s čím dál tím menší chybou. Nové objevy
vnesly nejistotu do členu ne, ale i tak může-
me určit tento člen řádově správně. Člen fe
budeme v budoucnu jistě schopni alespoň
řádově rozumně odhadnout. Člen fi je už
velice problémový, snad poznáním, čím se
člověk liší od šimpanze odhadneme alespoň
něco, ale s chybou minimálně dvou řádů. Co
je však nejhorší, poslední dva členy nemůže-
me odhadnout vůbec, dokud se s nějakou
mimozemskou civilizací či raději civilizace-
mi nespojíme. Je tedy tato rovnice k něčemu
dobrá? Rozhodně ne! Stejně dobrý odhad
totiž získáte, pokud se zeptáte přímo: „Kolik
si myslíte, že je technických civilizací v Ga-
laxii?“. Věřte, že odhady půjdou od jedné až
po desetitisíce a rovnice tomu nikterak nepo-
může. V této souvislosti je také dobré pomi-
nout v našem vyprávění projekty CETI,
SETI a další, které se zaobírají či zaobíraly
nasloucháním zpráv od mimozemšťanů. Jde
o příliš vzdálenou problematiku, v níž hraje
dominantní úlohu právě spekulace.

Skutečně první, a bohužel dosud jediné
pátrání po mimozemském životě uskutečni-
ly v roce 1976 sondy Viking, které přistály
na marsově povrchu. Jejich experimenty mě-
ly za úkol na odebraném vzorku marsovské
půdy sledovat výměnu plynů, cyklus uhlíku

C14 a pyrolytický rozklad. Po kritickém
zhodnocení se má za to, že žádný z expe-
rimentů nepotvrdil možný mikrobiální život
na Marsu. Z dnešního pohledu je zřejmé, že
tyto experimenty byly biology podílejícími
se na projektu Viking zvoleny velice nešťast-
ně. Šlo o jakýsi projev biologického konzer-
vatismu, předpokládájící marťanský život
prakticky shodný s tehdy známým pozem-
ským. Existoval však jeden experiment, kte-
rý mohl vše vyřešit jednou provždy (bohužel
byl NASA zamítnut při úsporných opat-
řeních). Navrhl jej známý mikrobiolog Wolf
Vishniac (tragicky zahynul roku 1973 v An-
tarktidě při výzkumu mikrobů žijících v po-
dobných podmínkách, jaké panují na Mar-
su). Jeho experiment, zvaný Wolfova past,
byl překvapivě jednoduchý. Jediným před-
pokladem bylo, že marťané budou chtít vodu
– živný vodný roztok by se smíchal s půdou
a případný zákal by prozradil růst marťan-
ských baktérií – nic víc, nic méně. Přednos-
tí tohoto přístupu bylo vynechání specific-
kých předpokladů o metabolismu, teplotě rů-
stu atp. malých marťanů. Doufejme, že jsme
se z neúspěchu a přehnaných spekulací po-
učili a další případné mise pátrající po životě
ve sluneční soustavě budou dávat sice jed-
nodušší, ale za to jednoznačnější odpovědi.

Vznik nové vědy
Na základě souhrnu znalostí z mnoha věd-
ních oborů dnes můžeme nejenom filozofo-
vat o mimozemském životě, ale můžeme též
vytvářet smysluplné vědecké teorie, tak jak
to činí nový vědecký obor –
exobiologie, tedy nauka
o mimozemském životě.
Jak ovšem uvidíme, bude
to hodně o našem pozem-
ském životě, protože jiný
život zatím neznáme. Učiň-
me tedy souhrn toho, co již
můžeme s velkou pravdě-
podobností v rámci exobi-
ologie tvrdit o mimozem-
ském životě.

1. Chemická evoluce.
Živé organismy se skládají
převážně jen z několika
málo prvků – C, H, N, O, P
a S. Tyto prvky nebyly ve
vesmíru k dispozici hned
od počátku – musely nej-
dříve vzniknout v nitrech
hvězd. Potřebné množství

těchto elementů se objevilo ve vesmíru tak
právě asi před 5 miliardami let. Důvod, že
jsme bytosti založené na uhlíkatých slouče-
ninách plyne z toho, že pouze uhlík má
schopnost vytvářet prakticky nekonečné“
množství sloučenin a to díky své schopnosti
vytvořit čtyři kovalentní vazby. Jen pět
prvků B, C, N, Si a P má schopnost tvořit
dvě nebo více kovalentních vazeb a vytvářet
tak pro život nezbytné řetězce atomů. Vazby
B, N a P jsou málo stabilní a tak by se
takový život sesypal jako domeček z karet.
Si má opačný problém. Vazby Si–Si jsou
také slabé, ale heteroatomární vazby, např.
Si–O–Si jsou zase příliš pevné. Život tedy
musí být založen na bázi uhlíku stejně jako
ten náš pozemský, a všechen mohl vznik-
nout ve vesmíru přibližně ve stejné době.

Jak ukázal S. Miller ve svém slavném
experimentu, je možný celkem snadný vznik
organických sloučenin v redukční atmosféře
samotné planety. Dnes však víme, že prvot-
ní atmosféra Země byla spíše oxidační. Kde
se tedy vzaly složité molekuly? Ač se to zdá
neuvěřitelné – přišly z kosmu. Jsou známá
celá molekulární mračna o rozměrech něko-
lika světelných let, která obsahují polycyk-
lické aromatické uhlovodíky (PAH) a další
organické sloučeniny – kyselinu mravenčí,
glykolaldehyd (C2H4O2) atd. Tyto slouče-
niny tedy byly přítomny již v zárodečné
hmotě naší sluneční soustavy a byly na Zemi
dopraveny kometami a meteority, v nichž
byly již také nalezeny. Zárodečné látky
života jsou tedy ve vesmíru nesmírně obvyk-

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou velice časté v mezi-

hvězdných molekulárních mračnech, v nichž mohou kondenzovat na

ledových jádrech. Působením kosmického a UV záření na tato jádra

plná PAH mohou vznikat další, složitější organické molekuly, které se

na zemský povrch dostávají prostřednictvím komet a asteroidů.
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lé a dávají životu potenciální možnost se
zrodit kdekoli.

Dobrá – víme, že život bude založen na
uhlíkatých sloučeninách. Za tohoto předpok-
ladu musíme mít vhodné polární rozpouštěd-
lo – médium, které musí být schopné pomá-
hat molekulám v jejich skládání. Nejdoko-
nalejším je v tomto směru obyčejná voda,
jejíž molekuly jsou velice malé (tudíž se
„všude“ vejdou) a přitom velice polární.
Navíc je voda schopna vytvářet další druh
chemické vazby – vodíkové můstky, které
jsou velice slabé a hrají nesmírně důležitou
roli v existenci života. Jediným konkuren-
tem může být amoniak NH3, avšak ten má
několik nepříjemných vlastností – je už
značně veliký a v kapalné formě se vyskytu-
je v poměrně úzkém teplotním rozmezí (–78
až –33 °C). Navíc, představa oceánu z čpav-
ku je poněkud zvláštní ve srovnání s obyče-
jným vodním světem, proto musíme hledat
planety, kde se vyskytuje voda v kapalném
stavu.

2. Přechodová fáze „biopolymerů“
Máme nyní základní stavební kameny
života. Co však spolehlivě nevíme je, jak se
tyto složky začaly spojovat a vytvářet řetěz-
ce a další složité, samoreplikující se struktu-
ry. S velkou pravděpodobností můžeme vy-
loučit vznik těchto řetězců za vyšších teplot.
Reakce vedoucí k řetězcům biomolekul
probíhaly nejspíše za nízkých teplot blízko
0 °C a možná i nižších (mořská voda zcela
tuhne až při –21 °C) protože: a) Slunce ještě
nedodávalo dostatek energie na zemský po-
vrch a ten byl tudíž víceméně pokryt le-
dovým příkrovem, který biomolekuly navíc
chránil před degradací UV zářením, b) báze
nukleových kyselin nejsou příliš teplotně
stabilní, c) převaha syntézy řetězců nad
hydrolýzou (zpětným rozštěpením) vyžadu-
je rovněž nízké teploty. Neznáme ale mnoho

o jednotlivých krocích, které vedou k tvorbě
takových řetězců, které by byly schopné
dále stavět své kopie. Je možné, že je k tomu
přece jenom potřeba jisté množství UV
záření, možná vystavení vyšším teplotám
v geotermálních gejzírech za přítomnosti
jílových částic. Kdo ví… všechny možnosti
jsou stále otevřeny. Podstatným závěrem
však je, že nikde není psáno, že by život ke
své existenci potřeboval sluneční světlo,
a proto je stejně tak dobře možné hledat
život v hlubokých oceánech na Jupiterově
měsíci Europa, pod povrchem Marsu a co je
ještě zajímavější, i na bludných planetách
potulujících se Galaxií – pokud mají dost
geotermální energie, aby alespoň někde
udržely vodu v kapalném stavu. Pro vznik
života tudíž není nezbytně nutné, aby se
planeta nacházela ve vhodné vzdálenosti od
své mateřské hvězdy (v naší soustavě je tato
„obyvatelná“ zóna ohraničena oběžnou drá-
hou Venuše a Marsu).

I když zatím nevíme, jak život začínal,
není to jediná záhada. Molekuly, ze kterých
jsme složeni, mají tu vlastnost, že existují
i ve svých zrcadlových obrazech (tzv. enan-
tiomerech, jde o L a D formu). Avšak stejně
jako nemůžeme žádným postupem zaměnit
pravou rukavici za levou, není to možné ani
u molekul. Život se na začátku musel
rozhodnout pro jednu z forem aminokyselin
– rozhodl se pro L formu. Pro použití tohoto
enantiomeru však není žádný fyzikálně-
chemický důvod. Možné vysvětlení se našlo
až v roce 1997, kdy Cronin a Pizarellová
porovnaly výskyt L a D forem ve slavném
Murchinsonském meteoritu (nalezen roku
1970, jde o chondrit obsahující spoustu
organických sloučenin). V meteoritu převa-
žovaly o několik málo procent L formy. Ty
tedy také musely být v nadbytku už při
vzniku sluneční soustavy. Doposud však

není zcela jasné, co převahu L enantiomeru
způsobilo. Disproporci muselo mít na svě-
domí silné polarizované záření procházející
formující se pramlhovinou. Zdrojem tako-
vého záření by snad mohlo být kruhově
polarizované záření spojené se synchro-
tronovým zářením pocházejícím z neu-
tronových hvězd. Závěr je však celkem nas-
nadě – život mimo sluneční soustavu může
být založen na molekulách, které budou vůči
našim pozemským zrcadlovými obrazy –
bonbóny tedy takového ufona nemusíte
vždy uctít, protože opačná forma cukru pro
něj bude dozajista nestravitelná. U marťana
byste ale jistě uspěli – bude mít tytéž formy
aminokyselin jako my.

3. Biologická evoluce
O vzniku prvních „molekulárních tvorů“
toho můžeme říci překvapivě mnoho a to na
základě současného života. Naše dědičná
informace je uložena v DNA, avšak ta je
evolučně mladší nežli její blízká příbuzná,
kterou také nutně potřebujeme pro život –
RNA (kys. ribonukleová). Obě dvě makro-
molekuly používají tři stejná písmenka (tzv.
báze nukleových kyselin) genetického kódu
– A, C, G. V posledním čtvrtém se liší. RNA
používá U a DNA T. Užití báze T místo U je
u DNA evoluční vymožeností, neboť UV
záření způsobuje změnu C na U a genetická
informace by se tak stávala nečitelnou. DNA
tedy vznikla až ve chvíli, kdy bylo důležité
úzkostlivě přesně zachovávat genetickou
informaci a RNA ji tudíž předcházela.
A skutečně – u těchto molekul nacházíme
řadu pozoruhodných vlastností – podílí se na
stavbě proteinů, jsou schopné se množit
vlastními silami a dokonce se i přestřihnou
tam, kde potřebují. Nedávno však byly
nalezeny také proteiny, které jsou schopny
vlastními silami vyrábět své kopie. Je tudíž
možné, že první „molekulární tvorové“

Jestli vše vyjde, odstartuje Muses na výpravu

k asteroidu Nereus v roce 2002. Přistane na

něm, projede se po jeho povrchu a přiveze

zpět na Zemi odebrané vzorky.

Mise Rosetta má odstartovat ke kometě Wirta-

nen v roce 2003. S kometou se setká v roce

2011 a v roce 2012 provede výsadek návra-

tových modulů Champollion a Rolland.

Sonda Stardust se má setkat s kometou Wild 2

v roce 2004 a zachytit její prachové částice do

aerogelu. Půjde-li vše dobře, přiveze nám

vzorky na Zemi v roce 2006.



Exobiologie
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složení z RNA a známí pod názvem
ribozymy, spolupracovali s takovýmto
druhem proteinů a teprve pozdějším vývo-
jem převzali všechny funkce.

Když jsme hovořili o genetickém kódu,
něměli bychom opomenout položit otázku,
zda mimozemský genom bude vypadat stej-
ně. Použití bází A, T, C, G a U je z fyzikál-
ně-chemického hlediska celkem optimální.
Život chce za co nejméně námahy nejvíce
možného. Užití všech molekul ve svém
stavebním plánu velmi dobře optimalizuje.
Stačí proto číst genetický kód po trojicích
písmen, což pro zakódování 21 aminoky-
selin do genomu (genom obsahuje písmena,
která po trojicích značí vždy konkrétní
aminokyselinu, jež má být zařazena do ros-
toucího řetězce proteinu) bohatě stačí (pro
triplet platí 43 = 64 kombinací, čtení po dvo-
jicích by dávalo pouze 42 = 16 možných
kombinací). Mimozemšťané by tedy měli
mít maximálně tripletní kód za použití ste-
jných nebo velmi podobných bází nuk-
leových kyselin. Jedno však bude jisto jistot-
ně různé, a to přiřazení jednotlivých trojic
písmen k příslušné aminokyselině. Interpre-
tace kódu bude jiná! Proč by také ne, když
ani ten náš pozemský kód není zcela uni-
verzalní a u prastarých forem života najde-
me jeho různé drobné odchylky. Pravděpo-
dobnost, že od mimozemšťana dostanete
chřipku, je tak opravdu nesmírně malá.

Ještě jsme se však stále nedobrali k živé
buňce. K tomu bychom potřebovali uzavřít
„molekulární tvory“ do nějakého váčku –
buněčné membrány. Takové váčky, zvané
micely, vznikají poměrně snadno (mícháním
kapaliny s „mastnotou“ na povrchu, nebo
tvorbou „mastnoty“ na povrchu aerosolo-
vých kapek) a jsou schopny v sobě uzavřít
i řadu makromolekul. Pak se jim říká koa-
cerváty a dokonce jsou schopné se dělit
podobně jako buňky. Jenomže není dělení
bez růstu. Koacerváty se dělí podobně, jako
byste z jedné bubliny udělali dvě menší
a nikoli dvě stejně velké, tak jak by to život
vyžadoval. Život však tento nedostatek
neznámo jak překonal.

Před více než 3,8 miliardami let vznikly
na Zemi klasické mikroorganizmy. Tedy
prakticky ihned poté, co se stal zemský po-
vrch obyvatelným. V jednom se však tito mi-
krobi lišili. K životu nepoužívali kyslík, ale
reakce založené např. na železe nebo
sirovodíku. Nebylo to k příliš intenzivnímu
životu. Takoví mikrobi nejsou zrovna čipe-

rové. Teprve před 2,9 miliardami let se vyvi-
nula adaptace na kyslík, který díky své
vydatnosti jediný umožňuje získávat dosta-
tek enrgie k životu vyšších organismů. Mezi
prastarými zástupci organismů však dodnes
najdeme naprosté extrémisty, kteří si lebedí
v koncentrovaných roztocích kyselin, metab-
olizují Fe, žijí v silně zásaditém prostředí a
dokonce se radostně množí i za vysokých
teplot. Život tak dokazuje, že je schopen
přežít „vždy a všude“. Můžeme ho hledat na
jiných planetách s podobným klimatem jako
má Mars, nebo naopak na horkých planetách
s povrchovou teplotou kolem 100 °C, život
přežije i v hlubinách pod povrchem. Ome-
zení pro mikrobiální život ve vesmíru jsou
tak opravdu malá. Tato úvaha má ale jednu
chybu, na kterou se většinou zapomíná.
Přežít není totéž jako vzniknout! 

Můžeme proto shrnout – jestliže život
někde vznikl, pak se s velkou pravděpodob-
ností i udržel, ať již následovaly podmínky
sebenehostinější (je ale pravdou, že vše má
své meze – na takové Venuši to má život
definitivně spočtené…). Chceme-li najít
vyšší živočichy, ke kterým pozemský život
dospěl po miliardách let (z toho plyne, že to
asi nebude vůbec snadné!), musíme hledat
planety, jejichž atmosféry obsahují potřebné
množství kyslíku. Jak mimozemský život
bude vypadat? Poctivá odpověď je, že
nevíme a nikdy vědět nemůžeme. Formy
živočichů, kteří se objevili na Zemi v době
kambria, se už nikdy neukázaly. Příšery
s osmi očima, tvorové s výklopnými čelist-
mi, ti všichni vyhynuli, ale ukázali rozmani-
tost, které je život schopen. Avšak i přes
veškerou rozmanitost z Darwinovy evoluční
teorie neplyne, že život musí zrodit
inteligenci schopnou mezihvězdné komu-
nikace. Život sám může být ve vesmíru

něčím na co narazíte „na každém kroku“, ale
vznik vyšší inteligence může být dílem neu-
věřitelné náhody!

Nadějné vyhlídky
Když se v roce 1999 stal ředitelem NASA
Astrobiology Institute – nejprestižnější vě-
decké instituce věnující se výzkumu mimo-
zemského života, laureát Nobelovy ceny (za
objev vakcíny proti hepatitidě B) Dr. Baruch
Blumberg, dostalo se jeho prostřednictvím
dosud nevídaného uznání exobiologii. Ta
tím vstoupila mezi všeobecně uznávané
vědní obory. 

Jaké budou cíle exobiologie v nejbližších
desetiletích? Díky flotile kosmických sond
(Stardust, Muses, Rosetta) bychom měli mít
možnost plně prozkoumat složení komet
a asteroidů. Na zákadě těchto poznatků bu-
deme moci s definitivní platností potvrdit
doměnky o L a D aminokyselinách v naší
sluneční soustavě. Také získáme lepší před-
stavu o tom, jak složité organické látky nám
komety „dodávaly“ během éry velkého
bombardování. Již probíhající mise sondy
Cassini nám v roce 2004 prostřednictvím
výsadkového modulu Huygens přinese
informace o Saturnově měsíci Titanu, jehož
hustá atmosféra obsahuje organické moleku-
ly. Získáme tak možný obraz pradávných
podmínek prebiotické evoluce na Zemi.
A konečně, jistě se také pokusíme hledat
pomocí sond život na Marsu a Jupiterově
mesíci Europa. Nejpřínosnější jsou v tomto
ohledu mise k Europě, protože i jejich pří-
padný záporný výsledek by prozradil mnohé
o vzniku života ve vesmíru. Ale ať již
v hledání života ve sluneční soustave uspě-
jeme či nikoli – jistě získáme lepší představu
o možném životě jinde ve vesmíru.

�

Europa Orbiter snad odstartuje ke svému cíli –

Jupiterově měsíci Europa v roce 2003. Cíle by

pak měl dosáhnout v roce 2007.

Tak nějak bude vypadat přistání modulu Huy-

gens na povrchu Saturnova měsíce Titan

v roce 2004


