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Vo svojom výskume sa zameriava na malé telesá slnečnej sústavy.
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Predstava o výnimočnej polohe 
a povahe nášho miesta vo vesmíre, 
ktorá ľudstvo sprevádzala celé veky, 
sa v predchádzajúcom storočí celkom 
rozplynula. Pochopili sme podstatu 
hviezd, ich životný cyklus a zdroj ich 
energie. S tým prišlo poznanie, že Slnko 
je priemerná trpasličia hviezda, akých 
sú v Mliečnej ceste miliardy. Ako navyše 
ukázal Edwin Hubble, aj naša Galaxia 
je len jednou z nepredstaviteľných 
miliárd hviezdnych sústav vo viditeľnom 
vesmíre. Detailne sme preskúmali 
náš planetárny systém. No zistili 
sme, že podobné, dokonca oveľa 
zaujímavejšie a pestrejšie existujú 
prakticky všade okolo nás. Dnes 
poznáme takmer päťtisíc planét pri 
iných hviezdach a vstupujeme do éry 
poznávania nielen vlastností ich dráh 
a fyzikálnych parametrov, ale napríklad 
aj prítomnosti atmosféry a existencie 
(pod)povrchových oceánov v tzv. 
obývateľnej zóne okolo ich materskej 
hviezdy. Dospeli sme ďaleko a dnes sa 
len pousmejeme naivným predstavám 
o civilizáciách Lunariánov či zelených 
marťanských mužíčkov. Aktuálne 
prebiehajú podstatne sofistikovanejšie 
pokusy zachytiť rádioteleskopmi 
signály inteligentných mimozemšťanov 
z ďalekého kozmu. Zdá sa však, že 
také ľahké to rozhodne s nájdením 
akéhokoľvek (nieto ešte inteligentného) 
života mimo Zeme nebude.

Sľubne to vyzerá nielen na 
Marse

Okrem dôkladného poznávania 
života pozemského vrhli sme teda 
svoje sily do systematického hľadania 
toho prípadného mimozemského 
v bezprostrednom vesmírnom 
okolí. Najlogickejšie by bolo začať 
Zemi najpodobnejším telesom – 

Venušou. Preskúmaním jej súčasnej 
hustej toxickej atmosféry, žeravého 
nehostinného povrchu, ako aj 
geologickej minulosti tejto planéty, 
ktorá zrejme nikdy nebola kompatibilná 
so životom, ako ho poznáme, sa tieto 
aktivity sústredili na ďalšieho nádejného 
vesmírneho suseda – Mars.
Na jeho orbite a povrchu operuje aj 
dnes hneď niekoľko ľudských sond 
a skúmajú zloženie, povrch, atmosféru 
a seizmiku tohto telesa. Vieme, že 
geologická história Marsu bola aspoň 
zo začiatku veľmi podobná Zemi. Počas 
noachianu, epochy spred 4 miliárd 
rokov, bola na jeho povrchu zrejme 
kvapalná voda a pomerne teplá vlhká 
klíma. Stratou magnetického poľa 
došlo počas ďalších stoviek miliónov 
rokov k postupnému vytrácaniu sa 
atmosféry a vody – Mars „krvácal“ do 
vesmíru. Preto sme dnes našli na dne 
kedysi mohutných marťanských jazier 
a riek zväčša už len nehostinný suchý 
slaný povrch značne toxický pre väčšinu 
pozemských foriem života. Možno sa 
opýtate: prečo zväčša a väčšinu? Zväčša 
je totiž marťanský povrch púšťou, no 
pod povrchom sa pravdepodobne 
nachádzajú aj dnes veľké rezervoáre 
vody v podobe ľadu, ale možno aj stále 
kvapalných jazier. No a pre väčšinu 
známeho života je síce takýto povrch 
neobývateľný, ale niektoré mimoriadne 
odolné, prevažne mikroskopické, formy 
pozemského života sa v extrémoch 
teplôt, tlakov, salinity, pH, radiácie 
a ďalších nástrah priam vyžívajú 
a spokojne v nich prosperujú. Sú také 
odolné, že prežijú aj v primárnych 
okruhoch jadrových reaktorov či 
mesiace vystavené vákuu a smrtiacemu 
žiareniu kozmu na vesmírnej stanici. 
A práve také by sme radi našli na Marse 
– fosílne, ale ešte radšej stále živé. Žiada 

sa parafrázovať motto najnovšej misie, 
ktorá len pred niekoľkými týždňami 
pristála na prašnom povrchu červenej 
planéty – roveru Perseverance: trúfame 
si na veľké veci.
S nadšením sme však zistili, že 
najbližšími planétami sa to zďaleka 
nekončí. Vďaka fenomenálnym 
sondám Galileo a Cassini sa ukázalo, 
že aj telesá, u ktorých sme o existencii 
života ešte pred niekoľkými dekádami 
vôbec neuvažovali – ako mesiace 
Jupitera Európa a Ganymedes alebo 
Saturna Enceladus a Titan – obsahujú 
veľmi pravdepodobne pod ľadovým 
povrchom vodný oceán so stopami 
organických molekúl a možno aj 
hydrotermálne komíny. Práve ony 
aj na Zemi zásobujú energiou tie 
najjednoduchšie živé ekosystémy veľmi 
podobné tým, ktorými sa život krátko 
po vzniku našej planéty začal. Nečudo, 
že tam v najbližšej dobe posielame 
hneď niekoľko sond s primárne 
astrobiologickým zameraním. Hľadáme 
vodu, organické látky a biosignatúry 
– chemické a štrukturálne svedectvá 
o súčasnom či minulom živote.

Po stopách evolúcie

Darwin sa snažil svoje epochálne 
dielo O pôvode druhov domyslieť do 
dôsledkov, medzi ktorými nevyhnutne 
figurovala aj otázka o pôvode evolučne 
sa vyvíjajúceho života. Vyslovil 
(príznačne britsky) predstavu o „teplom 
malom rybníčku“, kde sa to všetko 
za vhodných okolností mohlo začať. 
Reálnejšiu predstavu o abiogenéze – 
vzniku života z neživej prírody – sme 
získali o viac ako polstoročie neskôr 
vďaka Oparinovi a Haldaneovi s ich 
koncepciou chemickej „primordiálnej 
polievky“. Dejiny vedy mohli byť iné, 
keby sa bol Darwin za života 

ASTROBIOLÓGIA PÁTRA  
PO VEĽKÝCH ODPOVEDIACH 

Búrlivé 20. storočie prinieslo napriek globálnej ľudskej aj ekonomickej apokalypse v podobe svetových 
vojen aj mnoho fundamentálnych objavov v najrôznejších vedných disciplínach vrátane astronómie, fyziky, 
chémie, biológie či geológie. Práve prelomové zistenia v spomenutých oblastiach v kombinácii s nástupom 
kozmonautiky vytvorili približne pred 70 rokmi základy pre syntézu nadobudnutých poznatkov do podoby 
novej medziodborovej vednej disciplíny – astrobiológie. Za cieľ si nestanovuje nič menšie ako zodpovedať 
principiálne otázky, aké si Homo sapiens kladie, odkedy sa jeho život neobmedzuje len na holé prežitie: 
Čo je život? Kde a ako na Zemi vznikol? Môže existovať aj inde vo vesmíre a ako ho nájdeme? Volaniu tejto 
výzvy neodolali desaťtisíce vedkýň a vedcov z najrôznejších odborov. Predstaviť celú šírku aktuálneho 
astrobiologického výskumu je v rámci krátkeho článku takmer nemožné, preto si vyberieme najmä dve 
kľúčové oblasti – astronómiu a biológiu, po ktorých dostal odbor meno.

text: Tomáš Paulech, FMFI UK
foto: Tomáš Madeja
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dozvedel o skromných pokusoch 
augustiniánskeho opáta Gregora 
Mendela s krížením hrachu, na 
základe ktorých vyslovil slávne zákony 
genetiky. Takto musela biologická 
revolúcia kulminovať až v polovici 
dvadsiateho storočia „veľkou syntézou“ 
evolúcie a genetiky vrátane odhalenia 
molekulárnej povahy dedičnej 
informácie – dvojzávitnice DNA – prácou 
Franklinovej, Watsona a Cricka. Ale tu sa 
to rozhodne neskončilo.
Lynn Margulis nám ukázala, že 
niektoré bunkové organely dnešných 
eukaryotických buniek boli kedysi 
samostatnými baktériami, Urey 
s Millerom experimentálne dokázali, 
že organické molekuly (napr. 
aminokyseliny – základné jednotky 
reťazcov bielkovín) mohli vznikať za 
prekvapivo jednoduchých geologických 
podmienok prvotnej Zeme. A nielen 
to. Dnes už poznáme stovky rôznych 
molekúl, dokonca aj aminokyselín, 
ktoré sú prítomné okrem Zeme na 
iných planétach či mesiacoch, ale 
aj v medzihviezdnych oblakoch, 
v kométach, v meteoritoch a mohli 
byť teda „surovinovou základňou“ pre 
prvotný život na Zemi. 
Molekulárna biológia, evolučná 
vývojová biológia, epigenetika a ďalšie 
nové disciplíny obohatili medzitým 
svet o poznanie nádhery mikro- aj 
makroskopických živých foriem a ich 
nepredstaviteľnej rôznorodosti tvarov, 
foriem a funkcií, ku ktorým ich priviedlo 
štyritisíc miliónov rokov evolučného 
zdokonaľovania. Podobne ako pri 
kvantovej mechanike, aj v biológii 
sme objavili celkom nový mikrosvet 
– gigantický oceán živých foriem, 
z ktorých sme dodnes stihli opísať len 
zlomok. Len celkom nedávno sme začali 
prepájať práve spomenutú kvantovú 
mechaniku s biológiou. Sme schopní 
vidieť tie najhlbšie deje na atomárnej 
úrovni: vrenie aktivity v cytoplazme, 
cytoskeleton, po ktorom doslova 
kráčajú molekuly nesúce vezikuly, 
fascinujúcu orchestráciu enzýmov pri 
kopírovaní, prepise a preklade DNA, 
iónové kanály pri šírení nervového 
vzruchu, protónové pumpy a turbíny 
ATP syntáz v dýchaní mitochondrií 
a fotosyntéze chloroplastov. Celé to 
predstavenie naraz v triliónoch buniek 
tvoriacich jediný živý organizmus vyráža 
dych.

Kompletnú mozaiku máme na 
dosah

Slovami Newtona, stojíme teda na 
ramenách obrov, ktorí za uplynulé 
desaťročia od základov zmenili naše 
poznanie o živote a vesmíre do 

nádhernej mozaiky, ktorej prvý raz 
v dejinách máme možnosť hlbšie 
porozumieť. Máme plné právo byť 
pyšní na tento fenomenálny pokrok, 
no ako vždy je na mieste aj pokora. 
Veď ešte stále sme nezodpovedali 
základnú otázku z úvodu, ktorú v titule 
svojej knihy položil už v roku 1944 aj 
zakladateľ kvantovej mechaniky Erwin 
Schrödinger: „Čo je život?“ Je ako 
voda, ktorá je taká všedná a každému 
známa, že sa ju ani neunúvame 
exaktne opisovať? Kvapalná, bez chuti, 
farby, zápachu. Je to, čo nachádzame 

v jazerách, moriach aj slzách. Mrzne 
pri 0 a vrie pri 100 ºC. Vieme opísať 
jej anomáliu aj povrchové javy. Nič 
z toho však vodu neopisuje tak 
presne, ako pochopenie chemických 
a fyzikálnych vlastností jej skutočnej 
podstaty – trojatómovej molekuly 
H2O. Na podobné prenikavé a úplné 
pochopenie života na Zemi a vo vesmíre 
ešte len čakáme. Astrobiológovia po 
celom svete však dúfajú, že ho môžeme 
dosiahnuť. Sme k tomu bližšie než 
kedykoľvek predtým.

Pozeráte sa na unikátne astronomické zariadenie AMOS (All-sky 
Meteor Orbit System), ktoré vyvinuli naši vedci na Astronomickom 
a geofyzikálnom observatóriu FMFI UK v Modre. Slúži na pozorovanie 
celej oblohy a určovanie dráh meteorov, vďaka čomu sa zvyšuje 
schopnosť odborníkov presne určiť miesto dopadu i menších telies 
v prípade mimoriadnej udalosti. Meteoroidné častice sú zároveň aj 
dôležitými – a pre astrobiológiu potenciálne zaujímavými – „správami 
vo fľaši“ o stave slnečnej sústavy na jej počiatku, ako aj o jej ďalšom 
vývoji. Astronómovia z FMFI UK prevádzkujú systém AMOS aj na 
observatóriách vo svete – našli by ste ho aj na Havajských a Kanárskych 
ostrovoch a púšti Atacama v Čile. Ďalšie zariadenia čoskoro poputujú 
do Austrálie a následne aj na juh Afriky. Jedna kamera ročne 
zaznamená približne 10 000 meteorov, 50 atmosférických svetelných 
úkazov a iných udalostí. Aj vďaka systému z dielne našich matfyzákov 
tak majú astronómovia v súčasnosti možnosť sledovať severnú aj južnú 
oblohu spolu až 21 hodín denne.


