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Temné lesy,
p od i v ná z á kout í ,
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ale hlavně správná parta,
super fanart, komixy, mody,
p o v í d k y , v l a s t n í ča s o p i s ,
mnoho legrace,
prostě místo, kde to žije.
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Po dlouhé době držítě v rukou
Speciál, druhý v pořadí, tentokrát na
téma cestování do kosmických dálav.
Nejdříve jsem měl v plánu vydat sérii
článků, které by vycházely postupně v
časopise DFT, ale nakonec se ukázalo
lepší vše dát do jednoho Speciálu.
Cílem Podivuhodných světů je
ukázat, jak by vypadalo přistání a
průzkum některých planet či měsíců naší
solární soustavy. Snažil jsem se při psaní
popsat cizí svět tak, jak skutečně
vypadají podle vědeckých studií. Mnohdy
ovšem jsem musel dedukovat různé
závěry, jindy zapracovala moje fantazie.
Postupně při psaní začala převládat
moje temná stránka psaní, takže pozdější
díly jsou trochu jiné než ty první a taky
delší, akčnější a ponurejší.
Vesmír mě fascinuje celý život. Nejen
planety a měsíce, ale i hvězdné systémy,
mlhoviny, hvězdokupy, galaxie,
supergalaxie ... Vesmír je tajemné místo,
které si zaslouží naši pozornost. Je jen
škoda, že vlády států stonásobně více
dávají na zbrojení než na průzkum
kosmu. Přitom kosmos je budoucnost
lidstva a jednou bude jediná cesta jak
zachovat lidský rod.

Aeternitas, šéfredaktor.
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esmír! Tajuplné místo. Daleké
neznámé světy skryté ve
svitu vzdálených hvězd,
hvězdokup, mlhovin a galaxií.
Podivuhodné světy je seriál, který
vás provede po zlomku toho, co se
tam venku skrývá. Přijdete na to,
že vesmír je úžasné ale zároveň
nebezpečné místo, před kterým je
třeba mít respekt.
Na druhou stranu je vesmír
budoucnost každé civilizace, která
chce přežít, protože dřív nebo
později se stane každá mateřská
planeta neobyvatelná. Proto i my
musíme pronikat tam ven a
poznávat a snažit se pochopit ty
nekonečné dálavy.
Podivuhodné světy jsou
částečně dokument, částečně
smyšlený příběh, kde nechybí
napětí a dobrodružství. Průzkum
kosmu je totiž velmi dobrodružná
věc, která se nesmí podceňovat. Na
reálných základech, případně
dedukovaných souvislostech jsem
sestavil několik misí k cizím
světům.
Než se ale vypravíme společně
k prvnímu světu, je třeba si osvětlit
několik základních pojmů, které
používám:

Aeternitas
Příběhy

Slunce můžeme používat speciálně
pojem perihel.
2. Apocentrum – je opačný
pojem k pojmu pericentrum, který
udává nejmenší vzdálenost tělesa od
těžiště otáčení. Pro pohyb kolem
Slunce se používá pojem afel.
Ovšem může se používat i
apocentrum jako obecný pojem.
Žádné těleso ve vesmíru
neobíhá kolem jiného v přesném
kruhu, proto hodnoty pericentrum
a apocentrum jsou vždy odlišné.
Někdy mohou být rozdíly mezi nimi
extrémní. Jsou tělesa, která se při
svém oběhu velmi přiblíží Slunci a
pak zase mu velmi vzdálí. Dobrým
příkladem jsou komety.
3. Oběžná doba – doba, kterou
těleso potřebuje pro jeden celý oběh
kolem těžiště otáčení.

4. Průměrná orbitální rychlost
– je průměrná rychlost, kterou se
těleso pohybuje kolem těžiště
otáčení. Rychlost otáčení se může
měnit v závislosti na vzdálenosti
tělesa od těžiště otáčení a jeho
vlastnostech. V případě, že v těžišti
otáčení je silné gravitační pole,
1. Pericentrum – udává největší těleso při dostatečném přiblížení
vzdálenost od těžiště obíhání tělesa, zrychluje.
to jest od místa, kolem kterého
V těžišti otáčení nemusí být
dané těleso obíhá. Slovo
žádný objekt. Například když má
pericentrum je možno používat pro soustava dvě a více hvězd v centru,
planety i měsíce. Je to obecný
ty pak kolem sebe vzájemně obíhají
pojem. Pro tělesa obíhající kolem
a tvoří jedno silné gravitační pole.
DFTS No.2 | únor 2015
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Planety a další tělesa, které pak
průměrné mořské hladině na Zemi.
obíhají kolem nich, obíhají kolem
Pro zjednodušení 1 bar je přibližně
těžiště, které může ležet mimo dané 100 kPa.
hvězdy.
Jednotky ve vesmíru –
5. Úniková rychlost – je
vzhledem k obrovským
rychlost, kterou je třeba dosáhnout, vzdálenostem je používání metrů a
pokud chceme opustit gravitační
kilometrů jako jednotek značně
pole daného tělesa.
nedostačující. Zavedlo se tedy
několik dalších, vhodnějších
jednotek.
6. Gravitace – přitažlivost,
AU (astronomical unit) neboli
udává se v jednotkách g, kde 1 g je
astronomická jednotka je střední
gravitace na rovníku Země.
vzdálenost Země od Slunce (přesné
Většinou se uvádí povrchová
gravitace, to znamená gravitace na hodnoty jsou 149 597 871 km). V
povrchu, nicméně některé planety mezihvězdných vzdálenostech už
(plynní obři) údajně povrch nemají. ovšem ani tato jednotka není
Pak se většinou jako povrch udává vhodná.
hypotetická čára, kde je stejný tlak
Světelný rok (značka ly = light
jako na rovníku Země. V tom místě year) je vzdálenost, kterou světlo
ale ovšem žádný povrch ve
urazí za jeden rok. To znamená, že
skutečnosti není.
to skutečně neudává dobu ale
Pokud je gravitace vyšší než 1 vzdálenost. Mimochodem Slunce od
Země je vzdáleno přibližně 8
g, přitahuje nás to více a máme
světelných minut (kdyby Slunce
pocit, že jsme těžší. Hůře se pak
pohybujeme. Při vyšších gravitacích hypoteticky zhaslo, bude na Zemi
se už ani hýbat nedokážeme. Pokud svítit ještě cca 8 minut a nic po tu
dobu nepoznáme, i když ve
je gravitace méně než 1 g, máme
pocit, že jsem lehčí a pokud třeba skutečnosti už svítit nebude). Naše
vyskočíme, letíme dál, než bychom nejbližší hvězda po Slunci je
vzdálena přes 4 světelné roky.
letěli na Zemi. Při velmi nízkých
gravitacích hrozí při vyskočení i to,
Parsek – přibližně 1 pc = 3,26
že už se nevrátíme zpět.
ly. Pro větší vzdálenosti se používá
kpc (kilo-parsek = 1 000 pc), Mpc
(mega-parsek = 1 000 kpc) nebo
7. Tlak – laicky řečeno je to
hodnota, kolik okolní prostor tlačí Gpc (giga-parsek = 1 000 Mpc).
Například vzdálenost Země od
na objekty v něm. Udává se v
jednotkách Pa (čti Pascal). Dříve se galaxie v Andromedě je 0,779Mpc.
udával v jednotkách bar, kde 1 bar
(nebo také 1 atmosféra) je tlak na
DFTS No.2 | únor 2015
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1 . TI TAN

P E K E L N Ý C H Ř TÁN

b y Aet er n i t a s
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Titan

:

Alternativní jméno : Saturn VI
Objevil: Christiaan Huygens, 25.3.1655
Obíhá kolem: Saturnu
Pericentrum: 1 186 680 km
Apocentrum: 1 257 060 km
Oběžná doba: 15,945 dnů
Průměrná orbitální rychlost: 5,57 km/s
Průměr: 5150 km
Úniková rychlost: 2,6 km/s
Průměrná povrchová teplota: 179 °C
Průměrná povrchová gravitace : 0,14 g (0,85 Měsíce)
Tlak na povrchu: 146,7 kPa (1,467 bar)

„

Houstene, Houstene,
tady je Saturnion III,
procitáme ze stáze,
mise podle plánu, vzdálenost od cíle
dva milióny kilometrů. Konec
transmise.“
Mohutný kotouč Saturnu zářil
před přídí naší lodi se svým
nádherným prstencem. Shromáždili
jsme se v hlavní hale a doslova
zírali na tu krásu. Bylo to
neuvěřitelně nádherné dílo, hříčka
přírody, poprvé spatřeno očima
člověka.
Obrovský prstenec, složený z
miliard malých i velkých těles, točil

DFTS No.2 | únor 2015

se před námi. Z dálky vypadal jako
několik prstenů nasazených na
sebe, visících zdánlivě ve
vzduchoprázdném vakuu. Síly,
které poutaly tuto masu k sobě,
musely být skutečně
nepředstavitelné. Rovněž vidět
všechny tyto věci na obrázcích nebo
číst o nich v knihách, nemohlo se
rovnat pocitu, který jsme zažívali
právě teď. První výprava k měsíci
Titanu neboli Saturnu VI, jak se mu
někdy říkalo, největšímu měsíci
Saturnu a pravděpodobně jedinému
měsíci naší soustavy s hustou
atmosférou.
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Titan se od naší milé modré
planety liší v mnohém. Podle sond,
které jsme na jeho povrch poslali,
panuje na povrchu průměrná
teplota -180 °C, takže žádný ráj na
zemi, jak by možná někdo doufal.
Přesto tam existují řeky, jezera a
moře. Ptáte se, jak je to možné?
Místo vody, která by při
takových teplotách ovšem téct
nemohla, tečou na Titanu tekuté
uhlovodíky. Ty mrznou v pevné
skupenství při mnohem nižších
teplotách. Titan na první pohled
vypadá podobně jako Země, ovšem
tam, kde je Země modrá, Titan je
nažloutlý, tam, kde hýří životem,
nacházejí se na Titanů pustiny.
Přesto je Titan Zemi velmi
podobný. Jsou tam hory, nižší než
na Zemi, údolí, rokle, ale také
sopky. Břehy ostrovů a kontinentů
omývají solná moře tekutého
metanu. Pokud bychom si
představili peklo, možná by bylo
podobné právě Titanu. Hustá
atmosféra halí povrch do prakticky
neproniknutelné vrstvy.
Je s podivem, že tady seshora to
všechno vypadalo tak krásně, ale
tam dole nás dost možná čekala
smrt. Přesto jsme nezaváhali,
připraveni na první přistání na
Titanu.
Kapitán Stewart rozdal
rozkazy. Loď zpomalovala. Blížili
jsme se k naplnění našeho osudu.
Polovina posádky měla zůstat na
orbitální dráze v hlavní lodi, druhá,
v čele s kapitánem se měla vypravit
DFTS No.2 | únor 2015
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dolů do těch nažloutlých až
oranžových mraků pod námi.
Dosáhli jsme orbity Titanu.
Seděl jsem v křesle přistávacího
modulu a s napětím sledoval malé
okýnko přede mnou. Bylo natočeno
tak, že jsem viděl tam, kam jsme
letěli. Povrch nebylo vidět. Říkal
jsem si, jak vůbec můžeme trefit
pevnou zem, když nic není vidět.
Kapitán ale vypadal, že ví, co dělá.
Všichni jsme doufali v jeho
schopnosti, protože to bylo to
jediné, co nás dělilo od smrti. Sám
kapitán měl navádět loď dolů do
hlubin pod námi, protože přístroje
rušila nepřátelská atmosféra.
A pak to přišlo. Oddělili jsme se
a začali klesat. Cítil jsem srdce, jak
mi divoce buší. Teď nebo nikdy.
Možná jsem měl zůstat nahoře v
lodi, ale to bych minul tento
památný moment. Tak snad to
přežiju, abych si mohl užít tu slávu.
Klesali jsme několik hodin.
Nebylo to rychlé, jak by si člověk
představoval nebo viděl v mnoha
sci-fi filmech. Ze začátku byla naše
rychlost velmi nízká a jen velmi
pomalu se zvětšovala. Samozřejmě,
čím níž jsme byli, tím rychleji jsme
se pohybovali. Po třech hodinách
jsme se už řítili skrz nejvyšší
mraky.
Teď už to byla jen otázka
minut. Koukl jsem se okolo. Ve
tvářích mých kolegů a přátel byl
strach a napětí. Modul se třásl a za
oknem šlehal oheň. Přesto kapitán
nepolevil a řídil dál pevně a

- 15 -

Podivuhodné světy

Podivuhodné světy I.
Titan, pekelný chřtán

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

rozhodně. Měli jsme štěstí, že to byl
velmi silný a moudrý muž, pravý
kapitán pro takovouto misi.
Najednou se mraky před námi
otevřely a spatřil jsem povrch. Kam
až oko dohlédlo, bylo jen a jen moře.
Nějak podivně se pohybovalo,
jakoby na jeho hladině se něco dělo,
čemu jsme nerozuměli. Obzor byl
skryt v hustých mlhách.
Kapitán stočil loď a teď jsme
letěli nad mořem vysokou rychlostí.
Dole pod námi se objevilo několik
ostrovů, ale byly příliš komplexní
na přistání. Potřebovali jsme něco
jiného, většího a bezpečnějšího. A
pak se vynořila pevnina.
Všechno bylo takové nahnědlé
až žluté. Zemi se to moc
nepodobalo. Kapitán vyhlédl jednu
náhorní plošinu a navedl loď na
přistání. Na to, jak rychle jsme
letěli, bylo přistání skutečně
nečekaně jemné. Loď dosedla a
průzkum mohl začít.
První šel ven kapitán a další tři
lidé. Já byl mezi nimi. Zbytek zůstal
v lodi. Skafandry byly pevné a jen
tak něco je neohrozilo.
Procházet se po zemi byl
skutečně zvláštní pocit. Bylo to
poprvé, co zde člověk vkročil, a
doufali jsme, že ne naposledy. Na
naši misi hodně záleželo, protože
měla otevřít prostor pro případnou
budoucí kolonizaci.
Vzal jsem několik kamenů do
ruky, abych si ten Titan ohmatal.
Pak se ale stalo něco zvláštního.
Půda se najednou otřásla a kousek
DFTS No.2 | únor 2015
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od nás najednou něco silně
zadunělo. Otočil jsem se a ke svému
úžasu viděl, že země se trhá a něco
se dere na povrch. Naše loď zmizela
pod zemí během zlomku vteřiny a
mě došlo, že ať už se stane cokoliv,
toto místo je pro mě konečná.
Kapitán přesto zachoval
chladnou hlavu. Okamžitě nás
chytil a táhl opačným směrem. Co
na tom ale záleželo? Bez lodi jsme
mohli přežít maximálně pár hodin.
Vlastně už na ničem nezáleželo,
protože náš modul byl jediný, který
mohl přistát, mateřská loď na to
nebyla stavěna. Byli jsme mrtví, i
když jsme žili.
Běželi jsme. Za námi se země
trhala. Snažili jsme se dostat do
prudkého svahu. Neodvažoval jsem
se pohlédnout zpět. Věděl jsem, že
Titan právě pozřel všechny naše
naděje.
Když jsme dosáhli vrcholu,
otočil jsem se konečně. Na místě,
kde byla dříve náhorní plošina, byl
teď obrovský kráter. Nebyl jsem si
jist, jestli se to zřítil strop nějaké
obří jeskyně, nebo to něco na nás
zaútočilo. V mlze, která padla na
kraj, nešlo moc rozeznat.
Najednou jsem si všiml, že tam
dole se něco hýbe. Nebyla to jen
skála a kameny. Něco tam bylo, ale
netušil jsem, co to je. Že by Titan
nebyl tak pustý, jak jsme se učili ve
škole? Podle vědců zde nic nemohlo
žít, jakýkoliv život by dávno zamrzl
a vlastně by ani nevznikl. Pokud by
ovšem nebyl na úplně jiné úrovni,
než je ten náš ze Země.
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Teď už jsme věděli zcela jistě,
že se tam dole něco hýbe. Bylo ale
příliš šero na to říct, co to je.
Nahoru do svahu to nešlo, to bylo
hlavní. Zůstali jsme nahoře a
sledovali krajinu před námi. Nic
jiného ani nešlo dělat. Světlo se
pomalu ztrácelo. Noc se blížila.
Všichni jsme věděli, že rána se
nedožijeme. Na to jsme neměli dost
kyslíku.
Zebaly mě nohy. Věděl jsem, že
je to jen zdání, skafandr byl
perfektně vyhřívaný. Možná to bylo
o něčem jiném, o blízkosti smrti.
Byli jsme první, kdo přistál na
Titanu, ale bylo jasné, že o tom už
nikomu nepovíme. Kapitán
kontaktoval mateřskou loď, ale
přes hustou atmosféru bylo spojení
příliš špatné.
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Pak se světlo ztratilo a nadešla
noc. Naše poslední noc.
***
Takto nějak by mohlo vypadat
první přistání na Titanu. Malý krok
pro člověka, velký pro lidstvo. Dřív
nebo později nás to čeká, a přestože
takové přistání nese s sebou velké
nebezpečí, stále se jedná o velký
milník. Titan je sice velmi
nehostinný, ale i tak by mohl
sloužit lidstvu velmi dobře. Od
nerostných surovin, kterých tam je
hojně, až po poznání nového
zvláštního světa.
Uvidíme, co budoucnost
přinese. A i když by tam život být
neměl, jak tvrdí vědci, je dost
možná, že se velmi pletou.
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2 . VENUŠE
P E K E L N Ý R ÁJ
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:

Obíhá kolem: Slunce
Pericentrum: 107 477 000 km (0.718 440 AU)
Apocentrum: 108 939 000 km (0.728 213 AU)
Oběžná doba: 224,701 dnů (1,92 dne Venuše)
Průměrná orbitální rychlost: 35,02 km/s
Rychlost rotace na rovníku: 1,81 m/s (6,52 km/h)
Průměr: 6 051,8km (0,9499 Země)
Úniková rychlost: 10,36 km/s
Průměrná povrchová teplota: 462 °C
Průměrná povrchová gravitace: 0,904 g
Tlak na povrchu: 9,2 MPa (cca 92x tlak na Zemi)
Počet satelitů: 0

„

Kdysi ji říkali druhá
Země,“ pousmál se
Albert, druhý
důstojník lodi Bílá střela. Stáli jsme
spolu na můstku a pozorovali husté
temné mraky pod námi. Konečně po
sedmi měsících jsme dorazili na
oběžnou dráhu druhé planety
našeho solárního systému. Venuše.
„Věřilo se,“ pokračoval Albert, „že
je to ráj, skutečný raj, tak jak si ho
lidé představovali. Nádherné louky,
lesy, plné zvěře žijící v míru a lásce.
Skutečnost ovšem předčila všechna
očekávání.“
Ve skutečnosti je Venuše
pekelná planeta. S průměrnou

DFTS No.2 | únor 2015

teplotou 462 °C a tlakem na
povrchu téměř stonásobným tomu
na Zemi je to patrně jedno z
nejhorších míst, kde by se člověk
odvážil. Mraky halí celý povrch a
bouře stíhá bouři, blesk stíhá blesk,
skutečné peklo.
„To by byla krása,“ poznamenal
jsem.
„To ano, ale ideální místa
neexistují,“ ušklíbl se Albert.
„Až na naši Zemi.“
Byl jsem třetí důstojník, tedy
hned čtvrtý v pořadí velení. Kapitán
Burton, skvělý a zasloužilý člověk
nás vedl, první důstojník Spiner,
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pak Albert a nakonec já. Posádka
čítala přes dvacet lidí. Plán byl
prostý, přistát na Venuši a přežít.
Byli jsme nervózní. Po debaklu
výpravy kapitána Stewarta na
Titan jsme nevěděli co čekat. Mohlo
se stát cokoliv, i to, co jsme
nechtěli. Venuše byla totiž mnohem
pekelnější než Titan. Od zmizení
kapitána Stewarta uběhlo šest let.
Nikdo neví, co se tam vlastně stalo.
Domů na Zemi se vrátili jen ti, co
zůstali na oběžné dráze. Kapitán a
celý jeho výsadek zmizeli na
povrchu. Po špatném radiovém
kontaktu, kde kapitán udával
nějaké podivné udaje, se už
neozvali.
Loď se nakonec vrátila na Zemi.
Žádná záchranná výprava se
nekonala a Titan byl uzavřen jako
nebezpečné místo. Ve skutečnosti
nikdo nechtěl dál nic riskovat.
Teprve po několika letech prosadili
ti smělejší další výpravu, tentokrát
k Venuši. Cíl byl podobný jako u
Titanu, přistát, přežít a vrátit se
domů.
„Vždy jsem snil po tomto,“ řekl
druhý důstojník, „no není to
nádhera?“
Venuše byla z orbitální dráhy
skutečně nádherné místo. Mraky se
pod námi bouřily a hrály všemi
možnými barvami. Měl jsem ale
trošku obavu, že tam dole to nebude
tak příjemné, jak tady nahoře.
Kapitán dorazil na můstek
následovaný prvním důstojníkem.
„Jaká je situace, pane Alberte?“
DFTS No.2 | únor 2015
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zeptal se.
„Připraveno na přistání, pane,“
odpověděl Albert.
Na rozdíl od Saturnionu III měli
jsme přistát celou lodí. Nebyl žádný
přistávací modul, celá loď měla
dosednout na povrch hluboko pod
námi.
„Jaké je počasí?“
„Na severu je vyšší výskyt
bouří, ale našel jsem místo na jižní
polokouli, kde je teď relativní klid,“
řekl Albert.
„Klid před bouří,“ poznamenal
Spiner.
„Doufám, že počasí vydrží,
pane,“ usmál se Albert.
„Dobře, pane Alberte, naveďte
loď na přistání,“ rozhodl kapitán.
„pane Spinere, hudbu.“
Kapitán měl zálibu ve staré
hudbě a obzvlášť v Edith Piaf.
„Non, rien de rien, non, je ne
regrette rien...,“ začalo znít z
reproduktoru.
Všichni jsme s napětím
sledovali přibližující se mraky
Venuše. Bylo nutné přeletět nad
těmi bouřlivějšími a proletět oknem
mezi nimi. Tam někde dole čekal cíl
naší mise.
„... Ni le bien qu'on m'a fait, ni
le mal tout ça m'est bien égal …“
Jak jsme se dotkli atmosféry, s
lodí to začalo mírně škubat a
škubání postupně sílilo.
„Bude to drsné,“ poznamenal
Spiner zpoza jeho panelu.
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Přímo proti nám se objevil
obrovský mrak. Nebylo kam
uhnout, na to jsme měli příliš
vysokou rychlost. Edith do toho
zpívala a klesání tak probíhalo
podivně melodramaticky.
„Stočte to na severozápad,
pane Alberte,“ zvolal kapitán.
„Ano, pane!“
Než se ale loď stočila, chytil
nás kraj mraku. Najednou okolí
ztmavlo až na nulovou viditelnost.
Vypadalo to, jakoby nastala noc.
Odněkud vyjel blesk a těsně nás
minul. A za ním další a další.
„Pane Alberte, nahoďte motory
4 a 5, plný výkon vpřed!“ vyštěkl
kapitán.
Do toho zněly trubky, že jsem
na moment zapomněl, že nejsem
někde v koncertním sálu, ale
milióny kilometrů daleko od
domova. Kapitán se zdál být unesen
hudbou, že ani nevnímal pořádně
okolí. Blesky kolem nás šlehaly.
První důstojník jakoby vyťukával
tóny do svého panelu a Albert, zdálo
se mi, že dokonce do toho i
přizvukuje.
Chvilku nám trvalo, než nám
došlo, že nás jeden blesk trefil. Loď
sebou zatřásla a všechny panely
zhasly. Hudba ale hrála dál. Pak nás
trefil další blesk a další a další.
Venuše byla pověstná, že v
některých bouřích padalo i sto
blesků za sekundu. Skutečné peklo.
„... Si un jour la vie t'arrache à
moi, si tu meurs que tu sois loin de
moi ….“
DFTS No.2 | únor 2015
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„Pane, loď je neovladatelná,“
hlesl první důstojník, ale kapitán ho
zarazil posunkem ruky. Vypadalo
to, že si vychutnává hudbu a nechce
být rušen.
Vlastně ani nic jiného nám
nezbývalo. Bez panelů jsme nic ani
dělat nemohli. Tak nám Edith Piaf
zpívala a my klesali a blesk stíhal
blesk. Najednou odněkud vyšlehly
plameny a zachvátily půlku
můstku.
Několik členů posádky se vrhlo
k hasicím přístrojům, ale loď sebou
tak škubala, že nebyli schopni se k
nim dostat. Držel jsem se svého
panelu a hleděl kupředu. Věděl
jsem, že kapitán v jistém smyslu
dělal to nejlepší, co mohl. Hudba
byla jak lék na všechny bolesti. A
tak jsem následoval jeho příkladu a
nechal se nést.
Bílá střela mezitím prudce
klesala a najednou jsme byli z
mohutného temného mraku venku.
Pod námi se objevil sluncem zalitý
povrch, místo, které Albert původně
vybral na přistání. S
neovladatelnou lodí jsme ale nebyli
schopni přistát.
Hleděl jsem na výhled před
sebou. Viděl jsem dlouhá údolí,
krátery, rokle, úžiny, ale nikde ani
kapka vody. Jak by taky mohla tam
být voda při tak extrémních
teplotách a tlaku?
Loď praskala pod tíhou
atmosféry, ale byla konstruovaná
na ještě mnohem větší zátěž. Teď
ale, silně poškozená, měla skutečně
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namále. Napadlo mě, jak vlastně
chtěl kapitán přistát, když loď
nešlo ovládat. Kapitánův zasněný
pohled byla jasná odpověď. S
přistáním se nepočítalo. Náš cíl
jsme sice dosáhli, i když ne tak, jak
se plánovalo.
Před očima mi projel najednou
můj život, mé sny a naděje. Tak
takto se cítil kapitán Stewart na
Titanu? Napadlo mě. Aspoň že ta
hudba stále hrála.
Když jsem viděl tu krajinu pod
námi, napadlo mě, že vidím lesy a
louky u nás doma, plné květin a
divoké zvěře, ráj, jak jej slibovali
lidé již před stovkami let. Místo,
kde andělé chodí spát.
Hudba šla k jasnému
vyvrcholení. Již brzo, napadlo mě,
již brzo to skončí a my přistaneme.
A projdeme se po povrchu. Podíval
jsem se na své kolegy okolo.
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Kapitán Burton, víc přítel než
kapitán, první důstojník Spiner,
Albert a další. Byla to jak moje
rodina. To bylo mnohem víc než jen
poslání. Tady jsem byl doma. A za
chvilku budeme již s anděly.
„... Un matin, l'été a fichu le
camp, en laissant en souvenir du
printemps ...“
Ach, není ta hudba krásná,
došlo mi a naposledy ve svém životě
jsem se usmál.
***
Myslíte, že budeme někdy
schopni přistát v takovém pekle,
jako je Venuše? Už se to podařilo
automatickým sondám, ale
fungovaly jen pár minut. Atmosféra
na Venuši je skutečně velmi
nepřátelská. Nic pro člověka, ale
kdo ví, třeba jednou v budoucnu ….
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Jupiter

:

J

Obíhá kolem: Slunce
Pericentrum: 740 573 600 km (4 950 429 AU)
Apocentrum: 816 520 800 km (5 458 104 AU)
Oběžná doba: 4 332,59 dnů (11,8618 let, 10 475,8 dnů Jupiteru)
Průměrná orbitální rychlost: 13,07 km/s
Rychlost rotace na rovníku: 12,6 km/s (45 300 km/h)
Doba rotace: 9 h 55 m 30 s
Průměr: 69 911 km (na úrovni 1 baru)
Úniková rychlost: 59,5 km/s
Průměrná povrchová teplota na úrovni 1 baru: −108 °C
Průměrná povrchová teplota na úrovni 0,1 baru: −161 °C
Průměrná povrchová gravitace: 2,528 g (na úrovni 1 baru)
Počet satelitů: 67

upiter je král mezi obry naší
hvězdné soustavy. Podle vědců
nemá žádný pevný povrch a je
složen jen z plynů. Dost ale možná
někde hluboko dole je pevné jádro.
To se ale dá jen těžko odhadnout.
Taky je možné, že se vzrůstajícím
tlakem jsou plyny tak stlačené, že
tvoří pevnou hmotu.
Naše výprava k Jupiteru měla
odpovědět na některé základní
otázky. Zjistit, zda Jupiter má či
nemá pevné jádro byla ovšem
pohádka, ale i tak bylo mnoho věcí,
co se daly prozkoumat.
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Vzhledem k absenci povrchu
naše mise měla jen dosáhnout
orbitální dráhy a zkoumat Jupiter z
bezpečné výšky. Jestli ovšem ve
vesmíru existuje vůbec něco
takového jako bezpečná výška.
Na naší vesmírné lodi
Athmerion jsem byl vědecký
důstojník. Žádná důležitá pozice,
spíš takový pomocník pro všechno.
Ať už ale moje úloha byla jakákoliv,
těšilo mě, že můžu být u toho, u
prvního průzkumu Jupiteru s živou
lidskou posádkou. Věděl jsem, že
naše výprava se zapíše do dějin.
- 28 -
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Vlastně už jsme ani nemuseli nic
udělat a bylo jasné, že na nás lidé
nezapomenou.
Dosáhli jsme vysoké orbitální
dráhy, velmi vysoko a daleko od
různobarevných mraků pod námi.
Tam dole zuřilo skutečné peklo.
Větry v atmosféře Jupiteru dosahují
rychlosti i přes 600km/h se
značnou vertikální tendencí.
Náš kapitán byl Jonathan
Frakes, zkušený postarší astronaut,
první důstojník tvrdý a
nekompromisní Michael Dorn. Oba
byli zapálení lidé pro výzkum
vesmíru a vlastně jen díky těmto
dvěma lidem jsme tu byli. Po ztrátě
Saturnionu III na Titanu a Bílé
střely na Venuši byly veškeré plavby
vesmírem s lidskou posádkou zcela
zastaveny. Prosadit změnu bylo
těžké a trvalo to mnoho let. Přesto
jsme se nakonec dostali až sem.
Věděl jsem, že kapitán i první
důstojník se znali s lidmi z první i
druhé výpravy. Pro ně naše výprava
byla víc než jen průzkumná mise,
chtěli ukázat, že vesmír není tak
nebezpečný a smrtelný, jak se nám
teď jevil a že odkaz zemřelých měl
žít v nás dál a pohánět nás kupředu
sluneční soustavou. Vlastně to byla
i nutnost, protože kdybychom
selhali i my, mohlo by to posunout
lidstvo velmi daleko do minulosti.
Ale kapitán nehodlal nic
riskovat.
„Ten Jupiter je neskutečně
nádherný,“ řekl první důstojník.
„Krása umí dobře zabíjet,“
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prohodil mistr navigace Petrof.
„Tak to tedy ano,“ zachechtal
se kapitán. Nějak jsem z toho
vytušil nějaký další smysl, ale o co
šlo, to jsem netušil.
„Doufám, že se nic nepokazí a
dostaneme se bezpečně domů,“
nahodil Petrof.
„Samozřejmě,“ pokývl kapitán,
„na to vemte jed, pane Petrofe.“
Najednou se ozvala rána a celá
loď se otřásla.
„Co to bylo?“ kapitán byl
okamžitě velmi vážný.
„Zdá se,“ řekl jsem, „že sekce
12 a 13 ztratily tlak. Automatický
systém je okamžitě uzavřel. Nikdo
by v těch místech neměl být.“
„Pane Dorne, běžte se na to
podívat,“ přikázal kapitán.
První důstojník a ještě tři další
členové posádky opustily můstek a
rychle spěchali zjistit přesné škody.
„Co se vlastně stalo?“ zeptal se
kapitán.
„Nezdá se, že by do nás něco
narazilo,“ podotkl jsem, „čidla nic
nezaznamenala. Ať se stalo cokoliv,
stalo se to uvnitř lodi.“
„Nějaká porucha? Výbuch?“
„Nevím, pane,“ přiznal jsem.
„Uvidíme, co zjistí první
důstojník.“
Než se ale první důstojník
ohlásil, ozvala se další rána. Na
tváři kapitána i ostatních na
můstku bylo vidět napětí.
„Pane Dorne, hlaste se,“ zvolal
kapitán do vysílače.
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„Kapitáne,“ hlas prvního
důstojníka byl nějaký podivný, „měl
byste sem okamžitě přijít.“
„Co se děje, Michaeli?“
První důstojník se ale už
neozval. Kapitán kývl na mě.
Můstek předal Petrofovi a jen my
dva jsme vyrazili dolů do podpalubí.
„Nějak se mi to nelíbí,“ podotkl
kapitán, když jsme spěchali
chodbou, „pan Dorn měl nějaký
divný hlas. To bude něco velmi
vážného.“
Celkem rychle jsme přešli až do
sekce 9. Podivné bylo, že jsme
cestou nikoho nepotkali. Na lodi
bylo mnoho lidí. Posádka měla
celkem přes třicet mužů i žen.
Přesto od můstku až sem nebyla ani
noha.
V sekci 10 jsme na zemi našli
ležící postavu. Byl to jeden z
vědeckých pracovníků.
Sklonil jsem se k němu.
Nehýbal se. Byl obličejem k zemi.
Zkusil jsem tep.
„Je mrtvý,“ řekl jsem tiše.
Kapitán vypadal bledý. Chtěl
jsem otočit tělo a prozkoumat, co
ho zabilo, když tu se najednou z
vedlejší sekce přihnal první
důstojník.
„Kapitáne! Utíkejte!“
Jeho tvář byla zděšená. Za ním
běžel ještě jeden člen posádky.
Najednou se ozvala střelba a ten
člověk padl mrtev k zemi.
Neváhali jsme a prchali
sekcemi zpět na můstek. Pokud
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někdo střílel, neměli jsme šanci.
Nikdo z nás neměl zbraň. Byli jsme
vědecká mise, žádní vojáci.
Když jsme doběhli na můstek,
zajistili jsme dveře.
„Co to je s mou lodí?“ zvolal
kapitán.
„Pane, zdá se, že nějací
ozbrojenci obsadili prakticky vše
krom můstku!“ odpověděl první
důstojník.
„Kde by se tady vzali
ozbrojenci?“ zamračil se kapitán.
„Museli být s námi celou dobu,“
podotkl jsem.
„Ano, patři k posádce.“
„Co to má znamenat?“ kapitán
byl skutečně rozhořčený.
Najednou se ozvaly rány na
dveře. Evidentně se někdo z druhé
strany snažil dostat dovnitř.
„Volejte je, pane Dorne,“ řekl
kapitán, „chci vědět, co jsou zač a
co chtějí.“
Po chvilce se z interkomu ozval
známý hlas. Byl to podporučík Trax.
„Kapitáne, myslím, že vám je
jasné, že jediná cesta, jak se odtud
dostat, je vzdát se nám,“ řekl.
„Proč to děláte? Jaký to má
smysl?“ zamračil se kapitán.
„Vaše mise nesmí být úspěšná,
to je celé, potřebujeme, aby peníze z
kosmického průzkumu šli na
zbrojení. Pokud si chcete zachránit
život, vzdejte se. Slibuju, že se vám
nic nestane.“
„A co ti ostatní? Co zemřeli?“
„To se bohužel někdy stává.“
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Kapitán naznačil prvnímu
důstojníkovi, aby uťal konverzaci.
„Tak teď už víme, o co jde,“
poznamenal.
„Otázka je, co s tím,“ první
důstojník vypadal nešťastně.
Všichni jsme upírali zrak na
kapitána, ale bylo mi jasné, že naše
šance jsou špatné.
„Trax nás rozhodně neušetří,“
řekl kapitán, „vzdát se znamená
smrt. Můžeme je nějak přemoci?“
„Je jich minimálně tucet, ale
dost možná i víc a mají hodně
zbraní. V přímém střetu
neobstojíme,“ odpověděl první
důstojník.
„Je šance, že uvnitř lodi je ještě
někdo živý na naší straně?“ zeptal
se kapitán.
„To pochybuju,“ zavrtěl hlavou
první důstojník.
Bylo nás tu šest. Kapitán, první
důstojník, Petrof, pak dva
specialisté Armin a Alexander, a
samozřejmě moje maličkost.
„Pak je tu jen jedna možnost,“
vzdychl kapitán.
Opět se ozvaly rány na dveře.
Bylo jasné, že je jen otázkou času a
útočníci budou uvnitř. A pak nás
čekal masakr.
„Pane Armine, oddělte loď,“
rozkázal kapitán.
„Ale pane ...“
Kapitán chtěl oddělit loď! Ta
skutečnost mě šokovala víc než
teroristi. Znamenalo to oddělit
můstek od zbytku lodi. Byl to velmi
riskantní manévr a jedna z částí při
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tom byla většinou zničena. Navíc
ani jedna z části pak nebyla
schopna meziplanetárního letu.
Pokud bychom oddělili můstek
a přežili, budeme muset čekat na
záchrannou výpravu, což potrvá
měsíce. Ale pravdou bylo, že šance v
tom byla. Můstek sám o sobě mohl s
námi přežít i rok. Přesně k tomu byl
zkonstruovaný. Ne tak zbytek lodi.
Naši nepřátelé by tak dlouho určitě
nevydrželi. Pokud ovšem neměli
někde poblíž vlastní loď, což ale
bylo silně nepravděpodobné.
„Pane Armine, splňte rozkaz!“
zahřměl kapitán.
Na všech bylo vidět, že mají
strach. Pokud by se teroristi dostali
přes dveře, nebude nám už oddělení
nic platné a naopak nás zabije.
Museli jsme konat rychle.
Armin vyťukal kombinaci na
klávesnici. Ozval se podivný zvuk.
Bylo to, jakoby se kroutily plechy.
Něco nešlo úplně podle plánu.
Nicméně loď se pomalu rozdělovala.
Po chvilce někdo zoufale zařval
za dveřmi.
„Je mi líto,“ podotkl kapitán,
„ale byli to buď my nebo oni.“
Ozval se interkom. „Za to
zaplatíte!“ řval do něj Trax.
„Jak to vypadá, pane Armine?“
zeptal se kapitán.
„Můstek už není spojen s lodí,“
odpověděl Armin, „kupodivu jsme se
hladce oddělili.“
„Můžou nás ještě nějak
ohrozit?“
„Pochybuju, pane.“
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„Pusťte spojení s tím
teroristou,“ řekl kapitán.
Trax se ozval téměř okamžitě.
Ještě pořád běsnil.
„Budu vaše smrt,“ syčel.
„Myslím, že tady strávíme
spolu nahoře nějaký čas, ale příliš
daleko než abyste nám mohli něco
udělat.“
„Vzdalujeme se,“ smál se první
důstojník.
„Jen se smějte,“ skřípal zuby
Trax, „teď něco zažijete, co jste
ještě nezažili.“
„Pane,“ zvolal najednou Armin,
„trup se k nám blíží zpět!“
„Co to má znamenat?“ zvolal
kapitán.
„Zbytkové palivo,“ poznamenal
první důstojník.
Když se lodě rozdělovaly, trup
zůstal sice s hlavním motorem ale
bez pohonu. Pokud by trup měl
samostatně létat, muselo by se
palivo přečerpat do rezervních
nádrží, což se teď ovšem nestalo.
Nicméně v obvodech vždy zůstávalo
takzvané zbytkové palivo, které
bylo na nic, ale stačilo k tomu dát
trup ještě jednou do pohybu. Jednou
a naposledy. Toho teď Trax využil a
namířil si to přímo na nás.
„Můžeme se mu vyhnout?“
zeptal se kapitán.
„Na to nemáme dostatečnou
rychlost,“ Armin byl bledý jak
stěna. „Náraz za deset sekund,
devět, osm, sedm, šest ...“
Když Armin řekl jedna, ozvala
se děsivá rána. Světla zablikala a
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zhasla. Některé panely najednou
chytil oheň, ale rychle jsme ho
uhasili. Světla se rozsvítila za pár
sekund.
„Přežili jsme to,“ vydechl jsem
po chvilce.
„Ano, stav poškození?“ řekl
kapitán.
„Plášť je narušený, ale drží,“
odpověděl jsem, „ale … ztrácíme
palivo z hlavní nádrže. Velkým
tempem. Senzory ukazují na
několik velkých trhlin a zvětšují
se.“
To bylo zlé. Pokud se palivo lilo
do kosmického prostoru, mohlo
kdykoliv naletět na plameny, které
ještě tu a tam šlehaly. Nemohli
jsme uhasit všechno.
Kapitán vypadal ustaraně ale
rozhodně. „Odhoďte hlavní nádrž,“
přikázal.
Pane, bez paliva nemůžeme nic
dělat,“ namítl první důstojník.
„Mrtví taky nebudeme nic
dělat,“ zamračil se kapitán, „máme
sekundární nádrž. Vystačí na
udržení orbity na několik týdnů.
Proveďte. Jak to vypadá s trupem a
našimi nepřáteli?“
„Jsou silně poškození,“
odpověděl Armin, „ztrácejí tlak.
Patrně do půl hodiny ho ztratí
zcela. A bez paliva se zřítí brzo na
Jupiter.“
„Pane, máme problém,“ ozval
se po chvilce Petrof.
„Problémů těch máme dost,“
ušklíbl se kapitán.
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„Náraz nás srazil z vyšší orbity
a dál nám značnou rychlost.“
„Co to znamená?“ zeptal se
kapitán.
„Že klesáme a dosti rychle.“
„Můžete to vyrovnat a
dosáhnout zpět vysoké orbity?“
„Ne bez značné spotřeby paliva.
Nezůstalo by už nic na udržení
orbity.“
Na chvilku bylo ticho. Všichni
čekali, co řekne kapitán.
„Jaké jsou možnosti?“ řekl
konečně.
Na to nikdo neodpověděl.
Všichni jsme věděli, že bez paliva
nemáme šanci. Ať už Trax zamýšlel
cokoliv, jeho mise byla splněna.
Mohli jsme buď vyletět výš a pak
zase klesnout nebo klesat hned.
Výsledek byl stejný.
„Nemůžeme nějak využít
gravitace Jupiteru ke zrychlení lodi
a dosáhnutí únikové rychlosti?“
zeptal se kapitán.
„Plášť je příliš poškozen, pane,“
řekl jsem.
„Nechce se mi jen sedět a čekat
na smrt,“ zamračil se kapitán,
„pokud je nějaká šance, byť malá,
musíme se o ni pokusit.“
„Stačilo by opustit Jupiter a
nechat se nést volně prostorem,“
vložil se do toho první důstojník,
„třeba to plášť vydrží, a pokud ne,
tak nic horšího než smrt nás stejně
nečeká v každém případě.“
„Přesně tak,“ souhlasil
kapitán.
První důstojník s kapitánem si
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pak prohlíželi hlavní navigační
panel a propočítávali kurz, aby byl
pro nás co nejvhodnější. Pořád jsme
mohli mírně manévrovat.
Bylo mi jasné, že ať udělají
cokoliv, nezachrání nás to.
Nenalhával jsem si to, jak možná
ostatní. Co Jupiter chytil, to už
nepustí, a jen se sekundární nádrží
jsme prostě neměli šanci.
Díval jsem se z okna a prohlížel
si přibližující se mraky. Zatím byly
velmi daleko, i když jsem už
rozeznával podstatně více detailů.
Že se k nim loď blížila, nebylo ještě
úplně patrné, ale po chvilce bylo
vidět, že jsme blíže. Mraky byly
zatím příliš daleko a hluboko.
Kapitánův plán byl zapnout
motory dřív, než se dotkneme vyšší
atmosféry a nechat se tak nějak
odrazit od ní. To možná se dalo
udělat v pozemských podmínkách
se špičkovou lodí a přesným plánem
propočítaným měsíce dopředu.
Takto nám moc naděje nezbývalo.
Stalo se přesně to, co jsem
očekával. Místo abychom se
odrazili, propadli jsme se ještě
hlouběji. Náš pád už teď byl
nezadržitelný a nemohlo ho nic
zastavit.
„Mohli bychom přistát,“ šklebil
se první důstojník.
Přestože jsme padali docela
rychle, prvních mraků jsme dosáhli
teprve až za několik hodin. I když
jsme věděli, že smrt přijde brzo,
byla krása to vesmírné divadlo
sledovat.
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Loď praskala, jak padala dolů.
Objevily se první blesky a začalo to
s námi docela házet. Přesto jsme se
ještě drželi pohromadě.
„Netušil jsem, že někdy budu
tak blízko Jupiteru,“ podotkl
kapitán.
Mraky kolem tvořily různé
obrazce. Připadalo mi, že
prolétáváme kolem hor a údolí, kde
tekly řeky a byly plné roztodivných
lesů. Kdybych nevěděl, že jsou to
všechno jen rychle se pohybující se
mraky, nevěřil bych tomu. Měl jsem
skoro pocit, že tady prostě musíme
normálně přistát. Ale všechno to byl
ovšem klam.
Čím níž jsme byli, tím to s lodí
více házelo, jak vnější tlak se
pokoušel drtit plášť. Kdybychom
nebyli poškozeni, vydrželi bychom
déle, ale výsledek by i tak byl
nakonec stejný. Jupiter nemá žádný
pevný povrch v pravém slova
smyslu, kde bychom mohli přistát.
Při pádu jsme se dostali do
nějaké bouřky. Setmělo se kolem a
neviděli jsme na více jak pár metrů.
Trochu jsem měl pocit, jako bychom
prolétávali peklem. Bylo to děsivé a
krásné zároveň. Až takto na konci si
člověk uvědomí hodnotu života,
došlo mi. Vesmír je nádherné místo,
ale my lidé se na něj neumíme
dobře dívat. Neuvědomujeme si, co
je kolem nás.
Najednou loď vylétla z bouřky a
před námi se otevřel nádherný
pohled do dálky. Mraky hrály všemi
barvami. Bylo to jak oko orkánu.
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Všechno kolem kroužilo, jen tady
uprostřed byl relativní klid. Dole
hluboko pod námi se něco točilo,
něco tmavého, nebezpečného. Bylo
jasné, že to byla nějaká děsivá
bouře. Pomalu nám docházelo, že
tam skončíme.
Loď už neskutečně praskala.
Pořád sice držela pohromadě, ale
tlak začínal být neúměrný. Snažili
jsme se trošku přibrzďovat palivem,
co jsme měli, ale moc to efekt
nemělo. Po nějaké době palivo došlo
zcela a už to ani nebylo v našich
rukou, co se stane.
Ty mraky pod námi byly
skutečně zlověstné. Nechtělo se mi
tam dolů, ale nikdo se nás neptal,
co chceme. Tady to oko byl jak
poslední ráj a tam dole, to byla
smrt, která na nás čekala.
Ještě pár minut a bude po
všem, uvědomil jsem si a bylo mi z
toho smutno. Podíval jsem se na
ostatní, jak sledují tu krásu kolem
nás a bylo mi líto, že naše výprava
takto skončila.
„Bylo mi ctí s vámi sloužit,
pánové,“ řekl kapitán.
A pak jsme vlétli do tmavého
mraku a okolí zcela zčernalo.
***
Myslel jsem si, že přijde smrt.
Rychlá a bezbolestná, ale ta zatím
nepřišla. Padali jsme temným
mrakem. Několik blesků nás trefilo
a vyřadilo veškerou elektroniku.
Nicméně stále jsme žili. Všichni
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jsme měli na sobě skafandry, i když
to nebylo moc k ničemu, ale dýchat
volně v kabině už nešlo. Podtlak byl
příliš velký. Loď nebyla
konstruovaná na takovéto
podmínky.
Oknem ven jsme viděli jen tmu.
Bylo mi jasné, že ani nic jiného
neuvidím. Bouřka se určitě táhla
desítky možná stovky kilometrů do
hloubky a tak hluboko jsme vydržet
nemohli. Proto jsme všichni čekali
na smrt. Každý ve svých
myšlenkách, každý zahleděný na
tmu před námi.
Najednou se ozvala rána.
Nebylo to ale trhání trupu, jak jsme
si mysleli. Zdálo se, jakoby do lodi
něco ve velké rychlosti narazilo.
Netušili jsme, co by to mohlo být.
Snad meteor nebo nějaká část naší
lodi, co se odtrhla už dříve a teď nás
prostě trefila, jak padala zhruba
stejně jako my.
Náraz se opakoval. To nebyly
trosky. Plášť vydával hrozné zvuky,
ale najednou mi přišlo, že už
nepadáme tak rychle. A pak jsme
nepadali vůbec. Letěli jsme kupředu
a to velkou rychlostí, ale nestoupali
jsme ani nepadali. Vypadalo to, jako
by nás něco pohánělo.
„Co to má znamenat?“ divil se
kapitán.
Nikdo mu neodpověděl. Nikdo
neměl zdání. Přístroje nefungovaly
a skoro nic jsme neviděli. Světla v
kabině už také dávno zhasla. Věděl
jsem, že moji kolegové tam jsou, ale
neviděl jsem je. Jen postava
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kapitána čněla před o něco
světlejšími mraky, takže jsem viděl
jeho obrys.
Najednou jsme vylétli z mraku
a naskytl se nám podivuhodný
pohled. Kolem dokola byly nějaké
roztodivné útvary, trochu
připomínající olejové skvrny ve
vodě. Ty útvary se samovolně
pohybovaly různými směry. Byly
částečně průhledné, takže jsem
viděl skrz. Nějak jsem tušil, že
jedna z nich je i nalepená na naší
lodi a jen díky ní se teď držíme na
stejné úrovni.
„To není možné,“ hlesl první
důstojník.
„Myslíte, že je to živé?“ ozval se
Petrof.
„Rozhodně ne tak živé, jako
život na zemi,“ odpověděl kapitán,
„ale dost živé na to, aby se to samo
pohybovalo.“
Náš život závisel na té podivné
věci. Kdyby se rozhodla letět dolů
nebo nás pustila, skončili bychom
velmi rychle.
„Čím se tyto věci živí, pokud
jsou živé,“ napadlo mě, a tělem mi
projela husí kůže. Možná jsem to
nechtěl vědět.
Okolí bylo dost světlé na to,
abychom viděli několik set metrů
daleko. Těch věcí okolo byly desítky,
možná stovky. Takové velké hejno.
Byly pod námi i nad námi. Viděl
jsem je i hluboko dole. Zdálo se, že
se koncentrují v této oblasti.
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Najednou Armin vykřikl.
Podíval jsem se jeho směrem. V
kabině bylo sice šero, ale vypadalo
to, že s ním není něco v pořádku.
Nějak podivně sebou škubal a
nakonec se přestal hýbat zcela.
Byli jsme vyděšení a nechápali
jsme, co se to dělo. Kabina byla
zatím nenarušená a nic z venku
nemohlo proniknout dovnitř. Nebo
jsem se pletl?
Koukl jsem se na zeď a všiml si
podivuhodných plástev, jak se šířily
z rohů do všech stran. Vypadalo to
jako voda, ale voda to nebyla. Zdálo
se mi, že to leze po stěně a hledá to
právě nás. Rychle jsem opustil svůj
panel a všichni jsme se shromáždili
kolem kapitána uprostřed.
Ta věc se ale velmi rychle
blížila k nám.
„Pánové,“ řekl kapitán, „tož to
se bojíte vody?“
Najednou se loď otřásla a
všechna voda zmizela. Přestali jsme
se pohybovat jen dopředu a začali
opět padat. Ať už se stalo cokoliv, ta
věc nás pustila a jak nás pustila,
zmizela i ta podivná voda. Místo ní
zůstaly praskliny, kterými by
normálně unikal vzduch, ale
vzhledem k vysokému tlaku venku
byla kabina stále intaktní.
Velmi rychle jsme se řítili mezi
těmi plujícími věcmi. Několik z nich
jsme málem narazili, ale byly velmi
mrštné a vyhnuly se nám. S lodí to
stále víc a víc škubalo. Najednou se
přes strop objevila trhlina a velmi
rychle se šířila. Během
DFTS No.2 | únor 2015
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následujících několika sekund se
strop odtrhl zcela a zmizel.
Něco mě šíleně sevřelo. Byl to
hrozný tlak, jak když na vás spadne
dům. Před očima jsem měl podivné
kruhy a rychle se zvětšovaly. Všiml
jsem si, že už nejsem na lodi, ale
padám sám prostorem. Kolem byly
ty divné věci.
Nedaleko jsem viděl Petrofa,
jak ho jedna z těch věcí zachytila.
Pak už jsem ho nespatřil. Nikoho
jiného z posádky už jsem nezahlédl.
Věděl jsem, že toto je skutečný
konec, že teď jsem se dostal
nejhlouběji, co to šlo, a smrt mě
vítala. Zdálo se mi, že v hlavě
slyším hlasy, ale to byla zcela určitě
halucinace. Pak už jsem nedokázal
ani dýchat. Celé tělo jsem měl,
jakoby mě něco drtilo na prach.
Na poslední chvíli v životě jsem
si uvědomil, že padám do něčeho
velkého, co hrálo mnoha barvami.
Jestli to byl mrak či živý tvor, už mě
vůbec netrápilo. Vlétl jsem do toho
a svět se mi ztratil a už se
neobjevil. Nikdy více.
***
V roce 1995, přesněji 7.
prosince, sonda Galileo vstoupila na
orbitální dráhu Jupiteru. Zkoumala
Jupiter po dlouhých sedm let a
získali jsme z ní nejen úchvatné
záběry ale i mnoho vědeckých
poznatků.
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Dřív ale než vstoupila na
oběžnou dráhu, tak v červenci 1995
se od ní odpoutala sonda, která
vstoupila rovněž 7. prosince do
atmosféry Jupiteru. Její cíl byl
klesat tak dlouho, co to půjde a
získat co nejvíc dat o vrchních
vrstvách atmosféry tohoto
velikána.
Klesla 150km do hloubky za
57,6 minut, když byla zničena
obrovským tlakem, 22x větším než
na Zemi při teplotě 153 °C. Samotná
sonda Galileo nakonec dopadla
stejně, když 21. září 2003 při
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rychlosti 50km/s se zřítila úmyslně
na Jupiter, aby se předešlo její
potencionální srážce s měsícem
Europa.
Nejnovější sonda mířící k
Jupiteru je Juno, vyslaná v srpnu
roku 2011. Dne 4. července 2016 by
měla dosáhnout orbitální dráhy.
Jejím cílem je průzkum polárních
oblastí Jupiteru a lepší porozumění
a složení atmosféry. Mohla by být
zodpovězena otázka, zda existují na
Jupiteru něco jako moře a jak vůbec
Jupiter kdysi dávno vznikl.
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4 . EUROPA

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

b y Aet er n i t a s
DFTS No.2 | únor 2015
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:

Alternativní jméno: Jupiter II
Objevil: Galileo Galilei, 8.1.1610
Obíhá kolem: Jupiteru
Pericentrum: 664 862 km
Apocentrum: 676 938 km
Oběžná doba: 3,551 181 dnů
Průměrná orbitální rychlost: 13,74 km/s
Průměr: 1 560 km (0,245 Země)
Úniková rychlost: 2,025 km/s
Průměrná povrchová teplota: −171 °C
Průměrná povrchová gravitace: 0,134 g
Tlak na povrchu: 0,1 micro-Pa

„

Kapitáne, kam s tou
lodí? Nevlečte ji do
poschodí!“ zněl hlas
celou vnitřní palubou. Oslavovalo
se, zpívalo se, lidi se radovali.
Dokázali jsme to, přistáli jsme! Byli
jsme na Europě!
Zlomili jsme dvacet let trvající
smůlu, která provázela kosmický
průzkum. Byli jsme první lidé po
dvaceti letech, co dokázali bezpečně
přistát na jiné planetě nebo měsíci.
Na Zemi naše přistání sledovaly
všechny stanice všech zemí. Z
vesmíru na nás doslova zíraly tři
družice z bezprostřední blízkosti.
Všechno bylo jištěno třikrát, všichni

DFTS No.2 | únor 2015

byli prověřeni, na nic jsme
nezapomněli. A jen díky tomu jsme
teď byli tady.
Europa je zvláštní svět. Mnoho
o ní nevíme. Její povrch je tvořen
ledovou vrstvou jdoucí
pravděpodobně okolo 20 kilometrů
hluboko. Je to ale jen odhad. Pod
tímto ledem se pravděpodobně
nachází až 100km hluboký oceán v
tekutém stavu, který dost možná
skrývá život. Je až s podivem, že
oceán zůstává kapalný, když na
povrchu panuje přes 170°C pod
nulou. Je to dáno patrně
gravitačním vlivem Jupiteru,
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případně jeho měsíců, která udávají
oceánu určitou hybnost.
Naším úkolem bylo nejen
přistát, ale také se provrtat tím
ledem a dosáhnout oceánu. Pro jeho
průzkum jsme měli několik
ponorek, které byly v plánu sestavit
až hluboko pod ledem. Co nás tam
dole čekalo, to jsme netušili, ale
doufali jsme, že všechno půjde podle
plánu.
První část byla za námi.
Přistání se každý obával, protože s
ním byly špatné zkušenosti.
Poslední mise zrovna nevyšly podle
plánu. Naštěstí vše dobře dopadlo a
přistáli jsme na docela velké ledové
planině.
Europa má pravděpodobně
nejhladší povrch z celého našeho
solárního systému. Tvoří jej
relativně velmi mladý led s velkým
množstvím podivných čar. Na první
pohled vypadají jako stopy po
lyžařích. Spekulace znějí, že jsou to
praskliny, kde se teplejší led dere
na povrch a studenější se pak
vrásní a praská. S tím jsou spojené
takzvané zóny chaosu, kde led je
silně zvrásněný, i když nestoupá
moc do výšky.
Naši výpravu vedl kapitán
Avery Brooks, zkušený letec a
dlouholetý astronaut. První
důstojník byl Alexander Siddig. Já
zastával funkci druhého důstojníka
a vědeckého poradce. Posádku
tvořilo pak dalších asi dvacet lidí,
od techniků, po vědce, ale i zkušené
těžaře, na kterých záleželo, zda se
DFTS No.2 | únor 2015
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vůbec budeme schopni provrtat
ledem.
S Alexandrem jsme měli jeden
velmi zvláštní plán, někdo by možná
řekl hloupost. Proto hned druhý den
po přistání se dost lidí docela divilo,
když nás viděli s lyžemi na
ramenou. Měli jsme namířeno na
nejbližší ledový svah. Náš cíl nebylo
nic menšího než sjezd na
Europských ledovkách.
Možná by si někdo řekl, že to
bylo bláznovství, ale když vaše
bláznovství vysílají všechny kanály
na světě, hned to nabude jiného
rozměru.
Kopce v okolí žádné nebyly,
Europa vlastně ani žádné nemá, ale
led na některých místech tvoří
podivné vyvýšené útvary, patrně
starší praskliny, které se zase
zacelily. Nepotřebovali jsme žádný
velký svah. Stačilo nám málo.
Lyže samozřejmě byly speciálně
upravené na sjezd na velmi tvrdém
ledu. Při tak nízkých teplotách se
led podobá žule.
Vyšlápli jsme si jednu podivnou
homoli a zůstali stát nahoře. Byl
sice den, slunce na nás svítilo, ale
byl to velmi zvláštní pohled. Europa
má totiž jen slabounkou
atmosférou, takže jsou hvězdy z
jejího povrchu vidět prakticky
pořád. Pokud je nezastiňuje Jupiter.
Byl to skutečně nevýslovně
nádherný pohled. Milióny hvězd,
nad obzorem pak velký kotouč
Jupiteru a vysoko nad námi ještě
další dva měsíce Ganymed a
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Callisto. Před námi se pak mírně
vlnila nekonečná pláň zbarvená do
bíla s podivnými načervenalými
skvrnami.
Za námi seděla naše loď a
nedaleko se pohybovalo několik
techniků. To už probíhala měření a
první závrty do tvrdého ledu.
Samotné vrtání bylo skutečné
umění, protože vrstva ledu byla
velmi tlustá. Mnohem víc než
vrtáky jsme používali přirozeného
tání, kdy se hrot vrtáku nažhavil na
velmi vysoké teploty a pak klouzal
do hloubky mnohem snáz.
Vrt pak nešel celou dobu kolmo
dolů, ale po nějaké době se udělala
horizontální chodba a pokračovalo
se o kousek dál, přičemž se do těch
chodeb stavěly zábrany a jistící
dveře, kdyby se náhodou něco
pokazilo a oceán měl tendenci na
nás vyskočit.
„Tak připraven?“ řekl
Alexander s úsměvem.
Dolů to bylo několik desítek
metrů, takže žádný velký svah, ale
ten pocit, kdy lyžujete na jiném
světě, ten byl prostě úžasný.
„Připraven!“ odpověděl jsem
dychtivě.
Dole pod svahem byl hlouček
zvědavců, co nás filmovali.
„Tak jdeme na to!“ zvolal
Alexander, odrazil se a jel dolů. Já
ho rychle následoval.
Že bychom jeli nějakou velkou
rychlostí, se nedá říct, gravitace na
Europě je nižší než na Měsíci, ale
jeli jsme a to bylo podstatné. Lidé
DFTS No.2 | únor 2015
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dole jásali a povzbuzovali nás. Ani
jsem si nechtěl představit, co by se
stalo, kdybychom měli nějaký
problém a spadli. Gravitace sice
byla malá, ale led velmi tvrdý a
místy docela ostrý.
Nicméně jsme dojeli dolů v
pořádku a dostali hned gratulace ze
všech stran. Pak jsme byli doslova
donuceni půjčit naše lyže polovině
lidí z posádky, ale náš cíl byl splněn
a to nás hřálo na duši.
Vrtání trvalo několik dní.
Stavba se mírně prodlužovala oproti
plánu, ale nás to moc netrápilo.
Přes den jsme vrtali a stavěli tunely
a k večeru si vždy šli zalyžovat.
Obavy o bezpečnost jsme mít
nemuseli. Byla to pustina, i když
nádherná pustina, a nic zvláštního
tu nehrozilo.
Po šesti dnech jsme se dostali
až do hloubky 15km, kde byl led
znatelně jemnější a měkčí. Práci to
ale neurychlilo, protože o to víc
jsme museli být opatrnější. Pořád
to ale byl led a pořád nám zbýval
docela velký kus. Senzory
ukazovaly, že je nějaká vodní plocha
asi 5km pod námi, ale moře to
rozhodně nebylo. Teoreticky v ledu
mohla být navíc velká uzavřená
jezera a to bylo dost možná jedno z
nich. Měli jsme v plánu ho navrtat a
prozkoumat. Jiný tým měl pak
mezitím oklikou pokračovat kolem
něj dál dolů.
Devátý den jsme konečně
dosáhli onoho jezera. Závrt byl dost
velký, abychom protlačili dolů
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malou ponorku. Její sestavení
nebylo jednoduché. Pracoval jsem
na tom já s Alexandrem a pěti
techniky.
Vstoupili jsme do vody a
postupně namontovávali
komponenty na sebe. Voda byla
docela ledová, ale naše skafandry
nás od chladu bezpečně ochránily.
Všude kolem byla ovšem tma a
pohled dolů do temné namodralé
vody byl stísňující. Netušili jsme, co
by se tam mohlo skrývat. Vždy
proto jeden z týmu sledoval prostor
pod námi. Moc jsme nedoufali, že
tam objevíme nějakou životní
formu, ale nic se nedalo jen tak
vyloučit.
Senzory měly problém
proniknout vodou. Ve vodě byla
patrně nějaká příměs, která je
rušila. Led jsme skenovali celkem
bez problémů, ale vodou jsme se
nedostali hlouběji než deset patnáct
metrů.
Sestavit ponorku nebylo
jednoduché a trvalo nám to několik
hodin. Zákon schválnost tady
fungoval skvěle, protože neustále se
nám něco kazilo a museli jsme
mnohokrát improvizovat. Byl to
vlastně první černý puntík na jinak
zatím bezchybném pobytu na
Europě.
Tady dole hluboko pod
povrchem jsme ani neměli pocit, že
jsme na cizím světě. Kdybychom
nemuseli mít skafandry, přišlo by
nám, že jsme jen v nějakém velkém
ledovci na Zemi.
DFTS No.2 | únor 2015

Aeternitas
Příběhy

Voda nebyla úplně nehybná a
kousek níž byl cítit už jasný proud.
Patrně kroužila kolem celé hrany
jezera.
Najednou Simmons, člověk co
byl na hlídce, zvolal:
„Mám pocit, že jsem něco
zahlédl, pánové.“
Přitočil jsem se k němu.
„Zahlédl co?“ zeptal jsem se.
Veškerá komunikace ovšem
probíhala přes vysílačky.
„Nejsem si jist,“ odpověděl
Simmons, „byl to jen okamžik a
mohl jsem se splést.“
„Jak to vypadalo?“ chtěl vědět
Alexander.
„Bylo to dlouhé a hned to
zmizelo.“
„Možná kousek ledu zachycený
v proudu,“ navrhl jsem.
„To je možné, pane,“ přikývl
Simmons.
Svítili jsme dolů několika
baterkami, ale nic se neukázalo.
Voda byla mírně kalná a plavaly v ní
velmi malé částečky, které na větší
vzdálenost vodu zcela
zneprůhlednily.
„Ať už to bylo cokoliv, je to
pryč,“ podotkl jeden z techniků
Franks.
Ponorka byla konečně hotová a
mohli jsme vyrazit. Byla maximálně
pro tři lidi. Nalodili jsme se tedy
Alexander, já a Simmons. Ostatní
zůstali v otvoru chodby, aby nás
pak případně po nějaké době
vystřídali. Neměli jsme v plánu
sestavovat další ponorku, to až v
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oceánu pod námi.
Řídil Simmons. Potopili jsme se
do hloubky asi dvaceti metrů a pak
dál pluli podél stropu ne moc velkou
rychlostí. Stěny okolo byly hladké a
neměly prakticky žádné výčnělky.
Proud byl docela silný.
Měl jsem trochu obavu,
abychom ještě vůbec našli chodbu,
ale na to tu byl počítač, který
přesně věděl, kde jsme.
Pokračovali jsme přes hodinu a
jezero stále pokračovalo.
„Možná bychom se měli zkusit
potopit do hloubky a prozkoumat to
tam,“ navrhl jsem. Nevím proč, ale
představa jít dolů mě velmi lákala.
Alexander byl na to opatrný.
„No nevím,“ řekl, „prozkoumávat
můžeme dole i tady nahoře. Moc se
mi nechce pustit se jen tak
nazdařbůh do hlubin.“
„To je ovšem náš cíl, nebo ne?“
usmál jsem se.
„Dobře,“ souhlasil nakonec
Alexander, „potopme se, ne příliš
hluboko, ale níž.“
Simmons hned splnil instrukce
a šli jsme jemně dolů. Namodralé
hlubiny kolem nás byly podivně
prázdně a jen ty plavající částečky
nám dělaly společnost. Nebyla tu
žádná známka po čemkoliv větším.
Proud byl níž silnější a taky
těch částeček přibylo. Tím ovšem
klesla výrazně viditelnost. Na
některých místech jsme měli až
pocit, že se musíme prodírat
hustým hejnem. Živé to ale nebylo,
aspoň naše přístroje v tom žádný
DFTS No.2 | únor 2015

Aeternitas
Příběhy

život nenacházely.
Klesli jsme o nějakých padesát
metrů. Tady byla voda podstatně
hutnější a mírně nazelenalá, kdežto
výše byla mnohem více modrá. Proč
to tak bylo, jsme netušili.
„Není tu nic, jen voda a kopec
smetí,“ řekl po nějaké době
Alexander.
Nic jsem na to neřekl. Možná
měl pravdu, ale něco mi
našeptávalo, že se taky mohl velmi
mýlit.
„Teplota kolem ponorky dost
stoupla,“ promluvil najednou
Simmons, až jsem se lekl. Simmons
totiž skoro vůbec nemluvil, byl to
takový mlčenlivý člověk, a pokud
jsem nepočítal nezbytnou mluvu,
která patřila k práci, tak jsem ho
neslyšel mluvit prakticky vůbec.
„O kolik?“ zeptal se Alexander.
„U východu byla jen těsně nad
nulou, ale tady je skoro deset
stupňů.“
„Takže žádné tropy,“ podotkl
jsem s úšklebkem.
„Opalovat se rozhodně
nebudeme,“ přidal si Alexander,
„nárůst je to ale velký v každém
případě.“
Ještě více jsme klesli, ale
teplota opět začala klesat. Byli jsme
teď asi sto metrů pod východem.
„Podle teploty bych odhadoval,
že jezero jde tak 160-180 metrů do
hloubky, přičemž nejteplejší voda je
v jeho středu,“ pokračoval
Simmons, „podle směru toku vody
bude pravděpodobně oválné, silně
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protáhlé do délky ve směru proudu.
Možná i přes kilometr.“
„Měli bychom se vrátit, aby si
kapitán nedělal starosti,“ řekl
Alexander. Naše spojení se zbytkem
týmu totiž nefungovalo. Voda ho
rušila stejně jako ostatní přístroje
na větší vzdálenost. „Na první
plavbu toho bylo docela dost.“
Simmons to otočil a zamířil
zase pomalu zpět. Nestoupali jsme
moc rychle. Najednou se ozvala
rána a ponorka do něčeho silně
narazila.
„Co to bylo?“ Alexander
vypadal vyplašeně.
„Rozhodně to není ještě kraj
jezera,“ odpověděl Simmons, „zbývá
nám nahoru přes 60 metrů.“
Chvilku jsme se nechali jen tak
unášet proudem, ale ten byl docela
silný, tak jsme zase nahodili motory
a udržovali polohu. Kolem byla jen
tma a nic nebylo vidět. Částečky
proudily kolem nás velkou
rychlostí.
Ať už to bylo cokoliv, byli jsme
teď od toho pravděpodobně dál.
„Že by nějaká skála?“ nahodil
jsem.
„Tady, uprostřed jezera?“
kroutil nevěřícně hlavou Alexander.
„Něco to být muselo.“
„Je možné, že ve vodě plavou
kusy ledu a jsou pak chyceny
proudem,“ řekl Alexander, „jezero
není konstantní a nevíme, jak se
vytvořilo. Je možné, že ukrajuje
postupně okraje ledu a ty se pak
občas uvolní a proud je odnese.“
DFTS No.2 | únor 2015
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„Možné to je,“ řekl jsem
zamyšleně.
Už se to neopakovalo, tak jsme
za pár minut opět zamířili nahoru.
Po nějaké době se ozvala rána znovu
a pak hned další. Alexander
rozkázal zase zastavit.
Nahoru nám zbývalo asi třicet
metrů. Voda kolem byla už mírně
průzračnější, ale ať jsme si
namáhali zrak, jak jsme chtěli, nic
vidět nebylo. Senzory nedohlédly dál
než pár metrů, ale ani ty nic
neviděly. Pro jistotu jsme je nechali
aktivní a neustále jsem je sledoval.
„Budu rád, až budeme nahoře,“
prohodil Alexander.
V duchu jsem s ním souhlasil.
Tady dole jsme se cítili velmi
stísněně. Ta voda kolem, tmavá a
neprůhledná, plná tajemství, na nás
působila neblaze. Kdo ví, co se
skrývalo v těch tmách okolo. Naše
představy byly ovšem dost možná
zlověstnější než skutečnost. Bylo
ovšem možné, že celé jezero bylo
prázdné a jen v něm plulo několik
ker a to bylo celé. Ovšem co když
jsme se mýlili?
Něco hluboko ve mně mě
hlodalo. Nebyl jsem si jist, jestli je
to strach z neznáma nebo co to
vlastně je. Po chvilce jsme opět
vyrazili a nyní jsem nespustil
senzor z očí. Tentokrát už ale do nás
nic nenarazilo a asi za půl hodiny
jsme dosáhli stropu. Pokračovali
jsme pak podél něj. Počítač nás vedl
a byli jsme za něj rádi. Sami
bychom východ nikdy nenašli.
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do hloubky jsme neviděli, takže se
mohl objevit prakticky kdykoliv.
Jezero jsme pojmenovali Černé
jezero podle jeho prakticky
neproniknutelné barvy. Nebylo sice
úplně černé, ale neprůhlednost
skoro jako v noci mu dala své
jméno.
Cestou dolů jsme narazili na
několik dalších jezer, ale už nebyla
tak velká. Měly jen pár desítek
metrů v průměru, ale dost nám
řekla o stavbě a struktuře
ostatních jezer. Jejich tvar byl
skutečně oválný, dosti protáhlý a
stěny vždy hladké. Sem tam sice
bylo vidět narušení led, který občas
praskal, ale většinou natával jen
velmi jemně a velmi pomalu. Bylo
pravděpodobné, že jezera se
postupně zvětšovala a to nejvíce po
směru rotace planety. Na druhé
straně zase jemně zamrzávala.
Nejteplejší vodu jsme našli vždy
***
uprostřed jezera, ale u těchto
malých vlastně spíš jezírek než
Během té doby, co jsme
jezer byly rozdíly jen minimální.
odpočívali, provedl další tým
Blízko středu, ale ne úplně v něm,
několik dalších ponorů, ale nic
kus dál po směru rotace, byl
zvláštního nenašli. Tak hluboko, jak spíš
takzvaný nulový bod hybnosti,
jsme byli my, ovšem nešli. Kapitán také
je místo, kde se voda skoro
omezil ponor na půl hodiny, aby se to
nehýbala. Ohříval ji ale pohyb vody
předešlo jakémukoliv riziku. Nic
okolo.
nestálo za lidský život.
Průzkumem těchto malých
Mezitím jiný tým pokračoval v jezírek
jsme se hodně dozvěděli.
závrtu asi kilometr na jih, tedy v
Nenašli jsme ale žádný život a voda
místech, kde jsme už ono jezero
vždy jen kalná, znečištěná
nepředpokládali a taky tam nebylo byla
malými drobnými útvary, což podle
nic než led. Senzory ale stále
našich výzkumů byly většinou malé
neukazovaly žádnou známku po
oceánu. Pravda ovšem byla, že moc krystalky různých minerálů.
Když jsme konečně našli
výchozí chodbu a vystoupili,
prvního, do koho jsme narazili, byl
kapitán.
„Už jsem měl obavy,“ přiznal,
„neměli jste tam být tak dlouho.“
„Je to dost velké a hluboké
jezero,“ řekl Alexander, „ani jsme
nestačili dosáhnout dna nebo druhé
strany.“
„Našli jste něco zajímavého?“
zeptal se kapitán.
Řekli jsme mu o nárazech. Nic
na to neřekl, jen vypadal
zamyšleně. Pak jsme ještě předali
analýzu senzorů technikům a už
jsme mířili zpět na povrch
odpočinout si. Měl jsem pocit
šíleného hladu. Byli jsme pryč
několik hodin, ale mě za tu dobu
vyhládlo tak, jako bych nejedl
týden.
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V různých jezerech se
nacházely různé krystalky a
postupně jsme přišli na tom, že
každé jezero nebo jezírko je
jedinečné. V žádném jsme ale už
ponorku nesestavovali.
Mezitím se hlavní vrt dostal už
30km do hloubky a po podzemním
oceánu nebylo ani stopy.
„Musí tam někde být,“
prohlásil kapitán na poradě vedení,
„jen tak lehko se nevzdáme.“
Dosáhli jsme ovšem už samotné
dolní hranice, na které jsme
odhadovali, že by oceán měl
začínat. Vtip byl v tom, že pokud
oceán začínal níže – za
předpokladu, že tam ovšem vůbec
nějaký existoval – tak tím byl
pravděpodobněji hlubší. Naše
ponorky sice byly skutečně odolně
stavěné a mohly pronikat velmi
hluboko, ale všechno mělo své
limity. Pokud by byl oceán příliš
hluboký, tak bychom neměli šanci
jeho dna dosáhnout a jelikož naše
senzory vodou nepronikaly, tak
bychom se nedozvěděli, co je pod
ním.
„Podle senzorů je asi tři
kilometry pod vrtem nějaká vodní
plocha,“ řekl hlavní mechanik
Jäger, „jestli to ale je nebo není
oceán, který hledáme, není jasné.“
Trochu jsme se obávali, že když
budeme vrtat velmi hluboko, bude
tlak rychle narůstat, ale nebylo
tomu tak. Vědci to vysvětlovali tím,
že led se přirozeně tlačil nahoru a
tudíž tlak nebyl o tolik vyšší než by
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byl na povrchu Země. Dokonce se
Zemi podobal a byli jsme rádi, že
nejsme na Zemi, protože tam
bychom byli už dávno rozdrceni a
spáleni na prach.
Trvalo nám celý den, než jsme
dosáhly té vodní hladiny. Když jsme
se provrtali skrz, hned jsme věděli,
že voda je jiná než ta v jezerech.
Měla nepřirozeně načervenalou
barvu, což bylo patrně zbarvením
krystalků, které v ní plavaly. Měla
taky silnější proud, tak jsme
předpokládali, že pokud je to jezero,
tak je skutečně mnohem větší než
Černé jezero.
Jak ale poznat, že to není jezero
ale už oceán, který jsme hledali? To
byla dobrá otázka. Opět jsme se dali
do sestavování ponorky. Jiný tým
mezitím hledal cestu, jak tu vodní
hladinu obejít z nějaké jiné strany.
Pokud to bylo jezero, musela být
nějaká cesta okolo. Nikdy jsme
nemohli vrtat skrz jezero, na to
jsme neměli potřebnou technologii.
Voda tady měla podobnou
teplotu jako voda v Černém jezeře.
Sestavit ponorku nám opět trvalo
velmi dlouho, ale tentokrát jsme
souběžně stavěli hned tři ponorky.
Bylo totiž jasné, že bude třeba
hluboký a dlouhý ponor a kapitán
chtěl, ať jsme jištění.
Každá ponorka byla pro tři lidi.
Alexander, já a Franks jsme byli v
jedné. Simmons řídil druhou a třetí
řídil mechanik Fels. Toho jsem
neznal. Kapitán váhal, jestli jet s
námi, ale nakonec zůstal nahoře.
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Byl důležitá osoba a nemohli jsme
riskovat jeho život, i když jsme
nepředpokládali žádné vážné
problémy.
Pro lepší komunikaci jsme
ponorky pojmenovali Drak 1, Drak 2
a Drak 3. My jsme byli v jedničce,
Simmons ve dvojce, Fels měl trojku.
Naše formace byla taková, že naše
ponorka šla jako první a ostatní dvě
ji následovaly na křídlech.
Kousek jsme sledovali strop, ale
pak jsme se ponořili do hloubky a
klesali dolů. Jak hluboko budeme
muset jít, nebylo jasné. Proud tady
byl silný a ještě víc rostl s
hloubkou. Krystalky měnily barvu a
přišlo mi, jako bychom proplouvali
několika vrstvami.
Klesli jsme až padesát metrů.
Voda byla v těch místech už skoro
neprůhledná a proud extrémně
silný. Dno ovšem nebylo v dohledu,
ani jsme ho tak brzo
nepředpokládali.
Na senzoru jsem si všiml
nějakých menších objektů, které se
nesly proudem. Nebylo jasné, o co
se jedná, ale bylo to od nás daleko,
tak jsem si nedělal starosti. Mohly
to být kusy ledu.
Klesali jsme dál. Voda stále
měnila barvu a teplota mírně
stoupla. Nebyl to takový razantní
posun nahoru jako v případě
Černého jezera, ale voda byla o
několik stupňů teplejší než u
stropu.
Byli jsme už skoro sto metrů
hluboko. Alexander rozkázal
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zastavit a chvilku jsme jen tak
odpočívali. Bylo třeba chvilku se
adaptovat na hloubku. I když jsme
klesali pomalu a ponorka byla velmi
silná a odolná, citlivější jedinci by
mohli mít tady problémy.
Hustá temná valící se masa za
sklem mi naháněla husí kůži. Tma
tam venku nějak podivně sálala a
byl to velmi nepříjemný pocit. Měl
jsem tušení, že se něco na nás dívá,
a i když jsem věděl, že jsou to jen
mé představy, nemohl jsem se jich
zbavit.
„Myslíš, že je to náš hledaný
oceán?“ řekl jsem do ticha, abych
se aspoň trochu odreagoval.
„To netuším, ale možné to je,“
připustil Alexander.
Najednou se na senzoru mihlo
něco velkého. Okamžitě následovala
tupá rána. Mysleli jsme, že do nás
něco narazilo, ale nebylo tomu tak.
„Co to mělo znamenat?“ zvolal
Alexander, „Draku 2 a 3, hlaste se!“
„Tady Drak 3, vše v pořádku,
žádný problém.“
„Draku 2, hlas se.“
Žádná odpověď.
„Draku 2!“
Opět bez odpovědi.
„Draku 3, máte vizuální
kontakt s Drakem 2?“ vysílal
Alexander.
„Negativní,“ odpověděl Fels,
„vizuální ani radiový.“
Najednou se rozhostilo ticho. Ať
už se stalo cokoliv, Drak 2 nebyl v
dosahu. To znamenalo, že musel být

- 49 -

Podivuhodné světy

Podivuhodné světy IV.
Europa, ledové království

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

dál než 40 metrů, protože takový
byl reálný dosah v této vodě. Aspoň
tak jsme to předpokládali.
„Kde můžou být?“ kroutil
hlavou Alexander.
Nikdo mu nedokázal odpovědět.
„To se mi nechce líbit,“ mračil
se Alexander.
„Na senzoru se mihlo něco
obrovského těsně před tím, než
jsme ztratili spojeni,“ řekl jsem,
„ale nestačil jsem si všimnout
detailů. Byl to jen okamžik.“
„Mohl je trefit kus ledu a srazit
je po proudu a mimo dosah,“
podotkl Franks.
To bylo možné. Proud byl silný
a mohl s sebou nést kdovíco.
„Musíme je najít,“ řekl
Alexander.
Najednou se zase něco mihlo na
senzoru. Bylo to velké a pohybovalo
se to napříč proudem. Zmizelo to za
pár sekund. Řekl jsem o tom
Alexandrovi.
„To se mi už vůbec nelíbí,“ řekl
první důstojník, „led by se
pohyboval s proudem a ne napříč.“
Najednou se rozezvučel
interkom. „Pane!“ zoufalý hlas
Felse nás úplně vyděsil, „něco do
nás narazilo velmi silně! Ponorka je
poškozená a chytil nás proud!
Potřebujeme rychle pomoc!“
„Pane Franksi, chyťte je
harpunou!“
Než ale Franks stačil
zareagovat, zmizel Drak 3 ze
senzoru.
„Plný výkon po proudu,“ zvolal
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Alexander.
Rychle jsme vyrazili. Plný
výkon znamenal, že jsme pluli
opravdu rychle a po chvilce se
skutečně Drak 3 objevil na senzoru.
Byl sice daleko před námi, ale
rychle jsme se blížili.
Interkom chytil spojení.
„Motory nereagují, pane,“ Fels byl
skoro až hysterický, „nabíráme
vodu!“ Pak jsme zase ztratili
spojení.
„Jakmile budou v dosahu,
okamžitě odpalte harpunu a
zachyťte je,“ přikázal Alexander.
„Ano, pane,“ přikývl Franks.
Rychle jsme se blížili. Už
zbývalo jen několik metrů. Když tu
jakoby senzor ožil. Okolo se objevily
desítky podivných objektů.
Najednou do nás něco vrazilo a pak
znovu a znovu a znovu. Byly to
šílené nárazy a měl jsem pocit, že
loď se drtí.
Světla zhasla a všechny panely
rovněž. Zůstalo jen nouzové
osvětlení. Motory zcela vysadily a
už jsme se jen řítili proudem. A
stále další a další nárazy
následovaly.
Bylo mi jasné, ať už bylo venku
cokoliv, nechtěli jsme to potkat.
Byli jsme vyděšení a nevěděli jsme,
co máme dělat. Najednou přišel
ještě jeden náraz a ten byl tak
velký, že mě vrhl přes celou
místnost. Tělem jsem narazil do
někoho nebo něčeho. Cítil jsem, jak
mi z hlavy teče krev. Ani skafandr
mě neochránil.
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Pevné Alexandrovy ruce se mě
snažily vytáhnout nahoru, ale
neměl jsem nějak sílu reagovat. Pak
se najednou objevila trhlina v trupu
a rychle lezla kolem stěny. Loď
praskala ve švech!
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Cítil jsem, jak mě tělo zrazuje.
Svět okolo se ztrácel. Jen matně
jsem vidět Alexandra, jak táhne
Frankse od okna. Pak se mi svět
ztratil zcela a já ztratil vědomí.
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Zpět na obsah
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5 . EUROPA

TE M N É H LU B I N Y

b y Aet er n i t a s
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:

Alternativní jméno: Jupiter II
Objevil: Galileo Galilei, 8.1.1610
Obíhá kolem: Jupiteru
Pericentrum: 664 862 km
Apocentrum: 676 938 km
Oběžná doba: 3,551 181 dnů
Průměrná orbitální rychlost: 13,74 km/s
Průměr: 1 560 km (0,245 Země)
Úniková rychlost: 2,025 km/s
Průměrná povrchová teplota: −171 °C
Průměrná povrchová gravitace: 0,134 g
Tlak na povrchu: 0,1 micro-Pa

T

ma. Nejdřív jsem nevnímal
nic než tmu. Byl jsem snad
mrtvý? Vědomí se mi pomalu
vracelo. Snažil jsem se rozkoukat
okolo.
Byl jsem pořád v ponorce a
evidentně naživu. To bylo hlavní.
Otázka ovšem byla, jak dlouho to
vydrží. Alexander seděl opodál a
vypadalo to, že sleduje okno před
sebou. Franks ležel kousek vedle a
nehýbal se.
„Alexandře,“ hlesl jsem.
Alexander se ke mně otočil,
očividně rád, že jsem při vědomí.
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„Jak je?“ zeptal se.
„Jak když mě porazí stěna,“
ušklíbl jsem se.
Nouzové osvětlení fungovalo,
ale to bylo vše. Takže kabina se
utápěla v šeru. Za oknem se
nezdálo, že by bylo něco zvláštního,
jen temno, voda a hejna krystalků.
„Co se stalo?“ řekl jsem.
„Něco do nás silně narazilo a
vyřadilo prakticky všechny
systémy,“ odpověděl Alexander,
„navíc podle pohybu částic mám
pocit, že klesáme. Odhaduju,
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zatímco jsi byl mimo, že jsme klesli
už o několik desítek metrů a možná
i víc.“
„Můžeme něco dělat?“
„Netuším co. Ven nemůžeme,
tlak je tam extrémní a stále určitě
narůstá. Můžeme jen doufat, že
automatický opravný systém je v
chodu a loď se sama opraví.“
Některé druhy nejmodernějších
lodí nebo ponorek měly takovou
vychytávku, že se dokázaly po čase
samy opravit. Nefungovalo to ale
úplně dokonale a bylo taky možné,
že i tento systém se při nárazech
poškodil.
„Jak hluboko můžeme klesat?“
zeptal jsem se.
„S funkční lodí?
Nepoškozenou? Velmi hluboko.“
„A s poškozenou?“
„To se nedá odhadnout,“ řekl
smutně Alexander.
„Co Franks?“
„Dostane se z toho.“
Stále jsme klesali. Systémy
byly pořád offline a nezbylo než
čekat a doufat. Přemýšlel jsem, co
to bylo ve vodě.
„Nemyslím si, že to byly kry, co
nás narazilo,“ řekl jsem po chvíli.
„Co jiného?“ vzdychl
Alexander.
„To netuším, jen doufám, že to
nepotkáme znovu.“
***
Uplynulo několik hodin. Loď
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byla pořád mrtvá. Občas vypadávalo
i nouzové světlo. Ty chvilky v úplné
tmě byly děsivé. Klesání neustávalo.
Netušil jsem, jak jsme hluboko, ale
dna jsme nedosáhli.
„Neměla by být už loď
funkční?“ řekl jsem.
„Měla,“ pokrčil rameny
Alexander, „něco asi nefunguje, jak
má.“
Franks seděl u zdi a nic neříkal.
Bylo ale na něm vidět, že není úplně
při smyslech. Dostal silný zásah do
hlavy a od té doby s ním nebylo
něco v pořádku. Měl takový
zvláštní, strnulý pohled. Nevěděli
jsme, co s ním dělat.
„Pokud se loď sama neopraví
…,“ začal Alexander.
Nemusel to ani doříct. Oba jsme
to věděli. Bylo to jen a jen na nás.
Od nikoho jsme pomoc čekat
nemohli. Tady dole nás nikdo
nemohl najít, i kdyby sebevíc chtěl.
Sedět v temnotách se
ukazovalo jako velmi nepříjemné.
Čas plynul pomalu a nic se nedělo.
Jen jsme stále víc a víc klesali.
„Ať už se ovšem stane cokoliv,“
řekl po nějaké době Alexander, „dna
stejně nedosáhneme. Se vzrůstající
hloubkou a tlakem roste i hustota
vody a předpokládám, že naše
klesání se bude zpomalovat, až se
nakonec zastaví.“
Nevěděl jsem, jestli je to dobře
či špatně. Vlastně na to ani moc
nezáleželo. V každém případě jsme
byli mrtví, i když jsme stále žili.
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***

neprolomilo, ale vypadalo to, že je
to jen otázkou času.
„Máš strach ze smrti?“ zeptal
Nevím, jak dlouho to bylo, ale
se najednou Alexander.
za nějakou dobu, snad několik
hodin, jsme získali zpět některé
Docela jsem se lekl jeho hlasu.
panely. Prostě samy naskočily.
Bylo totiž delší dobu ticho a já se
Evidentně opravný systém
utápěl v myšlenkách. Alexander měl
fungoval, ale i ten byl poškozený,
takový zvláštní hlas. Evidentně na
takže opravil jen něco a ještě to
tom byl hůř, než se snažil ukázat.
trvalo celou věčnost.
„Ne, nemám, jak říká básník,
Podíval jsem se na panel a četl smrt není zlá, jen umírání je
údaje k dispozici.
těžké,“ odpověděl jsem.
„Vypadá to, že sekce motoru
„Zemřeme daleko od všech lidí,
dostala velký zásah a je zaplavená,“ od všech blízkých, nikdo nám nikdy
řekl jsem, „tlak v těch místech je
nepřijde na hrob ...“
extrémní.“
Alexandrovy myšlenky byly
„To samo o osobě nás nemusí
skutečně velmi pesimistické.
ještě úplně ohrozit,“ prohodil
„Nemůžeš takto myslet,“ snažil
Alexander, „loď je konstruovaná i jsem se ho uklidnit.
pro tyto eventuality. V případě
„Opravdu? Ty stále myslíš, že
protržení pláště jsou uvnitř i
se odsud dostaneme?“ Alexandrův
speciální stěny, které by měly za
hlas byl silně ironický.
určitých okolností tlaku odolat.“
„Dokud žiju a dýchám, žije
„Určitých okolností?“
naděje se mnou.“
„Ano. Je to ovšem vše
„To taky řekl nějaký básník?“
teoretická a nevyzkoušená
ušklíbl se Alexander.
technologie. Kde jsme ji taky mohli
„To říkám já,“ usmál jsem se.
zkoušet? Na Zemi má nejhlubší
příkop jen 11km. Nicméně teorie
***
říká, že pokud neklesáme moc
rychle, plášť nebo i vnitřní plástve
Loď stále klesala. Hloubku jsme
se velmi dobře adaptují na
vzrůstající tlak. Problém ovšem je, nedokázali odhadnout, ale zcela
jistě už jsme byli několik kilometrů
že klesáme docela rychle a loď je
hluboko. Přesněji nikdo z nás
navíc silně poškozená.“
Skutečně, praskliny na zdech nevěděl. Franks se ze své letargie
nedostal. Jeho stav byl velmi vážný
se časem zvětšovaly a nyní
pokrývaly už prakticky celý strop a a obávali jsme se, že může mít i
nějaká vnitřní zranění.
většinu zdí. Nic se zatím
DFTS No.2 | únor 2015
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Franks byl silný chlapík a vidět
ho takhle na kraji sil blízko smrti to
skutečně působilo depresivním
dojmem. Uvědomoval jsem si, že
dřív nebo později dopadneme jako
on, nebo možná i hůř. Potravin jsme
měli dost, smrt hlady nám rozhodně
nehrozila, aspoň zatím, ale věčně
jsme tu určitě vydržet taky
nemohli.
Jak jsem tak seděl, přemítal
jsem, jestli ta výprava nebyl jeden
velký omyl. Kdybych zůstal doma,
nedostal bych se do takové situace.
Na druhou stranu nikdy bych
nezažil to, co jsem zažil v
posledních dnech, nehledě na
nepříjemné zakončení.
Přistání na jiném světě,
lyžování pod svitem Jupiteru,
pronikání do hlubin neznámého
podsvětí, to všechno tvořilo něco, co
mi zůstane do konce života. Dělalo
to můj život neobyčejným,
zvláštním. Nebyl jsem jako ostatní,
co jen sedí doma a nedostanou se za
svůj plot, jen maximálně do práce.
Byl jsem volný a zažil jsem
nezapomenutelné. Můj život se tím
tak nějak naplnil a měl jsem pocit,
že pokud zemřu – a že zemřu, jsem
nepochyboval – tak zemřu s
vědomím, že jsem svůj život
nepromarnil.
Alexander taky vypadal, že
přemýšlí o životě, ale to asi bylo
normální v této situaci. Jen chudák
Franks už to měl vlastně za sebou.
Žil, ale jeho duch už byl někde
dávno na druhé straně.
Občas mě napadlo, co se stalo s
DFTS No.2 | únor 2015
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Drakem 2 a 3. Dost možná se
dostali do stejné situace jako my,
ale taky bylo možné, že buď je
nárazy hned zničily, nebo se jim
podařilo dostat se zpět. Tím ovšem
přivedli kapitána do velmi těžké
situace, kdy část jeho týmu zmizela
a jistě teď řešil dilema, zda po
zmizelých pátrat a ohrozit další lidi,
nebo to nechat být, ale žít s
vědomím, že mohl něco udělat, ale
neudělal nic. Být kapitánem
skutečně nebyla lehká úloha. Museli
jste činit rozhodnutí a být schopni
žít s tím, jak se situace vyvinula.
***
Pravděpodobně jsem usnul.
Najednou jsem ucítil ruku. Otevřel
jsem oči a spatřil Alexandra.
„Podívej se ven,“ zašeptal.
Neuvěřitelné. Venku vůbec
nebyla tma. Viděl jsem velmi daleko
a hluboko. Kolem lodi vlály v
proudu nějaké podivné plástve,
které zářily namodralou barvou.
Kolem nich pluly jiné podivuhodné
věci různých tvarů a velikostí.
Vypadalo to, že kolem plástev
rotují, ale rozhodně každý jinak
nebo jiným směrem.
„Co to je?“ hlesl jsem.
„Nemám zdání,“ řekl
Alexander.
Podle plástev jsem poznal, že
stále klesáme a stále docela rychle.
Míjeli jsme je ale šikmo, takže bylo
jasné, že nás rovněž žene proud.
„Jak jsme hluboko?“ zeptal
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jsem se.
„Když jsi spal, probudily se
některé další přístroje,“ odpověděl
Alexander, „nejsem si ale jist, jestli
můžeme věřit těm údajům. Podle
nich bychom měli být asi něco víc
jak 45km hluboko pod stropem.“
„To je dost.“
„To ano, ale říkám, čidla můžou
být poškozená. Rozhodně ale už
klesáme pomaleji. Na druhou
stranu mi přijde, že proud je tady
silnější a mnohem více plujeme do
strany než do hloubky.“
To byl další z problémů. I
kdybychom nějakým zázrakem
motory opravili nebo přišla nějaká
zázračná záchranná výprava, stejně
by to bylo k ničemu. Východ prostě
nenajdeme. Už jsme klidně mohli
být na druhé straně planety a
pěkně kroužit kolem ní. Jedna věc
nás ale mohla hřát na srdci,
skutečně jsme dosáhli podzemního
oceánu.
„Jak dlouho tady můžeme
přežít?“
„Týdny, pokud budeme mít
štěstí a loď vydrží,“ řekl Alexander,
„pak přijde hlad a smrt.“
„Zajímalo by mě, co se teď děje
nahoře, co asi udělal kapitán a jak
pokračuje mise bez nás,“ podotkl
jsem.
„To není tak těžké
vydedukovat,“ odpověděl Alexander,
„vzhledem ke ztrátám a nebezpečí
zcela určitě zrušil misi. Omezí se na
průzkum horních pater a malých
jezer a nakonec se vrátí domů. Bez
DFTS No.2 | únor 2015
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nás.“
Chvilku bylo ticho. Alexander
sledoval můj obličej. Pak řekl: „Ty
stále doufáš, že?“
Přikývl jsem. „Doufání mi
nikdo nemůže vzít.“
„To asi ne, ale na situaci to nic
nezmění.“
***
Za dva dny Franks zemřel.
Poslední dobu vůbec nepřijímal
potravu. Snažili jsme se ho krmit,
ale ani to nepomohlo. Nakonec jeho
tělo vypovědělo službu a jeho duch
odešel za jeho předky.
Vlastně měl určitým způsobem
štěstí, protože to měl za sebou. Byl
vysvobozen. Zavřeli jsme jeho tělo v
jedné malé komoře a zajistili ji. Nic
víc se dělat nedalo.
Nebylo nám nějak do řeči,
každý jen utopen ve svých
myšlenkách. Bylo mi líto, že už se
nikdo nedoví, jak zemřel a kdy
zemřel. Byli jsme jediní svědkové a
bylo evidentní, že to nikomu
neřekneme.
***
Nějak jsme ztratili pojem o
čase. Alexander sice říkal, že jsme
přesáhli 70km hloubku, ale vlastně
to ani nebylo podstatné. Venku před
lodí už dlouho nebylo nic vidět. Sem
tam se objevila nějaká zářící věc,
ale zmizela dřív, než jsme si ji
stačili prohlédnout.
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Vzduch v kabině byl nějaký
podivný. Dost možná došlo k nějaké
poruše, protože se nám špatně
dýchalo. Zdálo se taky, že je v
kabině vyšší tlak, než by měl být.
Žádné přesné údaje jsme neměli, ale
cítili jsme se špatně.
Alexander si taky v poslední
době stěžoval na bolesti žaludku.
Možná mu nesvědčila naše strava
nebo měl nějaký jiný problém.
Lékař jsme ani jeden nebyli, tak
jsem doufal, že ho to přejde. Oba
jsme věděli, že dřív nebo později
přijde nevyhnutelné, ale zatím jsme
žili a měli jeden druhého. Být tu
sám asi oba dávno zešílíme.

„Drží je tam proud,“ řekl
Alexander, „jinak by už dávno
klesly.“
„Ale kde se tvoří?“
„Možná přímo ve vodě nebo
taky u stropu. Neřekl bych, že to
bude u dna, když tu nic moc není.“
Najednou přišla rána a loď se
otřásla. Kolem ní se vyhrnul
podivný oblak, rychle nás zahalil, až
jsme neviděli ani na krok. Náš
pohyb dolů se nejen že zastavil, ale
začali jsme dokonce stoupat.
„Stoupáme!“ vyhrkl jsem.
„Něco nás chytilo,“ přikývl
Alexander, ale nadšení nijak
nevyzařoval.
Nebyly to krystalky, spíš
***
nějaký prach nebo možná nějaké
bubliny. Přesně jsme to nedokázali
„Měli bychom teď být 100km
odhadnout. Chvilku nás to
hluboko,“ řekl Alexander a setřel si nadnášelo, ale pak jsme vypadli z
rukou pot z čela. V kabině byla
proudu a zase začali klesat.
poslední dny extrémní teplota a
Cestou dolů jsme pozorovali
stále narůstala. Paradoxně se náš stoupající dým ve tvaru malého
posun dolů velmi zpomalil, ale i tak tornáda, jak vedle nás stoupá
jsme klesali, i když v poslední době vzhůru. V jeho nitru se nesly nějaké
jen minimálně.
útvary, které jsme ale nedokázali
„A dno?“ zeptal jsem se.
nijak identifikovat. Jen jsme viděli,
Oba jsme hleděli do tmavého
že tam něco je. Naštěstí do nás
nic. Voda byla podivně čirá a
tentokrát nic nenarazilo.
viditelnost tak 100-120m. To bylo
„Moc dlouho nám to stoupání
mnohem víc než na povrchu. Ale ani nevydrželo,“ poznamenal jsem.
tak jsme nic neviděli. Jen voda a
Alexander na to nijak
voda a voda a v ní sem tam malé
nereagoval. Po nějaké době jsme
částečky, nicméně teď jich bylo už ztratili vír z dohledu.
jen velmi málo.
„Zajímavé je, že se krystalky
***
drží nahoře a tady dole prakticky
nejsou,“ prohodil jsem.
DFTS No.2 | únor 2015

- 59 -

Podivuhodné světy

Podivuhodné světy V.
Europa, temné hlubiny

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

Poslední hodiny loď roztodivně
praskala. Počítač hlásil, že jsme
přesáhli hloubku 130km a tím i
teoretickou dosažitelnost těchto
ponorek. Přístroje ukazovaly, že
několik dalších míst už bylo
zaplaveno a v kabině u nás byla
taky voda. Netušil jsem, odkud se
brala.
Alexandrovy potíže se horšily.
Už ani nevstával a jen velmi málo
jedl. Musel jsem mu jídlo i pití skoro
nutit. Byl bledý a hodně spal. Jen
málo jsme spolu mluvili, někdy
mlčel i mnoho hodin v kuse.
Dojít na záchod jsem mu musel
pomáhat, ale pak už jedl tak málo,
že skoro ani nechodil. Věděl jsem, že
je blízko konce a bylo mi líto, že
jsem mu neuměl pomoci.
V kabině bylo velké horko.
Kolik stupňů, to jsem netušil, ale
bylo to nesnesitelné vedro. Nevěděl
jsem, jestli je to chyba přístrojů
nebo je i voda tak horká.
Poslední dobou už žádný další
systém nenaskočil a předpokládal
jsem, že opravářský program
skončil. Možná opravil, co šlo anebo
se ještě více poškodil se vzrůstající
hloubkou.
Kolem nás byla tma a voda byla
taková jiná, hustší a elastická, i
když evidentně nic zvláštního
neobsahovala. Sem tam jsem
zachytil dál od nás výron proudu
vzhůru, ale nikdy už tak blízko, aby
nás strefil.
Tlak venku musel být skutečně
závratný. Divil jsem se, že jsme
DFTS No.2 | únor 2015
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stále naživu. Podle původních
odhadů jsme museli dno dávno
minout, což samozřejmě byla
hloupost. Oceán musel být mnohem
hlubší, než jsme si mysleli nebo
jsme trefili zrovna nějaký příkop.
Podobně jako na Zemi, na Europě
mohly být oceánské příkopy a
vzhledem k tomu, že jsem viděl
maximálně 80 metrů daleko, nedalo
se nic vyloučit.
Hodně jsem se obával chvíle,
kdy Alexander zemře. Že zemře, o
tom jsem nepochyboval. Měl slabý
tep a studenou kůži, i když jsem ho
přikryl vrstvou dek. Taky skoro
nedýchal. Propadl se do takového
zvláštního před-smrtného stavu ne
nepodobnému tomu, ve kterém byl
před nějakou dobou Franks.
Snažil jsem se na něj mluvit,
ale už ani nereagoval. Jen seděl, oči
dokořán a hleděl před sebe. Stále
ale mu bilo srdce, i když slabě.
***
Musel jsem spát, netušil jsem
jak dlouho. Probudil mě náraz. Byl
slabý. Otevřel jsem oči. Zcela jasně
jsem viděl před sebou skálu, jak se
kolem ní točíme. Dno!
Takže Alexander se mýlil, když
si myslel, že dna nedosáhneme.
Dosáhli jsme ho! Ponorka byla
unášena kolem velkého masivu a
několikrát do něj narazila. Protože
skála byla nehybná, došlo mi, že
plujeme nesmírně rychle. Proud
tady musel být extrémní!
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Podíval jsem se na Alexandra.
Ten teď ležel opodál a nehýbal se.
Nevěděl jsem, jestli žije, ale neměl
jsem chuť to zjišťovat. Pro mě žil a
jen takto jsem si uchovával poslední
zbytky soudnosti.
Prohlížel jsem si útes před
námi a došlo mi, že není tak pevný
a stabilní, jak jsem si myslel.
Nebyla to skála v pravém slova
smyslu, ale hýbalo se to a vlnilo.
Možná mě klamal zrak, protože toto
jsem v životě neviděl.
Byl jsem rád, že osvětlení
kolem lodi fungovalo. Nechtělo se
mi zemřít ve tmě. Hloubkoměr
ukazoval 145km pod stropem. To
bylo skutečně hodně.
Najednou se útes na jednom
místě otevřel a z něj vylétl hejnový
vír a rychle mizel vzhůru. Vypadalo
to, jakoby skála měla větry a ty
pouštěla k hladině.
Ponorka opět několikrát
narazila, ale s tím jsem nemohl nic
dělat. Nešlo ji nijak ovládat. Byl
jsem rád, že jsme stále byli v celku.
Patrně tlak nás držel pohromadě a
zacelil rány.
Proud nás vlekl kolem útesu a
pak vystřelil nad něj. Pod námi se
otevřelo údolí, ne moc hluboké ale
za to velmi široké a dlouhé, že jsem
ani konce nedohlédl. Přelétli jsme
ho za několik minut a opět narazili
do jiné skály. Tento úder byl
mnohem silnější, až světla zablikala
a několik panelů zhaslo.
Ponorka se několikrát
převalila, až se mi zatočila hlava a
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měl jsem co dělat, abych se udržel.
S Alexandrem to házelo jak s
hadrovým panákem.
Pak jsme se dostali za tu skálu
a všiml jsem si, že je tam otvor do
dna, obrovský a jde někam do
hloubky. Loď narazila do stěny
propasti a ztratila proud. Začali
jsme zase klesat.
„Kdy to skončí?“ zeptal jsem se
sám sebe zoufale.
Najednou sklem přede mnou
projela prasklina a velmi rychle se
šířila několika směry. Ponorka stále
klesala a mě došlo, že konec je
velmi blízko.
Najednou se něco mihlo za
sklem. Bylo to dlouhé a mrštné.
Zmizelo to tak rychle, jak se to
objevilo. Kdybych byl na Zemi,
myslel bych si, že to byl mořský
had, ale tady takhle hluboko v cizím
světě?
Senzor na pohyb objektů kolem
lodi nebyl funkční, takže mi zbýval
jen můj zrak. Najednou se ze tmy
něco vynořilo, něco obrovského a
velkou silou narazilo přímo do
čelního skla. Viděl jsem něco
nechutného, jak se to přilepilo na
plášť, nějakou divnou hmotu.
Ponorka se okamžitě dala do
pohybu, ale hned za pár sekund
jsme opět narazili, tentokrát patrně
do skály.
Byl jsem skrčený za panelem a
jen mírně jsem vykukoval. Bylo to
samozřejmě hloupé a zbytečné
gesto, ale mě teď ovládaly nízké
instinkty. To něco venku zcela jistě
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bylo živé a snažilo se nás to pozřít.
Netušil jsem, jaká bytost to může
být, že dokáže žít v tak velkých
hloubkách při tak extrémním tlaku,
ale na seznamování jsem rozhodně
neměl chuť.
Opět jsme narazili a pak nás
ten tvor asi pustil nebo jsme mu
vypadli. Ponorka klesala, ne moc
rychle, ale klesala. Ten mořský
ďábel se otočil přímo před námi a
vyrazil k novému útoku. Jeho tělo
bylo mírně svítící, takže byl dobře
vidět. Opětovně narazil na čelní sklo
a tlačil nás dolů.
Vidět ty divné tvary přímo před
očima, to byl skutečně
nezáviděníhodný zážitek. Dělalo se
mi zle při představě, že ponorka
praskne a já se dostanu ven. To, že
je tam tak extrémní tlak, že
nepřežiju ani zlomek sekundy, mi
na štěstí nepřidalo.
Najednou se ze tmy vynořil
druhý takový tvor a zaútočil na nás
rovněž. Ten první, který nás ovšem
chtěl jen pro sebe, se po něm ohnal,
a tak nás zase pustil a opět jsme
sami klesali. Na vlastní oči jsem
pak spatřil bitvu mimozemských
titánů. Třeli se o sebe, měl jsem
pocit, že se nějak podivně vlní a
proplouvají. Pak jsme klesli příliš
hluboko a bylo vidět jen matné
světlo, jak zářili v tmách. Nakonec
zmizeli zcela.
***
Probudil jsem se. Ani nevím,
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jak dlouho jsem spal. Přistoupil
jsem k panelu hloubky, ale ten byl
nějak porouchaný. Poslední údaj na
něm byl 150km a buď už jsme
neklesali, nebo zcela zamrzl. V
kabině už taky nebylo tak vedro jak
před tím. Naopak, byla mi zima, ale
to mohlo být subjektivní.
Alexander se nehýbal.
Přistoupil jsem k němu a nahmátl
velmi slabý puls. Kupodivu ještě žil.
Najednou jsem si všiml, že
panel navigace, který byl mrtvý už
velmi dlouho, nějak hodně září.
Přistoupil jsem k němu. Opravářský
systém patrně opravil něco dalšího,
ale netušil jsem co.
Projel jsem několik kontrolek a
údajů. Vypadalo to, že některý z
motorů je aktivní. To bylo skutečně
neuvěřitelné! Zkusil jsem ho
zapnout a podařilo se. Natočil jsem
ponorku vzhůru a pomalu ji nechal
stoupat.
Pak jsem si sedl do křesla
navigátora. Na tvářích se mi
objevily slzy.
***
Stoupali jsme. Výškoměr sice
skutečně nefungoval, ale podle
proudu a hrany útesu jsme šli
nahoru. Chvilku mě napadlo, kam
asi ta propast vede, ale zjišťovat
jsem to rozhodně neměl v plánu.
Dřív nebo později muselo přijít
nějaké dno a konec.
Netušil jsem, jak jsme hluboko,
ale nebylo to ani podstatné. Věděl
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jsem určitě, že stropu stejně
nedosáhnu, a i kdyby nějakým
zázrakem ano, tak třeba na druhé
straně planety. Proudy nás odvlekly
kdoví kam.
Alexander nezemřel. Pokusil
jsem se ho nakrmit tekutou
stravou, ale nešlo to. Tak jsem
aspoň zmáčel jeho ústa a jazyk, aby
do sebe dostal nějaké tekutiny. Víc
jsem pro něj udělat neuměl. Bylo
jasné, že zemře, jen jsem takto
možná jeho muka trochu prodloužil,
nicméně jsem byl rád, že ještě
pořád nejsem sám.
***
Jak dlouho jsme stoupali? Těžko
říct. Chronometr byl mimo provoz,
a tak jsem mohl jen odhadovat čas.
Neměl jsem tušení, jak dlouho jsme
byli tady dole. Určitě příliš dlouho.
Podle zmenšujících se zásob potravy
jsem odhadoval, že to musely být
týdny.
Alexander musel mít velmi
tuhý kořínek. Umírat se mu
nechtělo. Pravidelně jsem do něj
dával tekutou stravu a vodu a zdálo
se, že občas i zareagoval. Jeho stav
byl sice pořád beznadějný, ale za ty
občasné pohyby rtů nebo
výjimečného mrknutí jsem byl
vděčný. Je zajímavé, jakých
maličkostí si člověk v takové situaci
všimne.
Několikrát jsem viděl plavat
něco ve vodě a vrátily se i krystaly,
takže jsem předpokládal, že budeme
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dost vysoko. Jak jsme ale vystoupali
do určitě výšky, tlak venku se snížil
a do lodi začalo zatékat. Ne moc ale
bylo mi jasné, že v delším časovém
horizontu to bude problém.
Nakonec se tady utopíme, došlo mi.
Řešením mohlo být potopení se zase
do hloubky, ale to jsem rozhodně
neměl v plánu.
***
Vůbec netuším, jak dlouho to
trvalo, ale nakonec k tomu došlo.
Dosáhli jsme stropu! V té době už
ale byla kabina z poloviny zalitá
vodou a vlastně jsme byli pořád
namočení. Navlékl jsem Alexandrovi
skafandr, ale zapnout jsem ho
nemohl, to bych ho nemohl krmit.
Hledat nějaký otvor ve stropě
jsem se ani nepokoušel. To nemělo
žádný smysl. Mou jedinou šancí byl
počítač, který měl v sobě navigační
systém a jako jediný mohl najít
východ. Ovšem doufat, že bude
fungovat něco, co bylo extrémně
porouchané, bylo bláznovství.
V kabině jsem smontoval
takové provizorní lešení, abychom
nemuseli být pořád ve vodě. Nechal
jsem loď, ať se řídí sama a mnohem
víc jsem spal. Jíst už pak nebylo co,
protože voda nám potraviny zkazila.
Nezůstalo nám ani pití a tu vodu v
kabině jsem se bál pít. Pak ale žízeň
byla větší a zkusil jsem to.
Nemůžu říct, že by byla
nechutná. Měla takovou divnou
příchuť a byly v ní cítit nějaké
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mnou došel až sem.
malinké částečky. Nebyl to moc
dobrý nápad ji pít, ale nic jiného mi
Chytil jsem ho a táhl ven z
ani nezbylo.
kabiny. Pak jsem násilně otevřel
propusť. Loď okamžitě zaplavila
voda, ale na tom nezáleželo. Věděl
***
jsem, kde jsme, byli jsme u
Když jsem se jednou probudil, východu!
Vylezl jsem z vody a položil
zjistil jsem, že slyším nějaký divný
zvuk. Kabina byla skoro plná vody a Alexandra na zem. Jak se ponorka
naplnila vodou, klesla a zmizela pod
už ani lešení nepomáhalo.
Alexandra jsem umístil, co nejvýš to hladinou. Rozsvítil jsem baterku a
šlo. Všechny panely byly pod vodou posvítil do chodby. Nikde ani noha.
Ani jsem se nedivil. Museli jsme být
a teď se zdálo, že na jednom něco
pryč týdny a výprava už patrně náš
bliká.
Opatrně jsem se ponořil dolů a návrat nečekala. Jen jsem doufal,
plaval k němu. Bolel mě žaludek a že jsou pořád někde nahoře.
Hodil jsem si Alexandra na záda
nebylo mi dobře, což jsem měl asi z
hladu nebo možná z té vody. Kdoví a zamířil k prvnímu výtahu.
co se mi s ní dostalo do těla.
***
Na panelu jasně blikala
navigační kontrolka. Indikátory
ukazovaly, že se někde blízko
Trvalo to nějakou dobu, než
nachází komunikační bóje. Musela jsme dosáhli povrchu. Vylezl jsem
být jen několik desítek metrů
nahoře z chodby a vyšel na holou
daleko, protože dál by signál
Europskou planinu. Nade mnou zase
nedosáhl.
zářily hvězdy a kousek dál byl vidět
Proklikal jsem několik tlačítek monumentální kotouč Jupiteru. Byli
a hned se šel nadechnout. Mezitím jsme venku! Vrátili jsme se, jásal
jsem. To byl ale úžasný pocit!
se ozval náraz a loď se zastavila.
Kolem byl celkem normální tlak,
Pohled okolo ale zapudil
takže jsem si zcela zavřel skafandr všechny moje naděje. Loď byla pryč,
a šel se podívat ven, co se děje.
výprava už dávno odletěla. Stál
Propusťové dveře mě ale nechtěly jsem tam, Alexandra na zádech,
pustit.
mrtvého nebo živého, to jsem si
nebyl jistý, kousek dál svah, kde
Vrátil jsem se do kabiny a
jsme lyžovali, a po tvářích mi tekly
zavřel i Alexandra. Musel jsem
otevřít násilně a pak se mohlo stát, slzy proudem a já brečel jak malé
dítě a nemohl jsem to zastavit.
že do lodi vnikne ještě víc vody a
zcela ji zalije. Nechtěl jsem, aby se
Alexander nakonec utopil, když se
***
DFTS No.2 | únor 2015
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Pokud bych si měl zvolit, zda
umřu dole nebo nahoře, co bych si
zvolil? Dobrá otázka. Nejlepší nemít
tu volbu, jako Alexander, který ji
rozhodně neměl.
V opuštěné základně jsem našel
nějaké jídlo a pití a dychtivě pojedl.
Alexander se nehýbal, zdálo se, že
ani nedýchá. Puls jsem nahmatat
nedokázal, ale byl jsem tak unavený
a zničený, že jsem se klidně mohl
mýlit. Možná žil, možná byl mrtvý.
Někdy se mi zdálo, že spolu
mluvíme, ale to byl zcela jistě sen
nebo nějaké halucinace.
V základně jsem ale našel něco
jiného. Byl tam vzkaz pro případ, že
bychom se vrátili. Kapitán nechal
na povrchu komunikační bóji, která
byla připravená ke startu. Do ní se
dalo v nejhorším vtěsnat dovnitř
nebo aspoň minimálně poslat
zprávu na Zemi a čekat na
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záchranu. Ovšemže nečekali, že se
někdo vrátí.
Bóji jsem našel, byla funkční a
připravená k letu. Byla velmi
malinká, ani ne pro jednoho
člověka. Vzal jsem Alexandra,
vecpal ho dovnitř, pak tam přidal
ještě nějaké potraviny a sám tam
taky vlezl. Netuším vůbec, jak jsme
se dokázali narvat do tak malého
prostoru, ale člověk v extrémních
podmínkách dokáže ledacos.
Pak jsem stiskl několik tlačítek
a bóje odstartovala. Tam někde v
hloubi vesmíru, velmi daleko čekala
naše planeta, náš domov, naše
modré království. Netušil jsem,
jestli tu cestu přežijeme, ani jak
dlouho to bude trvat, ale byl jsem
připraven na vše. Rozhodně jsem se
nehodlal vzdát. Ani teď, ani před
tím, ani nikdy jindy..
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Zpět na obsah
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6 . U R AN

MRAZIVÝ SVĚT

b y Aet er n i t a s
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Uran

:

Objevil: William Herschel, 13.3.1781
Obíhá kolem: Slunce
Pericentrum: 2 735 118 100 km (18,283 135 AU)
Apocentrum: 3 006 224 700 km (20,095 371 AU)
Oběžná doba: 30 687,15 dnů (84,016 846 let, 42 718 dnů Uranu)
Průměrná orbitální rychlost: 6,8 km/s
Rychlost rotace na rovníku: 2,59 km/s (9 320 km/h)
Průměr: 25 559 km (4,007 Země)
Úniková rychlost: 21,3 km/s
Průměrná povrchová teplota na úrovni 1 baru: −197,2 °C
Průměrná povrchová gravitace na úrovni 1 baru: 0,886 g
Počet satelitů: 27

U

ran, sedmá planeta našeho
solárního systému a třetí
největší je nejchladnější naší
planetou s minimální teplotou
224,2 °C pod nulou. Je to plynný
obr, takže se neočekává, že by měl
pevný povrch podobně jako ostatní
plynní obři. Svrchní vrstvu mraků
tvoří metan, nižší pak vodík.
Tento tajemný gigant, občas
přezdívaný spolu s Neptunem jako
ledový obr díky pravděpodobnému
složení z ledu a skály, leží velmi
daleko od naší Planety. O to
tajemnější a záhadnější se jeví.
Než ale začnu vyprávět o naší

DFTS No.2 | únor 2015

misi na Uran, měl bych shrnout, co
se stalo při návratu z poslední mise.
Naše bóje směřující k Zemi měla
bohužel poruchu, takže jsme cestu
málem nepřežili. Naštěstí nás našla
podle signálu menší transportní loď
za dráhou Marsu a dopravila nás
oba živé domů na Zemi. Alexander
se zotavoval z útrap podstatně déle
než já, nicméně oba nás hřálo
vědomí, že jsme teď patřili mezi
světové celebrity.
Na Zemi jsem se dozvěděl, že
kapitán Avery Brooks naši ztrátu
velmi těžko nesl a opustil veškeré
zkoumání vesmíru. Dal se místo
- 68 -

Podivuhodné světy

Podivuhodné světy VI.
Uran, mrazivý svět

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

toho na tvorbu hudby.
A co se stalo s Drakem 2 a 3?
Drak 2 se nikdy nevrátil. Spojení
nebylo navázáno. Drak 3 se vrátil
díky automatickému naváděcímu
systému, ale posádka bohužel
nepřežila.
Několik měsíců jsme se
zotavovali z ran, ale touha po
prozkoumávání cizích světů mi
nedala spát. Několikrát jsem se
sešel s Alexandrem a mluvili jsme o
tom, jak se zúčastnit nějaké další
mise. A příležitost se skutečně
naskytla.
Agentura pro průzkum vesmíru
připravovala novou misi, tentokrát
k Uranu. Při tom jsem nemohl
chybět a po chvilce přemlouvání
souhlasil i Alexander. Vzhledem k
naší popularitě se Agentura
rozhodla, že Alexander bude
kapitán mise a já jeho první
důstojník. Vyrazili jsme přesně rok
po našem návratu z Europy.
Cíl mise bylo dosáhnout Uranu
a do jeho atmosféry vypustit
balónovou sondu. Sonda nebyla
určená pro lidi, i když její původní
účel byl i pro posádku. Bezpečně z
oběžné dráhy jsme pak měli
sledovat pohyb sondy hustou
atmosférou Uranu.
Čekala nás dlouhá, několikaletá
cesta ve stázi, která zpomalovala
stárnutí buněk a pomáhala nám
překlenout tak velkou vzdálenost.
***
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Otevřel jsem oči. Neviděl jsem
nějak dobře, patrně důsledek
dlouholeté stáze. Automatický
systém mě teď probudil, to
znamenalo, že jsme už museli být
velmi blízko Uranu. Měl nás
všechny probudit před vstupem na
oběžnou dráhu.
Najednou se loď otřásla. Bylo to
normální? Potřel jsem si oči a
uvědomil jsem si, že v místnosti
bliká podivné červené světlo. Co to
mělo znamenat?
Rychle opustit komoru, jak
bych si přál, prostě nešlo. Tolik let
ve stázi si vyžádalo určitou daň.
Pomalu jsem vylezl a podíval se
okolo. Kolegové a kolegyně se také
probouzeli. Nikdo se nezdál být
zraněn. Po chvilce už vedle mě stál
Alexander a společně jsme četli
údaje z panelu.
„Zdá se, že do nás něco
narazilo,“ mračil se Alexander.
Počítač hlásil, že už jsme na
oběžné dráze a nejen to, že už na ni
kroužíme minimálně dva roky. To
bylo skutečně zvláštní. Spali jsme
mnohem déle, než jsme očekávali.
„Inženýři v Agentuře zase něco
pokazili,“ podotkl jsem.
Postupně se celá posádka
probudila. Škody se nezdály velké,
ale náš kurz nebyl přesně ten, který
jsme plánovali. I tak jsme ale
dorazili na místo určení a byli jsme
rádi, že jsme naživu.
Měli jsme vlastně štěstí, že to
něco – a nikdy jsme neodhalili, co to
bylo – do nás narazilo, jinak by nás
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počítač asi nikdy neprobudil. Buď
bychom spali už věčně, nebo čekali
na nějakou případnou záchrannou
misi.
Během několika následujících
hodin jsme opravili, co šlo. Na
pravém boku lodi bylo několik děr,
které ale naštěstí nešly skrz. Museli
jsme poslat výsadek do prostoru,
aby je nouzově opravil.
Když bylo všechno hotovo a byli
jsme i dobře odpočatí, začali jsme
chystat balónovou sondu. Pro její
vypuštění byl sestavený přesný
harmonogram, protože ji jen tak
vypustit do atmosféry bez cíleného
plánování nebylo možné.
Dříve se plánoval i lidský
výsadek v té sondě, takže byla
docela velká a měla podporu života
pro nevelký počet lidí. Alexander si
chvilku hrál s myšlenkou, že
bychom s ní někoho poslali, ale byly
by problémy takového člověka pak
dostat zpět, nehledě na nebezpečí,
které v atmosféře planety číhalo.
„Vypustíme během třiceti
minut,“ řekl Alexander v hlavní
řídící místnosti.
„Už se těším na ty záběry,“
usmál jsem se.
„To bude úžasné,“ přikývl
Alexander, „nikdo ještě neviděl
Uran tak blízko.“
Najednou se loď otřásla a
škubla sebou tak, až jsme všichni,
co jsme tam byli, přistáli na
protější stěně. Hlava se mi zatočila
a cítil jsem, jak mi z čela teče krev.
Byl jsem jak omámený. Vůbec
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jsem nechápal, co se děje. Lidé
kolem nějak zmateně lítali sem a
tam, ale vůbec mi to nedávalo
smysl. Jakoby z dálky jsem slyšel
volání a hlasy, ale nerozuměl jsem
jim.
Pak mě někdo chytil a táhl ven
z kabiny. Proč to dělají? divil jsem
se. Krev mi ztékala do očí, ale nějak
jsem neměl sílu zvednout ruku a
setřít ji. Tělo jsem měl podivně
slabé a nemotorné. Několikrát jsem
narazil do zdi a nebyl jsem si jist,
jestli to já se tak potácím nebo se
podlaha tolik třepe. Možná to bylo
něco mezi.
Někdo volal mé jméno! Ano, teď
jsem to slyšel zřetelněji. Oči mě ale
neposlouchaly a vůbec jsem netušil,
kdo to byl a co chtěl. Měl jsem
pocit, že někdo ležel na zemi v divné
pozici, ale mohl jsem se i mýlit. Pak
ale se podlaha nějak divně zvedla a
praštila mě do tváře tak, až jsem
ztratil vědomí.
***
Když jsem se probral, ležel jsem
na zádech. Celé tělo mě bolelo a
kolem hlavy jsem měl omotaný
obvaz. Snažil jsem se posadit, ale
ruce mě nějak neposlouchaly. Když
jsem se ale pohnul, přistoupil ke
mně Alexander a díval se na mě
docela ustaraně.
„Už jsem myslel, že to máš za
sebou,“ řekl.
„Mě jen tak něco nedostane,“
odpověděl jsem, ale hlas se mi
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několikrát zlomil.
„Musíš odpočívat,“ pokračoval
Alexander, „dostals několik velmi
těžkých zásahů. Je div, že jsi vůbec
naživu.“
„Co se stalo?“ chtěl jsem vědět,
ale Alexander jen mávl rukou.
„Nedělej si starosti a spi. Jak si
odpočineš, vše ti povím,“ řekl.
Nedal jsem se dvakrát pobízet a
zavřel jsem oči.
***
Když jsem se opět probudil,
bylo v místnosti šero. Úplná tma
tam nebyla, ale tipoval jsem to, že
jsme asi ve stínu Uranu. Už jsem se
cítil lépe. Kupodivu jsem zjistil, že
neležím ve své kabině, ale v nějaké
podivné místnosti, kterou jsem
neznal. Byla malá a tísnilo se tam
ještě několik lidí. Byli jsme docela
namačkaní. Alexander tam nebyl.
Sedl jsem si a snažil si
uvědomit, kde to jsem. Připadalo mi
to známé, ale nemohl jsem si
vzpomenout. Hlava mi ještě dobře
nesloužila. Měl jsem dost velké
bolesti, ale dalo se to snést.
Alexander přišel do místnosti, a
když viděl, že sedím, hned ke mně
vyrazil.
„Konečně jsi vzhůru,“ řekl,
„musíme si promluvit.“
„Tak povídej,“ přikývl jsem.
„Mám docela špatné zprávy,“
začal Alexander, „trefil nás nějaký
asteroid nebo nějaké podobné těleso
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a loď byla zcela zničena během
několika minut. Polovina posádky
to bohužel zaplatila životem. Ta
druhá půlka je tady.“
„Kde tady?“ chtěl jsem vědět
dychtivě.
„V balónové sondě,“ řekl
Alexander, „vstoupili jsme do
atmosféry Uranu a zrovna klesáme
jemně do jeho nižších vrstev. Před
zničením lodi se nám podařilo sondu
trochu vybavit a přenést všechny
přeživší včetně tebe.“
„Takže my už nemáme loď?“
nechtěl jsem tomu uvěřit.
„Teď už ne,“ vzdychl Alexander.
„Ale co budeme dělat?“ To bylo
skutečně neblahé.
„Než jsme loď opustili, vyslal
jsem nouzový signál,“ odpověděl
Alexander, „můžeme jen doufat a
čekat, že nám pošlou záchrannou
výpravu.“
„I kdyby ji vyslali, potrvá to
roky, než se sem dostanou!“
Alexander kývl. „Máš pravdu,“
řekl, „nebude to lehké, ale určitou
šanci máme. Malou. Velmi malou.
No nicméně, dokud žijeme, tak je to
dobré, nebo ne?“
Mě to moc dobré nepřišlo.
Nemohl jsem uvěřit, že jsme ztratili
loď. Netušil jsem, jak chtěl
Alexander roky vydržet v balónové
sondě s tím málem zásob, co vzal s
sebou. Pochyboval jsem, že by toho
táhl tuny. Navíc lidi kolem vypadali
zranění a mnozí v dost špatném
stavu.
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Ale konečně na vybranou jsme
neměli.
***
Po několika dnech zemřeli dva
lidé z posádky. Můj stav se zlepšil.
Takzvaně jsem si lízal rány. Moc víc
se toho dělat nedalo. I když naše
situace byla skutečně zoufalá,
určitým způsobem jsme si to
užívali.
Výhled na obrovský kotouč
planety byl úžasný. Široko daleko
nebyl vidět jediný mrak, takže jsme
dohlédli skutečně daleko. Naše
sonda, vlastně postavená na
principu vzducholodě s vlastními
plachtami, klouzala po jemné
atmosféře Uranu jako loď po moři.
Pořád jsme jemně klesali, i
když ne tak rychle jako dříve.
„Trochu mi dělá starosti
původní koncept sondy,“ řekl
Alexander.
„Proč myslíš?“ zeptal jsem se.
„Sonda měl plout v atmosféře
několik týdnů, snad i déle a
nakonec spadnout takzvaně
dovnitř. To my ale nechceme,
nicméně paliva není na roky
plachtění.“
„Potřebujeme vůbec palivo k
plachtění?“
„K samotnému plachtění ne,
jen k udržování výšky. Nevím, jestli
sis všiml, ale dost už jsme klesli a to
není dobré. To není jak na Europě,
kde jsme měli super ponorky, co
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odolávaly tlaku a ještě se samy
opravovaly. Vzducholoď příliš velký
tlak neudrží a ten nás rozdrtí.
Nicméně abychom každou chvíli
startovali motory a tlačili se
nahoru, to bychom dlouho s palivem
nevydrželi.“
„A co kdybychom využili nějak
vzdušných proudů?“ navrhl jsem,
„mohly by nás nést nahoru.“
„Teoreticky proč ne, ale
prakticky už to tak lehké nebude.
Nejsme zrovna zkušení
vzduchoplavci,“ ušklíbl se
Alexander.
A měl pravdu. Trefit se do
vzdušných proudů dalo docela práci.
Senzory, které jsme měli na
vnějším plášti, nám trochu
pomáhaly, ale i tak to byl často jen
styl pokus omyl. Loď sebou dost
škubala a občas jsem měl pocit, že
nás to roztrhne, když jsme se
dostali do silnějších proudů. Přesto
všechno jsme se ale drželi docela
dobře.
Zhruba týden, co jsme plachtili
na prakticky prázdné obloze, se
najednou nebe kolem nás začalo
podivně měnit. Nejdříve z
modrozelené barvy přešlo na jemně
červenou, pak se viditelnost
dramaticky snížila a nakonec se
kolem nás jakoby z ničeho objevilo
moře mraků.
„Něco přichází,“ poznamenal
Alexander.
Nebyl jsem si jist, jestli chci
vědět, co to bude. Pak nebe projel
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první blesk a přišla bouře. Prostor
kolem nás nějak podivně jiskřil,
jakoby byl nabitý energií.
Ukázalo se, že se počasí dokáže
změnit doslova za pár minut a to
velmi dramaticky. S lodí to šíleně
házelo. Blesk stíhal blesk a navíc z
mraků vypadávaly kousky ledu a
narážely do nás. Bylo to podobné,
jak dostávat dávky z kulometu, jen
tisíckrát intenzivnější.
Stěny praskaly pod náporem
počasí a podlaha i strop se vlnily.
Neměli jsme ani čas svinout
plachtu, tak ji vítr chytil a oderval
jakoby byla z papíru. Vlastně to asi
bylo štěstí, protože taky mohl toho
odervat mnohem víc.
Měli jsme tady nahoře vydržet
roky, ale teď to vypadalo, že vše
skončí do týdne. Lidé kolem
naříkali, jak to s nimi házelo o
stěny. Já se držel zuby nehty
zábradlí a dělal, co mohl, abych
neletěl taky.
Neměli jsme na sobě
skafandry, což se teď ukazovalo
jako šílené riziko. Kdyby se stěna
protrhla, byli bychom během pár
sekund všichni mrtví. Paradoxně
jsme se nemuseli bát udušení,
protože venku byla taková zima, že
bychom byli mrtví dřív, než by naše
tělo zjistilo, že se mu nedostává
kyslík.
Bouře si s námi hrála jak s
hadrovou panenkou. Někde z dálky
jsem slyšel nějaký trhavý zvuk a
došlo mi, že se patrně něco
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přervalo. Netušil jsem, co to bylo,
ale bylo mi jasné, že se mi to líbit
nebude.
Pak nás zasáhlo za sebou
několik blesků a celá podlaha se
rozzářila jak vánoční stromeček.
Proud energie projel lidmi, co se
tam váleli a ti okamžitě znehybněli.
Musel to být šílený výboj, protože
jejich těla okamžitě zuhelnatěla.
Já stál naštěstí dál, ale i tak
jsem cítil chvění a bolest. Alexandra
jsem nikde neviděl. Někam ho to
patrně odhodilo a teď jsem ho
nemohl najít.
Bouře přešla tak rychle, jak se
objevila. Najednou byla pryč a nebe
během pár minut opět bez mráčku.
Zjišťovali jsme škody a ošetřovali
zraněné. Mrtvé jsme naskládali do
jedné místnosti a tu pečlivě zavřeli.
Alexander byl naštěstí mezi
přeživšími. Vypadal ale velmi
unaveně. Dával si to všechno za
vinu, i když události vlastně vůbec
nemohl ovlivnit. Byli jsme prostě
velmi malincí proti silné přírodě, co
stála proti nám.
„Ještě pár takových bouří a je
po všem,“ řekl pesimisticky.
Snažil jsem se ho uklidnit, ale
moc to nepomáhalo. Sám jsem taky
moc naděje neviděl. Byli jsme ale
velící důstojníci a bylo naší
povinností dávat lidem kolem
naději. Připomněl jsem to
Alexanderovi a ten to vzal s
úsměvem.
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„Máš pravdu, vynasnažím se,“
řekl konečně.
„Je možné,“ řekl jsem po chvíli,
„že jsou tady místa, kde bouře udeří
častěji a jinde třeba vůbec.“
„Možné to je,“ přisvědčil
Alexander, „ale jak zjistit, kde jsou
ta bezpečná místa, pokud vůbec
jsou. Uran byl desetiletí mimo
centrum zájmu průzkumu vesmíru,
tak o něm víme jen velmi málo.
Vlastně skoro nic.“
Snažili jsme se sledovat nebe a
jeho barvy a podle toho dělat nějaké
závěry, ale nebylo to moc k něčemu.
Kdybychom aspoň měli na oběžné
dráze nějakou družici, která by nás
mohla monitorovat z výšky, byla by
to jiná situace. Takto jsme si
většinu věcí museli cucat z prstu.
Při bouři byla navíc vzducholoď
dost poškozena a ztratili jsme jeden
z balónů. Pořád nám zbývaly čtyři.
Z bezpečnostních důvodů nebyl na
sondě jen jeden balón, protože se
počítalo, že se může dostat do
problémů. Takto když se jeden
protrhl, další čtyři v pohodě loď
unesly.
„Budeme jej ale muset spravit,
protože nás čeká dlouhá plavba a
budeme je potřebovat všechny,“
podotkl Alexander.
Vyslali jsme tři lidi ven, aby
zjistili škody. Alexander zůstal v
řídící místnosti a já zase u propustě
ven. Byli jsme ve spojení vysílačkou.
Ralf, René a Brent opustili
propusť a šplhali podél lodi k
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poškozenému balónu. Sledoval jsem
jejich pohyb pomocí zrcadla, které
jsme instalovali na vnější plášť.
Moderní věci jako kamery a
podobně byly bohužel v bouři
zničeny.
Pro všechny případy jsem měl
připravený skafandr a ještě s
dvěma dalšími lidmi čekal, jak se
oprava bude vyvíjet. Normálně bych
šel s nimi, ale neměl jsem žádné
zkušenosti s opravou balónu a ti tři
byli na to experti.
Po asi půl hodině se vrátili a
hlásili, že balón nelze opravit.
Vlastně půlka z něj se odervala
zcela a balón byl tak zcela zničený.
To bylo zlé. Zahlásil jsem to
Alexandrovi, ale nic jiného jsme s
tím vymyslet nemohli. Zůstali jsme
tedy viset na třech balónech a byl
to velmi nepříjemný pocit.
***
Uplynulo opět několik dní.
Naštěstí už nikdo další neumřel.
Nálada v lodi ale nebyla zrovna
nejlepší. Tísnilo se nás tam na
malém prostoru hodně. Rozhodli
jsme se přes všechny protesty
odhodit všechny mrtvé ven z lodi.
Vlastně to byla nutnost, protože
jejich těla už začala zapáchat a
hrozilo šíření nemocí.
Vystrojili jsme jim vzpomínkový
obřad a pak je jednoho po druhé
poslali do otevřeného prostoru. Bylo
to těžké rozhodnutí a ne všichni s
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tím souhlasili, ale bylo jasné, že jiná
volba nebyla. Bylo nám líto, že tito
lidé nemohou být pohřbeni doma,
kde by na jejich hroby mohli chodit
jejich blízcí.
Počasí bylo naštěstí klidné a
žádná další bouře se neobjevila.
Vyskytl se ale jiný problém, že jsme
konstantě ztráceli výšku a nebyli
jsme schopni s tím něco udělat.
***
„Docela mi to dělá starosti,“
řekl Alexander, když jsme jednoho
dne seděli u oběda spolu s celou
posádkou. Bylo zvykem, že se jedlo
pohromadě. Byl to takový pěkný
moment, kdy všichni se cítili aspoň
trochu jako lidé a ne jako zavřený
přidušený dobytek v malém chlívku.
„Pořád klesáme a tlak na vnější
plášť značně sílí.“
Za poslední dobu jsme klesli o
mnoho desítek kilometrů a bylo to
znát. Okna byla vyboulená dovnitř a
každou chvíli jsme čekali to
nejhorší. Na stěnách se objevovaly
praskliny a hrozilo, že se celá loď
složí jak domeček z karet.
„Ber to pozitivně,“ žertoval
jsem, „aspoň se můžeme kochat
zajímavým výhledem.“
Tady níže bylo nebe jiné, takové
barevnější, jeho odstín sytější.
„Za jakou cenu ale,“ mračil se
Alexander.
Viděli jsme velmi hluboko a tam
dole něco bylo. Neviděli jsme žádné
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mraky, zjevně Uran nebyl tak
zamračený, jak jsme si mysleli, ale
velmi hluboko pod námi bylo něco
nezvyklého. Připadalo nám, že se
tam něco pohybuje, ale nebylo
jasné, co to je. V každém případě to
bylo minimálně tak 120 – 150 km
pod námi, to znamená v zóně,
kterou jsme rozhodně nemohli
dosáhnout. Tlak tam byl už příliš
velký.
„Ty objekty dole mě zaráží a jen
lituju, že nemáme dalekohled,“ řekl
jsem po chvíli. Taková docela
triviální věc nám chyběla, a i když
jsme dělali pokusy se sestavením
Newtonova dalekohledu, moc velký
úspěch jsme nesklízeli. „Co myslíš,
že to může být?“
„Těžko říct, možná kusy ledu či
hornin, které obíhají v atmosféře,“
řekl Alexander.
„Přece by se ale nedržely samy
tak vysoko,“ namítl jsem.
„Nevíme, jaké je tam dole
počasí. Zatímco tady nahoře je klid,
tam dole může být peklo.“
Pravda byla, že nižší vrstvy
byly velmi tmavé a přes ně už jsme
neviděli. Tady nahoře byl skutečně
docela klid, ale kdoví, co za peklo
bylo pod námi. Trošku mi to
připadalo jak sedět kousek nad
rozjetou cirkulárkou a doufat, že si
na ni nesedneme.
Občas se taky stalo, že se
objevila bouře jen kousek od nás,
ale u nás byl klid. Po nějaké době
jsme zjistili, že bouře jsou sice silné
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a intenzivní, ale objevují se tady
nahoře zřídka a jen na malém
prostoru. Níž pod námi byly
mnohem častější a mnohem více do
šířky. Pokud bychom tedy víc
neklesali, bylo by to celkem dobré.
Jenže my klesali a to nám všem
dělalo velké starosti.
***
Jeden den se nebe zatáhlo jen
pár set metrů pod námi. Jasně jsme
viděli blesky, jak se rojí, a měli jsme
štěstí, že nás nezasáhly. Vznikaly
jen těsně pod námi.
S lodí to házelo a kolem bylo
nějaké divné napětí, ale naštěstí
jsme to překonali ve zdraví. Bouře
ale trvala delší dobu, což bylo
nezvyklé. Připisovali jsme to
nějakým změnám, které souvisely s
ročními obdobími. Meteorologové
propočítali, že se budou bouře
postupně prodlužovat, jak bude
přicházet na naši stranu planety
zima. Řešením by bylo změnit
polohu, ale vzhledem k tomu, že nás
nesly vzdušné proudy, neměli jsme
moc na vybranou.
Palivo jsme šetřili, jak se dalo.
Dalo se tušit, že nám ještě přijde
vhod. Ke stoupání jsme používali
vzestupné proudy. V poslední době
bouří rapidně přibývalo.
Téměř okamžitě, co zmizela
bouře pod námi, objevila se jiná na
pravoboku. Ta nás ale už zasáhla.
Museli jsme se držet, čeho se dalo.
DFTS No.2 | únor 2015

Aeternitas
Příběhy

Chvíli jsem měl pocit, že to celou
loď převrátí. Zvedal se mi žaludek,
jak to házelo.
Najednou se loď ještě víc
otřásla a něco silně zapraskalo. Už
už jsem myslel, že jsme skončili, ale
stěny dál držely. Za to nás chytil
vítr a hnal nás prudce kupředu. Pak
se ale stočil a smýkl se vším prudce
do strany.
Viděl jsem, jak se jeden z
techniků rozplácl o stěnu. Zůstal po
něm krvavý flek. Další se nabodl na
zábradlí. Chudáci. Pokusil jsem se k
nim dostat, ale skončil jsem na
úplně jiné straně. Byli jsme jak
malé hračky v obřích rukou. Neměli
jsme žádnou šanci.
Bouře trvala mnohem déle, než
jsme byli zvyklí. Pak se utišila, ale
pořád zůstávalo šero. Evidentně
ještě nebylo po všem. Rychle jsme
ošetřovali zraněné. Měli jsme i tři
mrtvé, z toho i ten, co se nabodl.
Bylo to smutné, ale takový je život.
„Dva balóny jsou poškozené,“
řekl Alexander, když jsme se setkali
v řídící místnosti, „silně klesáme.
Musíme je urychleně opravit, jinak
bude moc zle.“
Venku se mezitím počasí opět
horšilo. Bylo vidět, že za pár minut
se bouře vrátí. Neměli jsme moc
času.
„Tentokrát půjdeš s nimi a
budeš je jistit,“ rozhodl Alexander.
„Dobře,“ přikývl jsem, a hned
jsme vyrazili. Opět šli Ralf, René a
Brent. Vzali jsme si skafandry a
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prošli propustí. Podél lodi vedl
vzhůru malý žebřík, takže jsme
museli jít jeden po druhém.
Připoutali jsme se jeden k druhému
a René se připoutal k žebříku. Takto
jsme měli aspoň trochu jištění. Pro
všechny případy.
Vítr byl velmi silný. Museli
jsme se pevně držet zábradlí. Bylo
to značně vysilující. Nedaleko
prolétl blesk, až jsme se lekli. Bouře
se vracela.
Balón byl kousek nad námi.
Jedna jeho část byla protržená a
vlála ve větru. Ralf ji přichytil a
René a Brent díru sešívali
automatickou sešívačkou.
Byl jsem značně nervózní.
Hodně se šeřilo, že jsme skoro nic
neviděli. Musel jsem rozsvítit
baterku a svítit ji kolegům na práci.
Naštěstí byli docela obratní a balón
měli za chvilku spravený. Okamžitě
se zase nafoukl. Teď bylo třeba
opravit druhý balón. Ten byl na
druhé straně lodi.
Přelézali jsme střechu gondoly,
když tu kousek vedle udeřil blesk a
zasáhl náš opravený balón. Ralf se
tak lekl, že mu ujelo zábradlí a
vichr ho okamžitě srazil ze žebříku.
Slyšel jsem jeho řev, jak mu noha
zůstala trčet mezi stupínky.
René Ralfa zachytil a táhl ho
zpět, ale vichr byl tak silný, že oba
tlačil ze žebříku. Rychle jsem chytil
Reného z jedné strany a Brent z
druhé a společnými silami jsme ho
zatáhli zpět. Pak jsme přitáhli i
Ralfa. Náraz mu ale
DFTS No.2 | únor 2015
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poškodil nohu a nebyl jsem si jist,
jestli není zlomená. Rozhodně nebyl
schopen chůze.
Museli jsme ho pomalu snášet
směrem k propusti. Několik dalších
blesků udeřilo a bouře propukla
naplno. Dělali jsme, co jsme mohli,
ale vítr vál proti nám. K propusti se
nedalo dostat. Navíc nám byla
extrémní zima. Na tak silném větru
ani ohřívání skafandru nedokázalo
odfiltrovat mráz.
Ralf nevypadal dobře. Systém
ve skafandru ohlašoval silný šok a
patrně i nějaká další zranění.
Museli jsme ho dostat do lodi co
nejdříve. Potřeboval lékařsky
ošetřit. Najednou začal sebou
podivně škubat a z pusy mu šla
pěna. Záchvat!
Nedalo se nic dělat. Skafandr
jsme samozřejmě otevřít nemohli.
Spojil jsem se přes vysílačku s
Alexandrem a popsal mu situaci.
„Sneste ho dolů, pokud to
půjde,“ řekl, „ale priorita je opravit
balón. To udělejte jako první. Jinak
všichni zemřeme.“ Spojení nebylo
dobré a měl jsem co dělat, abych
mu rozuměl.
„Nemyslím si, že dokážeme
balón opravit,“ namítl jsem.
„Musíte. Hodně jsme klesli a
stále velmi klesáme. Když ho
neopravíte ...“
„Rozumím,“ vysílal jsem. Bylo
jasné, že teď na nás závisely životy
všech v lodi. Pokusili jsme se
přenést Ralfa přes hranu gondoly,
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ale byly s tím velké problémy a
trvalo by nám to déle, tak jsme ho
připoutali k žebříku a vrátili se k
opravě posledního balónu. Pokud
bude Ralf silný, tak přežije, pokud
ne … radši jsem myslel na něco
jiného.
Druhý balón byl značně
poškozen, ale Brent signalizoval, že
ho půjde opravit. Stlačili jsme
roztrhané části k sobě a René je
pomalu zaceloval. Bylo to zdlouhavé
a docela to trvalo, ale nic jiného
nám nezbývalo.
Vítr mezitím ještě více zesílil a
hrozilo, že nás srazí z lodi do
prostoru. Všichni jsme byli
připoutaní k zábradlí, ale ani to už
nám nedávalo jistotu. Museli jsme
totiž být dost daleko od střechy
lodě, a tudíž stačilo málo, malinké
sklouznutí nebo nepozornost, a vítr
nás mohl i přes jištění rozdrtit o
stěnu vzducholodě.
Trvalo nám to asi půl hodiny,
než jsme dokončili práci. Když bylo
vše hotovo, začali jsme opatrně
slézat dolů. K Ralfovi jsme to měli
asi dvacet metrů a k propusti pak
dalších padesát. To byla největší
vzdálenost v mém životě.
Pomaličku, metr za metrem, jsme
se ploužili kupředu. Vítr už nabyl
síly hurikánu a opíral se do nás
ohromnou silou. Bylo štěstí, že jsme
byli celkem trénovaní, slabší jedinci
by neměli šanci.
Ralf se nehýbal, pokud
nepočítám, jak s ním viklal vítr.
Když jsme se k němu dostali, zjistili
DFTS No.2 | únor 2015
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jsme, že je v bezvědomí. Vzít ho na
záda bylo ovšem nemyslitelné, tak
jsme ho prostě táhli po podlaze, co
nám síly stačily.
Vítr se do nás opíral z boku.
Několik blesků trefilo balóny, ale
neškodně sjely po bleskosvodech.
Kolem nás se valily husté mraky a
trošku jsem si připadal jak v nějaké
podivné mrazivé peci. Zajímavé
bylo, že okolí ve skutečnosti nebylo
tak chladné, ale v bouřích teplota
extrémně klesala i mnoho desítek
stupňů.
Už jsme byli jen kousek od
propustě, když najednou sebou loď
tak škubla, že René ztratil
rovnováhu a vítr ho nabral a srazil
ze žebříku. Okamžitě zmizel v
temném mraku a jen jistící lano
bylo vidět, jak se silně napíná.
Snažil jsem se ho přitáhnout
zpět, ale bylo to podobné, jako bych
chtěl přitáhnout dvoupatrový dům.
Neměl jsem žádnou šanci. Brent se
snažil pomoci, ale ani spojenými
silami jsme nic nezmohli. Pak se
ozvalo křupnutí a lano se přetrhlo.
René navždy zmizel v hlubinách
Uranu.
Nezáviděl jsem jeho osud.
Pokračovali jsme dál. Ralf byl pořád
mimo a měl jsem pocit, že mu
omrzává tvář. To by znamenalo, že
jeho zahřívací systém nefunguje a
to nebylo dobré.
Nakonec jsme dosáhli propustě
naprosto vysílení a na smrt
unavení. Přišel ale další problém.
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Propusť nešla otevřít. Nějak se to
zaseklo, a i když technici na druhé
straně dělali, co mohli, dveře
zůstaly zavřené.
Ralfovo tělo stále více
zamrzávalo a bledlo. Nevěděl jsem,
jestli žije, ale moc šance jsem mu
nedával. Brent měl taky nějaké
problémy. Přestala mu fungovat
vysílačka, tak jsme se ani nemohli
domlouvat. Bylo na něm vidět, že
svůj limit vyčerpání překročil až
příliš.
Technici se stále snažili otevřít
propusť, ale nedařilo se. Alexander
se se mnou spojil, ale nerozuměl
jsem, co říká. Měl jsem pocit, že mě
silně zebou končetiny a nějak
přestávám vnímat okolí. To vůbec
nebylo dobré.
Jako ve snách jsem viděl, jak se
nakonec propusť otevřela a dva
technici ve skafandru nás vtáhli
dovnitř. Co se dělo dál, netuším.
Vlastně ani si nepamatuju, jak jsme
opustili propusť. To poslední, co
vím, je, že v té samé chvíli blesk
trefil dveře propustě a pak už mě
vědomí opustilo.
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„Ralf bohužel zemřel. Vlastně
už byl mrtvý nějakou dobu,“
odpověděl Alexander, „přitáhli jste
jen jeho mrtvé tělo. Brent se
zotavuje, ale jeho vyčerpání je velmi
silné a nevypadá to s ním dobře.“
„A co loď?“
Alexander chvilku mlčel. Pak
řekl: „Loď stále klesá. Balóny jste
sice opravili, ale jak jste se vrátili,
urval se jeden z nich a zcela jsme ho
ztratili. Teď už letíme jen na dva
balóny a konstantě klesáme.“
Opět jsem zavřel oči. Tak naše
úsilí bylo k ničemu, napadlo mě.
Všichni tady zemřeme.
„Odpočiň si,“ poplácal mě
Alexander po rameni.

***
Bouře trvala několik hodin a
silně poškodila plášť lodi, jak jsem
se dozvěděl po druhém probuzení.
Naše klesání teď už nešlo nijak
zastavit. Vyjasnilo se, mraky
zmizely, nastal Uranský den.
Slunce na nás zářilo a hřálo
nás. Venku už nebyl takový mráz a
Alexander poslal několik lidí, aby
opravovali trup. Moc toho nezmohli,
***
ale aspoň zabránili nejhoršímu.
Pozoroval jsem prostor pod
Když jsem se probral, byl jsem námi. Byli jsme už velmi blízko
v lodi. Alexander stál kousek vedle a něčemu, co jsem nedokázal pořádně
bylo vidět, že má starosti.
popsat. Vypadalo to jako povrch, ale
„Nečekal jsem, že se ještě
zároveň to povrch nebyl. Hýbalo se
probereš,“ řekl pohnutým hlasem. to, převalovalo se to, občas něco
přeletělo. Trošku mi to připomínalo
„Jak to vypadá?“ hlesl jsem
moře, ale na moře to bylo moc
unaveně.
DFTS No.2 | únor 2015
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nepravidelné.
Alexander tvrdil, že jsou to
rychle rotující skály a led, které
krouží v hejnech kolem planety.
Možné to bylo, ale s jistotou jsme
nic tvrdit nemohli. Bylo ale jasné,
že pokud ještě více klesneme, bude
to naše smrt. Nejenže nás rozdrtí
enormní tlak, ale ještě nás zničí ty
věci pod námi.
Brent se nakonec z toho dostal.
Pátý den po bouři, kde zemřel Ralf
a René, najednou přiběhl jeden z
techniků do řídící místnosti.
„Kapitáne, zachytili jsme
signál!“ vykřikl.
„Signál?“ Alexander byl
zmatený.
„Ano,“ řekl technik, „od lodi
Saratoga. Trvalo to jen chviličku,
ale pochopil jsem z toho, že jsou na
cestě sem.“
„Jak jsou daleko?“
„To nevím, pane, atmosféra
rušila vysílání.“
„V každém případě budou ještě
hodně daleko, když si to spočítáš,“
řekl jsem Alexandrovi.
Alexander přikývl. Oba jsme
věděli, že ať už Saratoga přiletí
kdykoliv, přiletí příliš pozdě. Za dva
dny ale od této epizody se Saratoga
opět ozvala a tentokrát z oběžné
dráhy Uranu.
Nemohli jsme tomu uvěřit. Byli
tak blízko a zároveň tak daleko.
Spojení sice bylo špatně, ale
dokázali jsme se domluvit. Kapitán
Leonard Nimoy, velitel Saratogy,
byl zrovna na cestě na Saturn, když
DFTS No.2 | únor 2015
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dostal naši zprávu. Shodou
okolností ji odchytil kousek od cíle a
k Uranu to měl podstatně blíž než
ze Země. Neváhal a okamžitě změnil
cíl mise.
To ale naše problémy
nevyřešilo. Byli jsme příliš nízko a
Saratoga příliš vysoko. Nebylo
možné ji navést dolů a my zase
neměli jak se dostat nahoru.
Pomalu nám docházelo, že i když
záchrana přišla, že maximálně
zdokumentuje naši nevyhnutelnou
smrt.
Kapitán Nimoy ale přišel na
jedno řešení. Navrhl, že nařízneme
a kontrolovaně vypustíme vzduch z
obou balónů. Proud vzduchu nás tak
vynese výš, a když to zkombinujeme
s posledním palivem, co jsme měli,
mělo by to stačit na výšku, kam se
dostane Saratoga.
Nebylo na co čekat. Alexander
vydal rozkazy a dva týmy techniků
se přesunuly ven. Já tentokrát
zůstal uvnitř, protože jsem se ještě
úplně nezotavil z posledního
výsadku.
Přesně podle plánu technici
nařízli balóny a Alexander zároveň
spustil motory. Saratoga ve stejné
chvíli klesla, co to šlo. A skutečně
jsme stoupali. Nebyl to žádný
zázrak a bylo jasné, že to dlouho
nevydrží, ale na zbytek nechal
kapitán Nimoy vyhodit ze Saratogy
lana, která se automaticky
přichytila k trupu naší vzducholodě.
A pak už nás Saratoga pomalu
začala vynášet vzhůru.
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Zpět na obsah

DFTS No.2 | únor 2015

- 81 -

Podivuhodné světy

Podivuhodné světy VII.
Země, dunění času

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

Aeternitas
Příběhy

7. ZEMĚ

D U N Ě N Í Č AS U

b y Aet er n i t a s
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:

Alternativní název: Terra
Obíhá kolem: Slunce
Pericentrum: 151 930 000 km (1,015 59 AU)
Apocentrum: 147 095 000 km (0,983 2687 AU)
Oběžná doba: 365,256 dnů (1 rok)
Průměrná orbitální rychlost: 29,75 km/s (107 200 km/h)
Rychlost rotace na rovníku: 465,1 m/s (1 674,4 km/h)
Průměr: 6 371 km
Úniková rychlost: 11,186 km/s
Průměrná povrchová teplota: 15 °C
Průměrná povrchová gravitace: 1 g
Tlak na povrchu: 101,325 kPa
Počet satelitů: 1 (1070 umělých satelitů)
(21 000 kousků odpadu nad 10cm v průměru)

Z

emě, modrá planeta, místo
hýřící životem, náš domov. Je
úžasné vidět ty modro-hnědé
dálavy z vesmíru.
Není divu, že jsme se s celou
výpravou těšili, až budeme doma.
Kapitán Nimoy z pochopitelných
důvodů zrušil cestu na Saturn a
obrátil loď k domovu. Měli jsme na
palubě hodně zraněných a většina z
nás přeživších měla
posttraumatický šok. Čím dřív
budeme doma tím lépe.

DFTS No.2 | únor 2015

Trvalo nám ale několik let, než
jsme se dostali k Zemi. Mezičas
půlka posádky strávila ve stázi, ale
to byla většinou posádka kapitána
Nimoye. Naši lidé do stáze díky
svým zraněním nemohli.
Proto jsem já i Alexander
strávili cestu standardním
způsobem. Čtením, hraním her,
studiem, zkoumáním kosmu. Po
přibližně třech letech jsme se
přiblížili k Zemi tak blízko, že byl
čas probudit zbytek lidí ze stáze.
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Saratoga byla lepší než naše
původní loď. Byl to nový model,
modernější, vyspělejší, skutečně
chlouba flotily. Kapitán Nimoy
musel mít dobré konexe, aby se
dostal na takovou loď.
Měla ale i stinné stránky. Byla
to nová a neodzkoušená
technologie, a tak jsme po cestě
měli celou řadu problémů.
Několikrát nám unikalo palivo,
jindy zase některé sekce ztrácely
tlak. Těšil jsem se, až to skončí a
budeme doma.
Díky těmto menším problémům
jsme se ale dostali do krize s
palivem. Kapitán Nimoy nepočítal
se zajížďkou k Uranu a už vůbec ne
s problémy na lodi, takže jsme měli
málo paliva na přistání na měsíční
základně Luna 7. Agentura nám
poslala vstříc loď Nová naděje,
která nám měla načerpat palivo na
vyšší orbitě kolem Měsíce.
Přečerpávání paliva v kosmu
byla celkem běžná záležitost, proto
jsme si s tím nedělali moc hlavu.
Saratoga se lehce a bez problémů
spojila s Novou nadějí a palivo se
postupně přečerpávalo.
„Jak dlouho to bude trvat,
kapitáne,“ zeptal se Alexander.
Alexander měl sice stejnou hodnost
jako kapitán Nimoy, ale akceptovali
jsme, že je to loď kapitána Nimoye,
a proto byl na palubě jako jediný
kapitán. Alexander a i my ostatní
jsme tam byli jen jako pasažéři.
„Dvě hodiny stačí,“ odpověděl
kapitán, „zbytek dočerpáme na
DFTS No.2 | únor 2015
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Luně 7.“
„Pane!“ vykřikl najednou jeden
z technických důstojníků Peterson,
„Nová naděje hlásí problémy s
přečerpáním paliva.“
„Jaké problémy,“ zvážněl
kapitán.
„Kolísá jim tok energie, mají
požár na …“
Víc nestačil říct. Kapitán jej
hned přerušil: „Odpojte loď!“
„Pane?“
„Okamžitě odpojte loď!“
„Ano, pane!“
Ale bylo příliš pozdě. Nová
naděje explodovala a výbuch nás
odhodil. Shodou okolností vedle nás
ještě byla jedna loď, do které jsme
narazili. Byla to menší nákladní
loď, která rovněž čekala na palivo.
„Status?“ zvolal kapitán, ale
Peterson ležel v bezvědomí u zdi.
Alexander rychle zaujal jeho místo.
„Poškozený plášť, ztrácíme tlak v
několika sekcích.“
„Izolovat!“ přikázal kapitán,
„zranění?“
„Pane,“ řekl Alexander
nervózně, „kolísá nám energie v
motorech, nevypadá to dobře! Hrozí
výbuch!“
Kapitán vyskočil. „Dobře!
Evakuujte loď! Všichni do
záchranných člunů!“
Rychle jsme opustili můstek a
běželi chodbou. Věděl jsem, že je to
závod o čas. Byli jsme tak kousek od
domova a přesto hrozilo, že se tam
nedostaneme. Saratoga měla
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několik menších záchranných člunů
na spodní palubě pro případ nouze.
Trvalo nám asi pět minut, než jsme
se tam dostali.
Alexander zkontroloval panel.
„Musíme rychle, výbuch přijde do
dvou minut!“
Doslova jsme naskákali do
člunů a okamžitě vyrazili. V našem
člunu byl kapitán, Alexander, já a
ještě pět dalších lidí z posádky.
Všichni zpocení, vyděšení, zoufalí.
Sotva jsme opustili hangár, ozvala
se ohlušující exploze a za námi se
probudilo peklo. A pak se něco stalo.
Vypadalo to, jakoby se celý
prostor kolem nás rozzářil. Vše
kolem nás žhnulo podivnými
barvami. Bylo to víc než jen
exploze. Stěny praskaly, lidé řvali.
Svět kolem nás se ztratil v podivné
záplavě rudo-žlutého světla. Když
světlo zmizelo, zjistili jsme, že
žijeme, ale padáme velkou rychlostí
na Zemi.
„Pane, něco není v pořádku,“
vykřikl Alexander.
„Ano, shodil jste moji loď
směrem k Zemi,“ mračil se kapitán.
„Je tu něco špatně,“ pokračoval
Alexander, „něco se změnilo.“
„Co se změnilo?“
„Země, je jiná, nedostávám
žádný signál.“
„Jak je to možné?“ kapitán se
stále mračil.
„Není tam.“
„Co tam není?“
„Nic.“
„Pane Siddigu, můžete přestat
DFTS No.2 | únor 2015
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kvákat nesmysly!“
„Vypadá to, že lidstvo zmizelo,“
řekl konečně Alexander.
„Cože?“
„Jsou pryč města, cesty, prostě
všechno, počítač nepřijímá žádné
vysílaní. Podle dat je tam jen
divočina.“
To byl šok. Všichni zmlkli a
dívali se oknem na rychle se
přibližující Zemi. Padali jsme dolů,
ale kam to jsme netušili. Rozhodně
to ale nebyla naše Země.
***
Přistání bylo tvrdé. Vpadli jsme
do nějakého lesa. Naštěstí nikdo
nebyl vážně zraněn, přístroje ale
přestaly reagovat. Loď se zdála
mrtvá.
„Pane Siddigu, jak to vypadá?“
chtěl vědět kapitán.
Ale Alexander pokrčil rameny.
„Vše offline, panel je mrtvý, pane,“
řekl, „nicméně než jsme dopadli,
podařilo se mi projít nějaká data.
Vypadá to, že jsme na Zemi, jen ta
Země je jiná. Jsme někde v Evropě,
ale přesné místo neznám.“
„Ale kde jsou města a lidi?“
divil se kapitán a nebyl sám.
„Zmizeli,“ vložil jsem se do
toho.
„Komandére, když už něco
mluvíte, tak aspoň mluvte rozumné
věci,“ sykl kapitán.
„Ano, pane,“ řekl jsem.
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„Vypadá to, že jsme na Zemi,
ale ta je zcela neobydlená,“ dodal
Alexander, „to může znamenat
jediné. Buďto jsme se přesunuli
časem do jiné doby nebo do jiného
alternativního světa.“
„Nevěděl jsem, že čtete sci-fi,
pane Siddigu,“ reagoval kapitán
ironicky, „měl jsem vás asi nechat
na Uranu. Tam by vás ten humor
přešel.“
„Bez přístrojů nic nezjistíme,“
řekl Alexander.
„Když tak oplýváte skvělými
nápady, komandére,“ obrátil se
kapitán na mě, „vezmete si několik
mužů a půjdete na průzkum.“
„To může být nebezpečné,“
namítl Alexander, „nevíme, co je
venku.“
„Tak to, pane Siddigu, půjdete
zjistit!“ rozhodl kapitán pevně.
***
Šlo nás ven pět. Alexander, já,
pak technik James Doohan, první
důstojník DeForest Kelley a
důstojník Walter König. Všichni to
byli zkušení astronauti, ale trochu
jsem pochyboval, že tady byli co
platní. Toto byla Země, aspoň to
jsme předpokládali, divoká a
nespoutaná, žádný klidný a tichý
vesmír. Museli jsme být velmi
opatrní. Ať už jsme přistáli
kdekoliv, bylo mi jasné, že venku
není bezpečno.
DFTS No.2 | únor 2015
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V lodi zůstal jen kapitán,
navigátor George Takei a pak
technik Connor Trinneer.
„Komandére,“ ozval se kapitán
vysílačkou, „podařilo se nám
obnovit jeden panel. Přijímáme
signál. Je to jeden z našich
záchranných člunů.“
„Jsou naživu?“ zeptal jsem se.
„Je to jen automatický signál
při nouzovém přistání,“ odpověděl
kapitán, „jde to ze západu. Tak
dvacet kilometrů, plus mínus.
Najděte je a zjistěte, jak na tom
jsou.“
„Ano, pane. Ovšem, kapitáne,
do večera nebudeme zpět,“ řekl
jsem.
Nebe se postupně šeřilo.
Odhadoval jsem, že světlo vydrží
ještě tak dvě, maximálně tři
hodiny.
„Tak na co čekáte, komandére,
nežvaňte a padejte je najít!“
„Ano, pane.“
Loď se zaklínila do hustého
porostu. Kolem bylo mnoho stromů
a husté keře. Museli jsme se
prodírat. Rozhodně to nebyl žádný
park.
„Myslíš, že je to minulost nebo
budoucnost, nebo něco jiného?“
zeptal jsem se Alexandra.
„To se dá jen těžko odhadnout.“
„Připomíná mi to naši farmu u
Petrohradu,“ podotkl König.
„To musí být pěkná farma,“
smál se Kelley.
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„Někdy tě pozvu na ovčinu,
De,“ křenil se König.
Vyšli jsme na nějaký palouk.
Odtud padal svah dolů do nějakého
údolí. Viděli jsme velmi daleko, ale
člun nebyl v dohledu.
„Tamhle,“ řekl najednou
Alexander.
Podíval jsem se směrem,
kterým ukazoval, ale neviděl jsem
nic než jemnou mlhu kolem řeky, co
se vinula údolím před námi.
„Ty něco vidíš?“ zeptal jsem se.
„Teď už ne, ale viděl jsem
nějaké postavy, snad naši
trosečníci.“
Sešli jsme svahem a vstoupili
do dalšího lesa. Slunce už zapadalo.
Bylo jasné, že tam za světa
nedojdeme. Na kraj se sneslo šero.
„Nelíbí se mi, že půjdeme v
noci,“ řekl Kelley.
„Proč? Máš strach, starý
brachu?“ smál se König.
Mně se to ale nelíbilo o nic víc.
Mohli jsme zabloudit ve dne, ale noc
byla mnohem horší.
Zkusili jsme se spojit s
kapitánem, ale patrně kopec za
námi rušil signál. Nebe rychle
tmavlo a křoviny byly najednou
temnější a zlověstnější. Měli jsme
pocit, že se v nich něco hýbe, ale
když jsme přišli blíž, nikdy jsme nic
nenašli.
K řece jsme dorazili až za tmy.
To už jsme museli svítit baterkami.
Voda jemně zurčela přes kameny.
DFTS No.2 | únor 2015
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Nebyl tam moc silný proud a žádná
hloubka. Byl to spíš takový větší
potok.
Najednou se Alexander zastavil.
Naznačil nám, ať jsme zticha. Stál a
hleděl podivně do tmy. Zdálo se mi,
jakoby nasával vzduch, ale to se mi
asi opravdu zdálo. Nebo ne?
„Něco tam je?“ řekl najednou.
Dívali jsme se na něj plni
očekávání. „Co?“ špitl jsem.
„Nejsem si jist,“ odpověděl
Alexander.
„Snad se nás nesnažíš vyděsit,“
mračil se Kelley.
„To by se mu ani nepodařilo,“
broukl Doohan, ale jeho hlas nezněl
moc jistě.
Někde v dálce zavili vlci. Neměl
jsem z nich strach, ale toto nebyl
žádný park nebo ZOO. Toto byla
skutečná divočina.
„Vlci?“ řekl jsem.
Alexander neodpověděl a dál
zíral do tmy. Najednou se mi zdálo,
že něco vidím na druhé straně řeky.
Jeden ze stínů, co jsem považoval za
keř, se pohnul a posunul. Něco tam
bylo. Že by zvíře?
Neměli jsme žádné zbraně, tak
jsme aspoň zvedli pár větví na
obranu. Bylo jasné, že by to moc
nepomohlo, ale aspoň jsme měli
lepší pocit.
Ať už tam ale číhalo cokoliv,
řeku to nepřešlo. Nevím, jestli se to
bálo vody nebo tam byl jiný důvod.
Drželi jsme se na druhém břehu a

- 87 -

Podivuhodné světy

Podivuhodné světy VII.
Země, dunění času

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

pokračovali dolů po proudu.
Tma kolem nás byla ponurá.
Pořád jsem měl pocit, že nás něco
pozoruje. Občas se podivně pohnuly
křoviny nebo rozhrnuly větve, ale
nikdy jsme nic nespatřili. Vypadalo
to, jakoby les byl živý a sledoval
nás.
Konečně jsme dorazili k místu,
kde Alexander někoho viděl z dálky
ze svahu. Netušil jsem, jak to
poznal, ale Alexander tvrdil, že jsme
tady.
Přebrodili jsme řeku a vstoupili
do křovin.
„Cítím spáleninu z motoru,“
řekl najednou Doohan.
Postupovali jsme rychle a
skutečně za pár minut se před námi
objevil poničený člun. Byl v
mnohem horším stavu než ten náš.
Dveře byly dokořán. Vstoupili jsme
dovnitř, ale nikdo tam nebyl.
„Kde můžou být?“ divil jsem se.
„Možná nás šli hledat,“ řekl
Alexander.
„A co je tohleto,“ ukázal Kelley
na zem. Byla tam dlouhá krvavá
stopa a šla někam ven.
„Asi je někdo zraněný,“ řekl
jsem.
„Toto už rozhodně nepoletí,“
podotkl Doohan, „člun je na šrot.“
Vyšli jsme opět ven. Stopa vedla
hlouběji do křovin. Neváhali jsme a
šli jsme po ní. Po nějaké době jsme
našli jednoho z techniků nebo spíš
to, co po něm zbylo. Kelley tvrdil, že
DFTS No.2 | únor 2015
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ho zná, ale byl tak zmasakrovaný,
že jsem měl pochybnosti.
Chyběla mu půlka tváře a obě
nohy.
„Co to má znamenat?“ zhrozil
se Alexander.
„Co mohlo udělat takovou
zrůdnost?“ přidal si König.
Stopa vedla ještě dál, i když
byla chudší. Po chvíli jsme našli
dalšího člověka. Nebyl na tom o moc
líp.
„Nelíbí se mi to,“ mračil se
Kelley, „měli bychom se vrátit.“
„Musíme najít všechny,“ řekl
jsem.
„Mrtvoly?“ syčel Kelley.
„Někdo mohl přežít,“ nedal
jsem se.
„Moje babička možná.“
Kelley byl od přírody bručoun,
ale zlý člověk to nebyl. I když měl
námitky, výpravě jsem velel já, a
tak jsme pokračovali. Bylo mi
ovšem jasné, že i tím na mě padala
zodpovědnost. Ať už se tu stalo
cokoliv, bylo to zlé a nebyl jsem si
jist, jestli tomu dokážeme čelit.
Křoviny zhoustly. Obloha odsud
nebyla vidět. Na cestu nám svítily
jen naše baterky. Měl jsem ponuré
pocity. Najednou jsme uslyšeli
výkřik. Bylo to velmi zoufalé a šlo
to odněkud zepředu. Někdo řval o
pomoc.
Okamžitě jsme vyrazili. Křoví
nás bičovalo ostrými trny, ale to
teď nehrálo roli. Vběhli jsme na
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nějaký palouk a tam jsem spatřil
něco hrůzného. Dvě obrovská
zvířata, něco mezi tygrem a vlkem,
tam rvala na kusy člověka. Ten
stále žil a řval, co mu síly stačily.
Bránit se ale nedokázal.
Kelley hrdinně vyrazil a snažil
se svoji větví ty bestie zahnat. Ty se
na něj otočily a krutě zasyčely.
Tlamu měly plnou krve a nějaké
hmoty. Doohan útočil z jedné strany
a Alexander a König z druhé. Já byl
tak zmatený, že jsem jen chvilku
stál a nevěděl co dělat.
Najednou jsem za sebou uslyšel
něco se pohybovat a během zlomku
vteřiny mě něco srazilo k zemi. Padl
jsem do vlhké trávy. Jasně jsem
cítil, jak na mě něco stojí. Bylo to
velmi těžké.
Kelley dělal, co šlo, ale bestie
neznaly strach. Jedna z nich urvala
kus masa z ležícího člověka a ta
druhá vykročila směrem k nám.
Doohan se zase snažil mi pomoci.
Vše probíhalo velmi rychle. I když
nás bylo povíc, věděl jsem, že
nemáme šanci.
Zvíře na mých zádech zavilo a
pak jsem jen cítil jeho tlamu, jak se
mi sápe po krku. V té samé chvíli se
ozvalo zaječení a najednou na
palouk vběhlo několik malých
postav. Z mé pozice jsem prakticky
nic neviděl, ale ty postavy napadly
bestie a tentokrát se štěstí obrátilo
k nám.
Stvůra mě nechala a prchla do
lesa. Ta jedna vpředu chytila
DFTS No.2 | únor 2015
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ležícího člověka a odtáhla ho. Třetí
zase chytila Doohana a táhla ho
pryč. Během pár vteřin jsme zase
byli sami.
Naši zachránci byli nějací
podivně malí lidé. Chlupy jim rostly
po celém těle, i když na obličeji byly
řidší.
„Musíme najít Jamese,“ kvičel
Kelley zoufale.
Postavil jsem se a chtěl jsem
poděkovat našim zachráncům, ale
ti jen naznačili, ať jsme zticha.
Jeden z nich něco řekl nějakým
jazykem, ale nerozuměl jsem ani
slovo. Bylo jasné, že se s nimi
normálně nedomluvíme.
Ukazovali směrem do lesa a
nám došlo, že chtějí, ať jdeme s
nimi. Kelley protestoval, že musíme
najít Doohana, ale teď už jsem
věděl, že by to nemělo smysl. Ne
beze zbraní. Potřebovali jsme se
ozbrojit. A domorodci mohli mít
zbraně.
Následovali jsme je hustým
temným lesem. Měl jsem z toho
zvláštní nepříjemný pocit.
Nedůvěřoval jsem jim, ale na
druhou stranu moc na výběr jsme
neměli. Zavedli nás do nějaké rokle.
Nevypadalo to na žádný tábor ani
osídlení. Byl tam otvor nějaké
jeskyně a v ní stála nějaká divná
mohyla.
Přemýšlel jsem, jestli
zpodobňuje vůbec člověka. Mělo to
lidské rysy a tvary, ale i tak to bylo
člověku vzdálené. Socha měla na
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těle podivné vybouleniny, jakoby
ten člověk trpěl nějakou těžkou
degenerativní nemocí. Tvář měl
zkřivenou v nelidský výraz.
Domorodci před mohylou
utvořili kruh a nás vtlačili do něj.
Netušil jsem, co mají v plánu, ale
vůbec se mi to nelíbilo. Pak jeden z
nich natáhl kůl a pokusil se
Alexandrovi rozbít lebku. Jen díky
Alexandrově mrštnosti minul.
Okamžitě mi došlo, že ať už
domorodci zamýšleli cokoliv, bylo v
našem zájmu jim v tom zabránit.
Alexandr chytil toho s kůlem, ale i
když byl domorodec o dvě hlavy
menší, neudržel ho. V té samé chvíli
všichni domorodci zaútočili.
Bylo jich zhruba tolik co nás,
ale byli jak zvířata. Evidentně měli
značnou převahu. Útočili na nás
klacky a palicemi. Podařilo se mi
zmocnit se jedné palice. Dva
domorodce jsem poslal k zemi s
rozbitou hlavou, ale pak jsem dostal
silný zásah do boku, až mi ujel
výkřik.
Kelley zmizel někde pod ranami
útočníků. König se mu snažil
pomoci, ale měl sám co dělat, aby
nebyl ubit. Alexandra jsem nikde
neviděl. Pak se König taky zmocnil
palice a získali jsme převahu.
Podařilo se nám domorodce odrazit
a odehnat do lesa.
Prohlédli jsme Kelleyho. Byl
otřesen, ale žil. Alexander ležel
kousek dál v bezvědomí. Měl po tělo
mnoho ran, ale naštěstí žádná
DFTS No.2 | únor 2015
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nebyla smrtelná. Když se probral,
znatelně kulhal.
Neváhali jsme, posbírali jsme
klacky a větve, co tam nechali naši
milí hostitelé a vyrazili jsme zpět do
lesa. Bylo třeba najít Doohana.
Palice domorodců byly mnohem
lepší než klacky, byly zpevněné a
silné. Dobrá zbraň pro obranu i
útok.
Pořád byla tma. Dorazili jsme
na místo, kde nás napadli bestie a
sledovali jsme krvavou stopu.
Doohana jsme ale nenašli. Bylo
možné, že ho odvlekly někam jinam
nebo zcela sežraly. Kelley na mě
vrhal nepřátelské pohledy, ale mi
bylo jasné, že kdybychom vyrazili
hledat Doohana hned, byli bychom
teď pravděpodobně všichni mrtví.
Nějakou dobu jsme bloudili
lesem, ale nic už jsme nenašli.
Několikrát něco kolem nás kroužilo,
ale už to nezaútočilo. Nakonec se
začalo rozednívat, tak jsme si na
chvilku sedli a odpočívali.
„Nemyslím, že má smysl ještě
hledat,“ řekl Alexander.
Rozhodli jsme se, že se vrátíme.
Cesta zpět ale nebyla vůbec
jednoduchá. Několikrát jsme
zabloudili, několikrát jsme se
museli vracet. Pořád se zdálo, že
nás něco sleduje, ale žádný útok
nepřišel. Měl jsem z toho špatný
pocit.
Nakonec jsme ale přece jenom
dorazili zpět ke člunu. Naštěstí
kapitán a i oba jeho podřízení byli v
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pořádku.
„Proč jste se neohlásili?“
mračil se, „našli jste něco?“
„Těla,“ řekl jsem ponuře.
„Loď už je funkční,“ řekl
kapitán, „můžeme kdykoliv
odletět.“
„Kam ale?“ divil jsem se, „jsme
přece na Zemi.“
„Podle postavení hvězd počítač
spočítal, že jsme asi 500 000 let v
minulosti,“ pokračoval kapitán,
„neptejte se mě, jak je to možné,
ale je to tak. Najdeme naše lidi a
poletíme zpět.“
„Zpět?“ opakoval Kelley.
„Ano, zpět, pane Kelley.“
„Jak chcete letět zpět? To si
prostě vyťukáte století a je to?“
pronesl Kelley ironicky.
„Zakřivení prostoru, pane
Kelley, to je klíč, to věděl už dávno
Einstein,“ odpověděl kapitán.
„Aha, vlastně je to tak snadné,
proč jste to neřekl hned?“ mračil se
Kelley pořád ironicky.
„Vezmeme to do míst, kde bude
zakřivení dostatečně velké.“
„A to je kde?“ syčel Kelley, ale
kapitán už nereagoval.
„Slunce, De,“ vložil se do toho
König.
„No to je úžasné, pánové, jaké
skvělé máte nápady!“ Kelley radši
opustil místnost.
Najednou se venku ozval řev.
Loď se začala třást.
„Co to je?“ divil se kapitán.
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„Naši noví známí, evidentně,“
řekl jsem. Bylo mi to hned jasné,
domorodci zaútočili. Kapitán
vyťukal na konzoli několik příkazů
a zobrazil venkovní prostor na
obrazovce. Byly jich desítky, možná
stovky. Valili se na nás. Kameny se
snažili poškodit plášť a dostat se
dovnitř.
„Nemůžeme je zabít, pane,“
řekl Alexander, „jsou to naši
předkové, pravděpodobně.“
Kapitán kývl. „Pane König,
běžte ke konzoli a vyveďte nás
odsud.“
„Ano, pane.“
Loď se okamžitě zvedla. Říkal
jsem si, jaký to bude mít vliv na
naši historii. Domorodci viděli něco,
co neměli vidět. Doufal jsem, že
změny v časové ose budou
minimální nebo žádné. Na druhou
stranu jsme byli součástí historie a
s tím i náš let do minulosti.
Letěli jsme nad lesem směrem
k druhému zřícenému člunu. Tam
jsme přistáli a prohlédli okolí. Po
nikom nebylo památky. Nemělo
smysl riskovat a čekat na
domorodce. Byla jen otázka času,
kdy nás najdou. Kapitán poslal dva
lidi do druhého člunu, aby nastavili
autodestrukční systém a pak jsme
se rychle zvedli zase nad lesy.
Druhý člun explodoval a
nezůstalo z něj prakticky nic. Podle
skenu už tu žádný další člun nebyl.
Stoupali jsme tedy k oběžné dráze.
„Máme dost paliva na takové
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manévry?“ obával jsem se.
„Tak akorát,“ řekl kapitán
chladně.
„A nebude to nebezpečné?“
„Riziko patří ke hře,“ odpověděl
kapitán.
„Jak ale přesně poznáte jak a
kam letět?“ divil jsem se.
„Odhadnu to, komandére,“ řekl
kapitán a nebyl jsem si jist, jestli v
tom nebyl kus ironie.
***
Kapitán Nimoy patřil k
nejschopnějším mozkům
kosmického výzkumu, tak jsme mu
všichni věřili. I když z něj čišel
chlad, pálilo mu to skvěle.
Namířil člun přímo do Slunce a
vyrazili jsme. Vůbec jsem netušil,
jak nás chce dostat zpět do naší
doby, ale nechal jsem to prostě na
něm. Bylo mi líto lidí, co jsme
zanechali na Zemi, ale život je
někdy krutý a nespravedlivý.
Naše pouť ke Slunci dopadla
podle očekávání. Kapitán sám
převzal řízení a vedl nás pevně a
rozhodně. Byli jsme tak blízko, že se
stěny žhavily a navigace
vypadávala. Všechny nás políval pot
a nebylo to jen horkem. Jen kapitán
byl klidný a vyrovnaný.
Stočil to podél Slunce a pak
zpět od něj. Neměl jsem pocit, že by
se něco změnilo, ale kapitán
vypadal, že ví, co dělá. Pak jsme
DFTS No.2 | únor 2015
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zase zamířili zpět k Zemi. Trvalo
nám ovšem dlouho, než jsme k ní
dorazili a celou dobu jsme byli
nervózní, jak to dopadlo.
„Pane, města jsou zpět!“ zvolal
König zpoza konzole, „náš domov!
Postavení hvězd a kontinentů
ukazuje, že jsme v naší době!“
Jásali jsme, radovali jsme se.
Domov, jaké to sladké slovo!
„Kontaktujte Agenturu, ať nás
navedou na přistání, pane Königu,“
přikázal kapitán.
„Pane, nemám spojení,
Agentura nereaguje,“ odpověděl
König. Ani několik dalších pokusů o
kontakt nevyšlo. Nakonec kapitán
přikázal přistát na letišti, protože
bez navádění jsme na kosmodromu
přistát nemohli. Dráhy se musely
otevřít pro přistání.
Vybrali jsme letiště ve
Frankfurtu nad Mohanem, protože
bylo opravdu velké, skvělé místo
pro přistání kosmického člunu.
„Kontaktujte je,“ řekl kapitán,
ale ani tehdy jsme nedostali reakci.
„Pane, nemám žádný kontakt,
odnikud,“ řekl König.
„Tak prostě přistaňte!“
Přistání bylo tvrdé, ale König
to zvládl na výbornou. Rampy
letiště byly kupodivu prázdné, tak
jsme měli dost prostoru. Člun
dosedl blízko haly.
„Tady by měly proudit davy lidí,
jestli se nepletu, ne?“ podotkl
Kelley, když jsme se shromáždili
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před člunem.
Něco nebylo v pořádku. Okolí
bylo mrtvé, jakoby všichni lidé
zmizeli.
„Kde jsou všichni?“ mračil se
kapitán.
„Kde je delegace na naše slavné
přivítání?“ přisadil si Alexander.
Kolem ale bylo ticho, mrtvolný
klid. Město Frankfurt mělo být
velkoměsto proudící životem, ale
tady bylo úplné ticho. Jen na okraji
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spektra bylo slyšet podivné šumění.
Ať už to mělo znamenat cokoliv,
nechápali jsme, co to je.
To vůbec nevypadalo dobře.
Vrátili jsme se domů a vypadalo to
na první pohled jako domov, ale na
druhý to bylo prázdné mrtvé místo.
S neblahým tušením jsme vyrazili
směr odbavovací budova. Tak nějak
jsem tušil, že nebudu mít radost z
toho, co tam najdeme..
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Zpět na obsah
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8. ZEMĚ
ZÓNA TICHA

b y Aet er n i t a s
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:

Alternativní název: Terra
Obíhá kolem: Slunce
Pericentrum: 151 930 000 km (1,015 59 AU)
Apocentrum: 147 095 000 km (0,983 2687 AU)
Oběžná doba: 365,256 dnů (1 rok)
Průměrná orbitální rychlost: 29,75 km/s (107 200 km/h)
Rychlost rotace na rovníku: 465,1 m/s (1 674,4 km/h)
Průměr: 6 371 km
Úniková rychlost: 11,186 km/s
Průměrná povrchová teplota: 15 °C
Průměrná povrchová gravitace: 1 g
Tlak na povrchu: 101,325 kPa
Počet satelitů: 1 (1070 umělých satelitů)
(21 000 kousků odpadu nad 10cm v průměru)

L

etiště ve Frankfurtu bylo
mrtvolně tiché. Nikde nebylo
ani živáčka. A co bylo ještě
zvláštnější, ani zvířata jsme nikde
neviděli. Svět sice byl normální, tak
jak ho známe, ale na druhou stranu
pustý, bez života. Vypadalo to,
jakoby se lidé i zvířata sebrali a
všichni odešli.
Frankfurt bylo velké město a i
dosti hlučné, ale tady najednou bylo
jen ticho. Jen okraji spektra jsem
slyšel podivný šum. Ať už to šumělo
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cokoliv, bylo to jen velmi jemné a
téměř neslyšitelné.
„Živý mrtvý svět,“ podotkl
Alexander, když jsme vstoupili do
prázdné haly.
„Čekal jsi delegaci, novináře,
fanoušky, a ono nic,“ zasmál jsem
se, ale ve skutečnosti mi moc do
smíchu nebylo. Snažil jsem se aspoň
trochu zlepšit už tak dost ponurou
atmosféru.
Na druhou stranu jsme mohli
být rádi, že žijeme. Ne všichni měli
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měli takové štěstí. Navíc jsme byli
doma, vlastně skoro doma. Pokud
to tedy byla skutečně Země a ne jen
něco, co se ji podobalo.
„Nerozumím tomu,“ řekl Kelley
zamračeně, „lidi jen tak nezmizí.
Určitě ne všichni.“
„Zjevně se pletete, pane
Kelley,“ podotkl kapitán Nimoy
suše.
„Vždy tak chladný ke všemu,“
rýpl si Kelley do kapitána, „to se
neumíte pořádně rozohnit?“
Kapitán to přešel bez
povšimnutí. Pokračovali jsme
halou, ale nikde nebylo jediného
člověka. Hala byla kompletně
prázdná.
„Mám hlad, že by se dal
krájet,“ řekl König.
Kapitán poslal navigátora
Takeie a technika Trinneera, aby
okoukli okolí a pátrali po něčem, v
čem by se dalo létat, abychom se
dostali do sídla Agentury. To byl náš
cíl. Nebyl jsem si sice jist, jestli je
to ten správný směr, kterým jsme
měli jít, ale kapitán byl rozhodný
člověk.
Kousek vedle byla malá
restaurace, tak jsme vešli dovnitř,
že si najdeme něco k jídlu. Prošli
jsme ji celou, nicméně nic
poživatelného jsme nenašli. Bylo
tam nějaké staré jídlo, už ve
značném stádiu rozkladu, které se
rozhodně jíst nedalo. A to bylo vše.
„Pěkná restaurace,“ mračil se
Kelley, „tady už na oběd chodit
nebudu.“
DFTS No.2 | únor 2015
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Prošli jsme velkou část letiště,
ale nenašli jsme nic k jídlu ani pití.
Vodovod nefungoval, z trubky jen
kapala podivná černá hmota, které
jsme se radši nedotýkali. Našli jsme
ještě nějaké zbytky jídla, ale vše
bylo zkažené.
„Nemají ani trvanlivé
potraviny,“ posteskl si Alexander.
„Měli bychom najít nějaký větší
obchod ve městě,“ řekl König.
„Nevím jak vám, ale mě už to
tady leze krkem,“ bručel Kelley.
„To musíš něco vydržet,“
zakřenil se König.
Vešli jsme do haly, kde vedla
trať do města. Nějak jsem tušil, že
nic nepojede a čekat nemá smysl.
„Co teď?“ řekl jsem.
„Počkáme na metro,“ prudil
Kelley ironicky.
„Do města je to pěšky daleko,“
odpověděl kapitán, „musíme si najít
nějaký dopravní prostředek.“
Nic použitelného jsme ale
nenašli. Venku bylo několik aut, ale
i když jsme se do nich vloupali,
nastartovat se nám je nepodařilo.
Benzínu sice bylo dost, ale motor
prostě nenaskočil.
„Zdá se mi to nebo ten šum
zesílil,“ poznamenal po nějaké době
Alexander.
„Začíná to být docela
nepříjemné,“ přidal si Kelley.
Prošli jsme okolí, ale jiný
způsob dopravy než jít pěšky jsme
neobjevili.
„Nelíbí se mi to,“ poznamenal
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Alexander, „jakoby tady nic
nefungovalo.“
„Všechno tady je, ale zároveň
nic není skutečně funkční,“
přemýšlel jsem nahlas.
Bylo vidět, že kapitán přemýšlí,
jak postupovat dál.
„Je evidentní, že tady nic
najdeme,“ řekl konečně, „naše
nejlepší šance asi jsou, když si
vezmeme nějaké letadlo a poletíme
jím.“
„Ukrást letadlo? Jak nějací
teroristi?“ neodpustil si König.
„Takto bych to nehodnotil, pane
Königu,“ zamračil se kapitán.
Vrátili jsme se do hlavní haly a
pak šli dál směrem k rampám. Tam
jsme potkali Trinneera a Takeie.
„Nic použitelného, pane,“ hlásil
Trinneer, „letadla se zdají být
funkční, ale když jsme se pokoušeli
něco s nimi dělat, nic najednou
nefungovalo. Trošku mi přijdou jako
nějaké makety.“
„Makety?“ opakoval kapitán.
„Ano, rozhodně s nimi
neodletíme,“ doplnil Takei.
Vyšli jsme na terasu. Odtud byl
pěkný výhled na dráhy a krajinu
okolo. Bylo zamračeno, vlastně
celou dobu, co jsme tu byli, jsme
neviděli slunce. Směrem na jih ale
bylo něco na obzoru. Nebyli jsme si
jisti, co to je. Vše tam bylo tmavé.
Snad se blížila bouřka.
„Mám takový pocit, jakoby ten
šum šel z jihu,“ řekl König.
„Možná přichází s tou
bouřkou,“ hádal Trinneer.
DFTS No.2 | únor 2015
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Chvilku jsme hleděli všichni k
jihu. Uvědomil jsem si, jak je ten
zvuk nepříjemný. Poslední dobou
značně zesílil a teď už mi šumělo z
toho v hlavě. Nebyl jsem si jist,
jestli to je skutečný šum nebo už
jsem byl tak přetažený.
Na tvářích mých kolegů byla
vidět únava. V poslední době jsme
zažili mnoho stresových situací a
nějak jsme se z toho nemohli
dostat. Navíc se teď s bouřkou něco
blížilo a měl jsem tušení, že to
nebude nic pěkného.
„Je to mrtvý svět, který se do
detailu podobá Zemi,“ řekl kapitán,
„nejsou tu zvířata, nic nefunguje, a
najednou přichází bouřka. Zvláštní,
fascinující.“
„Nevím, co je na tom
fascinujícího,“ zabrblal Kelley.
„Jak dlouho bude trvat, než ta
bouřka sem dorazí?“ nahodil jsem.
„Moc dlouho ne,“ odpověděl
Alexander, „ne déle než pár desítek
minut.“
„Pane Trinneere, můžeme
nějak použít palivo z letadel?“
zeptal se kapitán.
„Teoreticky ano.“
„Dobře, naše priorita je teď
získat palivo,“ řekl kapitán.
„Chcete odsud odletět naším
člunem, pane?“ zeptal se
Alexander.
„Chci být připraven na všechny
eventuality.“
Našli jsme několik nádrží s
palivem. König se snažil
nastartovat cisternu, ale to se mu
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ovšem nepodařilo. Nakonec kapitán
poslal Takeie a Trinneera, aby
přivezli člun blíže nádrži. To byla
jediná možnost.
Po chvíli jsme už měli napojený
člun na nádrž a čerpání mohlo
začít. Museli jsme palivo čerpat
lodí, protože čerpadla na letišti
nefungovala.
„Čerpání zabere dost času,“
řekl Trinneer, „bouřka tu bude dřív,
než budeme mít plnou nádrž.“
Nechali jsme Takeie a Trinnera,
aby pokračovali s čerpáním, a my
ostatní jsme opět vyšli na terasu.
Blížící se bouře mě fascinovala.
Vypadalo to, jakoby den končil a
přicházela lokálně noc. Musela to
být velmi silná bouře.
„Na to nám deštník stačit
nebude,“ řekl Kelley.
Nebyl jsem si jist, jestli v té
bouři vůbec pršelo. Vlastně jsme o
ní nevěděli vůbec nic. Jevila se nám
jen jako postupující masa tmy,
která pozřívala vše, co ji přišlo do
cesty.
„Všimli jste si, že tu nefouká
vítr?“ poznamenal Alexander.
Měl pravdu. Necítil jsem ani
záchvěv větru. Opravdu podivné
místo, uvažoval jsem v duchu.
„Bezvětří je normální věc,“
sykl Kelley.
„To ano, ale to je mnohem víc
než jen obyčejné bezvětří,“
pokračoval Alexander.
Pak ale po pár minutách vítr
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začal foukat. Vypadalo to, jakoby to
Alexandrovi udělal schválně.
„Ha, prý bezvětří!“ ušklíbl se
Kelley.
Vítr šel z jihu, tudíž ze směru,
odkud přicházela bouře. Byl slabý,
ale rychle sílil. Předpokládali jsme,
že v bouři bude pěkná vichřice.
Tma už nebyla až tak daleko.
Přišlo mi, že s krajinou, kudy šla
bouře, nebylo něco v pořádku. Bylo
to až moc temné na obyčejnou
bouři.
„Ta bouře se mi nelíbí,“ řekl
Kelley, „měli bychom zmizet, než
sem dorazí.“
Taky jsem měl nutkání utéct.
Kam ale? Okolí bylo mrtvé a pěšky
bychom bouři nikdy neutekli. Naše
jediná šance byl náš člun a ten
potřeboval dočerpat palivo.
Najednou Alexander ukázal k
obzoru. „Všímáte si, že ta bouře
pravděpodobně vyvrací stromy?“
řekl.
Alexander měl skvělý zrak,
možná nejlepší z nás všech. Po
chvilce jsem mu musel dát
zapravdu. Na okraji bouře, to jest
jediné místo, které jsme viděli, bylo
vidět, jak se stromy převrací něco
před tím, než je bouře pohltí. A
nejen to. Zdálo se, že je to občas
vytrhne i s kořeny a mrští kus do
výšky.
Mezi námi a bouří byl dosti
hustý les. Temnota ho celý
vyvracela a měnila v nic.
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„Takovou silnou bouři jsem
tedy upřímně ještě nezažil,“ řekl
jsem.
„To asi nikdo z nás,“ mračil se
Kelley, „říkám si, co to udělá s těmi
domy tady, když to obrovské stromy
vyvrací jak sirky.“
„Domy jsou pevné,“ zasmál
jsem se, „nic nám nehrozí. Nejsme
někde v Africe.“
„To skutečně nejsme,“ řekl
Kelley zadumaně.
Když jsem ale pozoroval příchod
bouře, dostal jsem pochybnosti o
svých slovech. Čím byla ta tma blíž,
tím větší na mě šla úzkost. A
ostatní na tom nebyli lépe.
Blížilo se to velmi rychle a už
zbývalo jen pár minut.
„Měli bychom se podívat, jak
jsme na tom s palivem,“ navrhl
Alexander.
Nikdo neprotestoval a okamžitě
jsme vyrazili. Trinneer hlásil, že
nádrž se plní, ale zdaleka nemáme
ještě plno.
„Ale letět se s tím už dá,“
dodal.
„Můžeme přeletět na jiné
letiště a doplnit palivo tam,“ řekl
jsem.
Kapitán ale vypadal, že je silně
zamyšlený.
„Kapitáne?“ oslovil jsem ho.
„Ano, komandére?“ trošku to
vypadalo, jako bych ho probudil z
hlubokého snu.
„Jaký je plán?“
DFTS No.2 | únor 2015
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„Mám trochu pochybnosti o té
bouři,“ řekl kapitán, „nepřipadá mi
to jako bouře. Je v tom něco víc.“
„Co?“ zeptal se Alexander.
Na to kapitán neodpověděl.
Všichni jsme ale cítili, že musíme
být pryč, než sem ta tma dorazí.
„Pokud to není bouře, tak co to
tedy je?“ nedal jsem se.
„Neslyšel jsem o bouři, která by
jak bagr před sebou hrnula les,“
řekl kapitán, „spíše mi to přijde,
jakoby to, co se blíží, prostě
likvidovalo svět před sebou. A
nezapomeňte na důležitou věc,
kterou patrně opomíjíte. Toto není
úplně normální Země. Je to mrtvý
svět, který se naší Zemi jen podobá.
Ta bouře a ten svět mají souvislost,
jen je třeba přijít na to jakou.“
„Pokud bouře před sebou hrne
svět, tak co to znamená pro nás?“
zeptal se Alexander.
„Že musíme odletět, než sem
dorazí,“ řekl kapitán, „pane
Trinnere, běžte zastavit příkon
paliva. Odletíme okamžitě.“
„Ano, pane!“ zvolal Trinneer a
běžel k nádrži.
„Kam ale poletíme?“ zamračil
se Kelley.
Na to mu nikdo neodpověděl.
***
Člun byl připraven ke startu.
Trinneer zastavil přívod paliva a
běžel zpět. Vítr byl tak silný, že měl

- 100 -

Podivuhodné světy

Podivuhodné světy VIII.
Země, zóna ticha

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

problém se k nám dostat. Bouře už
byla u startovní dráhy a začala ji
pohlcovat. Všiml jsem si podivných
objektů, které létaly na jejím čele a
likvidovaly vše, na co přišly. To
nebyla bouře, co jsme viděli, došlo
mi okamžitě. To svět se hroutil v
temnou nicotu.
Celá dráha začala praskat a
některé praskliny se doplazily až k
nám. Trinneer měl co dělat, aby
uskočil. Tím se ale dostal na druhou
stranu a mezi ním a námi byla
nejednou několik metrů široká
propast, která padala minimálně
desítky metrů dolů. Dna jsem
neviděl.
Trinneer se rozběhl a pokusil se
ji přeskočit, ale ujely mu nohy a
zůstal viset na okraji. Rychle jsem
vyskočil, abych ho vytáhl nahoru,
ale silná ruka kapitána mě
zastavila. Během následujících
několik vteřin se celý blok dráhy
zřítil do propasti, včetně chudáka
Trinneera. Kapitán mi tak zachránil
život. Kdybych vyběhl ven, byl bych
teď zcela jistě mrtev.
König usedl za řízení a vedl
člun po zbytku dráhy. Tma už
obklopovala skoro celý prostor.
Start musel být rychlý a okamžitý,
jinak jsme neměli šanci. Vichřice
házela s lodí jako s malou hračkou.
Když se konečně člun odlepil od
země, celá dráha se propadla do
hlubin. Po chvilce i budovy okolo.
Přesně dolů jsem neviděl, ale
propast musela jít kilometry dolů.
DFTS No.2 | únor 2015
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„Leťte na sever,“ přikázal
kapitán.
Bylo evidentní, že tma
postupuje od jihu na sever, tak jsme
se po chvíli objevili zase nad
normální zemí. Dole pod námi bylo
ponuré město Frankfurt a pak
kopečky a venkov. Vše bylo mrtvé a
bez života, připraveno na
přicházející temnotu.
„Kapitáne, co když tma pozře
celý svět?“ nahodil Alexander.
„Ano, to je velmi
pravděpodobné, pane Siddigu,“ řekl
kapitán až příliš klidně.
„A to říkáte jen tak?“ obořil se
na něj Kelley, ale kapitán zůstal
klidný.
„Podle mé teorie jsme se dostali
do fázového posunu,“ vysvětloval
kapitán, „jsme na Zemi, ale jsme v
jiné fázové rovině. Tato rovina je po
nějaké době zničena, jak se čas
posouvá kupředu. Abychom nebyli
zničeni, potřebovali bychom se
posouvat zároveň s ní, nicméně pro
nás plyne stále čas standardním
způsob, tudíž stále více zůstáváme
za normálním časem.“
„Mluvíte i česky, kapitáne,
nebo jen španělsky?“ mračil se
Kelley, „nerozumím ani slovu, co
jste právě říkal.“
„Co je třeba udělat, abychom se
vrátili do našeho času?“ vložil jsem
se do toho.
„Teoreticky zasimulovat jev,
který nás tu dostal, a obrátit ho,“
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odpověděl kapitán.
„My ale nevím, co nás tu
dostalo,“ kroutil hlavou Alexander.
„Nevíme, ale tušíme,“
pokračoval kapitán, „podle mé
teorie to má za následek naše cesta
k Slunci.“
„Já hned říkal, že je to hloupost
tam letět,“ bručel Kelley.
„K Slunci je to pěkně daleko a
paliva máme jen minimum,“
prohodil König.
„To je pravda,“ kývl kapitán,
„potřebujeme ale zakřivení
prostoru, abychom se zachránili.
Když se nemůžeme dostat ke
Slunci, musíme si ho najít tady.“
„A jinak dobrý?“ řekl Kelley.
„Na Zemi je více možností,“
pokračoval kapitán, „můžeme
použít urychlovače částic nebo
nějakou extrémně velkou explozi.“
„Urychlovač asi funkční
nebude,“ podotkl jsem.
„Pravda,“ souhlasil kapitán,
„nedaleko odsud je obrovská
chemická továrna. Myslím, že to je
naše šance.“
„Kapitán má stále lepší a lepší
nápady,“ bručel Kelley.
Továrna byla od letiště asi
třicet kilometrů. Rychle jsme tam
zamířili a během několika minut
přistáli. Tma se rychle blížila a bylo
jasné, že nás za pár minut dostihne.
Vyběhli jsme ze člunu. Uvnitř
zůstal jen König nachystaný
okamžitě startovat. Věděli jsme, že
DFTS No.2 | únor 2015
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v továrně bude explozivního
materiálu spousta, ale na druhou
stranu jsme potřebovali něco, co jej
zažehne. Ve světě ale bylo všechno
mrtvé, tak Alexander odmontoval
záložní generátor energie ze člunu.
Vběhli jsme do továrny. Nikde
samozřejmě nebyla ani noha. Velmi
záhy jsme našli obrovské
kontejnery s chemikáliemi. Kapitán
četl popisky a mezitím Alexander
chystal zdroj na výbuch.
„Budeme mít maximálně pět
minut na útěk,“ řekl.
„Loď musí být v dostatečné
vzdálenosti, ale zase ne příliš
daleko,“ řekl kapitán.
„Proč kapitán toleruje toho
mručouna Kelleyho?“ zašeptal jsem
Alexandrovi, když byl Kelley i
ostatní mimo doslech.
„Co jsem slyšel, jsou to přes to
všechno přátelé,“ odpověděl
Alexander, „Kelley je sice nervák,
ale má kapitána i tak rád, i když to
nejde vidět na první ani druhý
pohled. A kapitán zase jeho. Znají se
už velmi dlouho, a tak mu kapitán
hodně toleruje.“
Jakmile jsme byli hotovi,
vyběhli jsme ze dveří a běželi ke
člunu. Tma už byla jen skutečně
kousek. Trochu jsem se obával, aby
továrnu nepohltila dřív, než přijde
exploze.
Naskákali jsme do člunu a
König okamžitě odstartoval.
„Minuta do výbuchu!“ zvolal
Alexander.
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To už se vyvracely stromy ani
ne sto metrů od nás. Asfaltová
silnice se nejdříve kroutila a pak se
zhroutila někam dolů. Loď se
vznesla jen pár sekund před tím,
než celé prostranství před továrnou
zmizelo v temné nicotě.
Pak ale byl problém, protože
výbuch stále nepřicházel a továrna
začala mizet. Kroužili jsme kolem
ní, ale stále se nic nedělo. Kolem
bylo ovšem peklo. Svět se převracel
vzhůru nohami, nicota trhala vše,
na co přišla. Vichřice s námi házela.
Na některých místech se objevovala
menší tornáda.
„Tak co je?“ mračil se
Alexander.
Najednou se ozvala hrozná rána
a celou továrnu pohltil výbuch. Hřib
temno-rudého kouře vystoupal
několik set metrů nad zem.
Okamžitě vyšlehly různobarevné
plameny a spalovaly okolí. Dlouho
ale nehořely, protože temnota je
záhy pohltila.
My jsme byli otřeseni ale v
pořádku. Výbuch nás odhodil, ale
König nás vedl pevně a bezpečně.
Nicméně nic se nezměnilo a pořád
jsme byli tady v tom světě ticha a
tmy.
„Něco nevyšlo, kapitáne?“
šklebil se zle Kelley.
„Exploze asi nebyla dostatečně
silná,“ odpověděl kapitán.
„Nebo si jen tak nemůžete
vytvořit zakřivení prostoru,“ přidal
si Kelley.
DFTS No.2 | únor 2015
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„Rozkazy, kapitáne?“ zeptal se
König.
Temnota už pohltila celou
továrnu a blížila se k nám. Všechny
známky po explozi zmizely v
temném nic. Vypadalo to, jakoby se
nic nestalo.
„Leťte na sever,“ řekl kapitán
váhavě. Bylo vidět, že mu docházejí
nápady.
„Potřebujeme větší výbuch,“
vložil se do toho Alexander.
„Vyhozením továrny do
vzduchu to asi nepůjde,“ řekl jsem.
Letěli jsme nad několika městy.
Situace byla velmi vážná. Neměli
jsme palivo na nějaké velké
manévry. Navíc se zdálo, že tma se
šíří rychleji, než jsme si mysleli.
Podivné bylo, že když jsme letěli
rychle, šířila se i tma velmi rychle.
Když jsme stáli, byl její pohyb
pomalejší. Nikdy se ale nezastavila.
Skoro jsem měl pocit, že nás
úmyslně sleduje a kopíruje.
„Je to v tom něco ďábelského,“
poznamenal Kelley.
Najednou jsme si všimli, že
obzor na severu pokrývá temný
závoj. Když jsme přiletěli blíž,
všimli jsme si, že je tam tma.
„Vy jste to obrátil, pane
Königu?“ I kapitán byl překvapený.
„Ne, pane, pořád letíme přímo
na sever,“ odpověděl König.
„To ale znamená, že tma už je i
před námi,“ zhrozil se Takei.
„Jsme prostě v pekle,“ mračil
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se Kelley.
Kapitán přikázal přistát na
kopci na jednom vyvýšeném místě.
Vylezli jsme z člunu a shromáždili
se na mýtině. Ať už jsme se podívali
kterýmkoliv směrem, na obzoru
byla vidět přibližující se temnota.
„Jde to ze všech stran,“ řekl
jsem smutně.
„Co budeme dělat, kapitáne?“
zeptal se Alexander zoufale.
Kapitán ale zavrtěl hlavou.
„Mám obavu, pane Siddigu,“ řekl,
„že nevidím žádné proveditelné
řešení.“
„Takže nás to pohltí?“ vyděsil
se König. Dosud jsme všichni – nebo
spíš skoro všichni, protože bručoun
Kelley měl své vrtochy – věřili, že
nás z toho kapitán nějak vyseká.
Pokud ale ani on nevěděl jak, tak to
bylo skutečně zlé.
„Zakřivení časoprostoru se dá
rovněž vyvolat extrémními
rychlostmi,“ řekl kapitán, „ale ty
my nemáme šanci dosáhnout.
Nejsme tady ve Star Treku.“
Stáli jsme tedy na kopci a
sledovali tmu, jak se blíží. Každý
bloumal ve svých myšlenkách.
Nakonec to byl Kelley, kdo přerušil
ticho.
„Nebudu tu jen tak stát a
čekat!“ zvolal.
„A co chcete dělat, pane
Kelley?“ divil se kapitán.
„Něco musíme udělat!“
„Dobře, ale co?“
DFTS No.2 | únor 2015
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„Co kdybychom letěli vzhůru?
Třeba k Měsíci?“ navrhl Kelley.
„Na to nemáme dost paliva,“
zněla kapitánova klidná odpověď.
Kelley zoufale praštil rukou do
pláště lodi. Tma už byla ne víc jak
kilometr od nás. Byli jsme zcela
obklíčeni.
„Takhle to tedy končí,“ řekl
König.
„Napadlo vás někdy, co je na
druhé straně?“ zeptal jsem se.
„Teď není čas na filozofické
otázky, komandére,“ řekl kapitán.
„Nemyslím smrt,“ nedal jsem
se, „myslím za hranicí té tmy.“
„Co by tam mělo být?“ mračil
se Kelley, „nic, smrt.“
„A jak to víme?“ pokračoval
jsem, „co kdybychom zkusili to
proletět?“
„Proletět?“ chechtal se Kelley,
„nejste s kapitánem bratři? Že
máte oba takové skvělé nápady.“
Kelley mě nemohl rozhodit.
„Vůbec netušíme, co je na druhé
straně,“ řekl jsem, „může tam být
nic a smrt, ale může tam být
cokoliv. Temnota pohlcuje vše, na
co přijde, ale náš člun je rychlý.
Kdybychom to rychle proletěli a
dostali se na druhou stranu, třeba
máme šanci přežít.“
„Nebo třeba stačí stát a
počkat, až to přijde,“ podotkl
Alexander.
„Nemyslím, že bych chtěl být
rván na kusy jak stromy a země a
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budovy,“ poznamenal jsem.
Tma už byla velmi blízko.
Kapitán se mého nápadu chytil.
„Myslím, že nic nemůžeme
zkazit, když zkusíme, co navrhuje
komandér,“ rozhodl.
„Chcete do toho vletět?“ syčel
Kelley, „to jste se všichni
zbláznili?“
„Pane Kelley, jestli chcete,
můžete tady zůstat, ale pochybuju,
že vydržíte déle než pár minut,“
uzavřel kapitán.
Nakonec jsme se všichni zase
nalodili, včetně Kelleyho, který
ovšem vůbec neměl chuť zůstat
sám.
König nastartoval loď a vznesli
jsme se nad les.
„Kapitáne, jste si jistý?“ zeptal
se zoufale Alexander. Soucítil jsem
s ním. Všichni jsme měli
pochybnosti a nějaký takový
nutkavý pocit utéct co nejdále od té
tmy.
Kapitán pohlédl na mě. „Když
tak to můžete svést tady na
komandéra, když to nevyjde,“ řekl
zcela vážně. Hledal jsem tam stopy
po vtipu, ale kapitán se nezasmál.
„Namiřte to přímo na jih,“ dodal

DFTS No.2 | únor 2015

Aeternitas
Příběhy

kapitán po chvíli.
König obrátil loď na jih. Pak
zažehl hlavní motory.
„Pane?“ řekl, „připraveno.“
Všichni jsme hleděli vstříc
temnotě. Už pohlcovala stromy
skoro u nás. Zbývala snad minuta a
bude tady. Ve vzduchu bylo slyšet to
podivné hučení, ze kterého mě už
silně bolela hlava.
Byl to zvláštní pocit. Tam
vpředu bylo něco neznámého,
podivného. Cítil jsem v kostech, že
za pár sekund poznáme něco velmi
zlého.
„Vpřed, pane Königu,“ rozkázal
kapitán.
V poslední chvíli jsem se podíval
na Alexandra. Ten přikývl. Bylo to
asi takové poslední gesto na
rozloučenou. Pak člun vyrazil velmi
rychle kupředu a během pár vteřin
jsme vlétli přímo do srdce temnoty.
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THE DARK FORESTS TI MES
Záhady, tajemno, hry, Gothic, modování,
příběhy, povídky na pokračování a mnoho dalšího.
http://times.darkforests.info/
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Líb il s e vám S p e c iál? D e j te nám vě dě t.
C htě li b ys te dalš í? Ně kdy s tač í říc t.
Mys líte , že ne ní kam j ít? Taj e mné
P o divuho dné s vě ty s tále č e kaj í na
o b j e ve ní. Rudý Mars , žhavo - c hladný
Me rkur, taj up lný Ne p tun ne b o vzdále né
P luto . A c o tak s e vydat j e š tě dál za
hranic i naš í s o us tavy? Tam ně kde v dáli
č e kaj í s vě ty na naš e o b j e ve ní.
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Reklama

Staň se modařem.
Tvořit nové světy, psát epické příběhy,
vytvářet zápletky, artefakty,
a d a l š í v ěci j e ú ž a s n á či n n o s t ,
která skutečně baví.

Tým Temných mágů
nabírá do svých řad nové duše.
http://darkforests.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=715
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Reklama

Černé nebe, podivný úsvit,
na obzoru stíny, v očích žal,
v srdci touha nezlomná.
Povídá se, co zemřelo,
nevrátí se nikdy více.
A l e n e v š ech n o , co s e p o v í d á ,
musí být pravdou ...

AD tmF ucoTicon
Aeternitásů v

THE ARK ORESTS I MES SPECI ÁL
právě ke stažení jen na
http://times.darkforests.info/
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