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K obhajobě byla předložena digitální, renderovaná 3D animace o délce zhruba 
6 minut a formátu HD (1280x720px, 25fps).







Téma kolonizace vesmíru je dnes stále vnímané jako něco nedosažitelného. Přesto 
(či možná právě proto), že často tvoří páteř drtivé části rozličných sci–fi počinů 
(od knih po hry), zůstávají tyto myšlenky stále za sklem fikce – a to i přesto, že 
tyto vyhlídky rozhodně nejsou až tolik vzdálené od reality. Civilizace zestárla, ale 
vize budoucnosti zůstává prakticky pořád velmi podobná. Některým představám 
jsme se však přiblížili již natolik, že nejsou tak neskutečné, jak se dříve mohly 
zdát. Právě život mimo Zemi tak dnešní odhady vidí vzdálený už jen někde mezi 
budoucími padesáti až sty lety. Intelektuální aparát civilizace je dnes dostačující, 
ale technologické zázemí ještě nedostatečně efektivní a proto také astronomicky 
nákladné. Nejzásadnější překážku tak představují aktuální ceny transportu 
do vesmíru. Paradoxně se cena tak krátké cesty jako je pár minut k opuštění 
zemské atmosféry počítá v desítkách milionů dolarů a doprava jediného kilogramu 
nákladu na oběžnou dráhu tak vyjde třeba na čtyři tisíce dolarů.

Základní koncepce prostředků pro život mimo planetu Zemi přinesli již před 
čtyřiceti lety lidé jako Gerard O’Neill nebo Freeman Dyson a před nimi mj. 
i vědci a inženýři jako Werner von Braun nebo Konstantin Tsiolkovsky. S jejich 
návrhy vesmírných habitatů či planetárních základen nebo způsoby přepravy 
mezi vesmírem a Zemí (jako jsou např. Stanfordský torus nebo vesmírný 
výtah) se setkáváme dodnes. Na pomezí sedmdesátých a osmdesátých let 
také vznikla organizace National Space Society zabývající se právě otázkou 
„extraterestrializace“ současné civilizace — tedy vytvoření takové civilizace, 
která by sahala za hranice zeměkoule. Tato organizace také zformulovala několik 
základních pilířů mostu k tomuto cíli, které jsou jedním z výchozích bodů této 
práce. 

Přesun mimo Zemi je nevyhnutelným tématem nejen vědeckého světa, ale i toho 
civilního a to z mnohých důvodů. Ať už jde o hrozící riziko vyčerpání přírodních 
zdrojů, přelidnění planety či srážku s asteroidem a je jen otázkou času, kdy se tato 
problematika prodere mezi širokou veřejnost. Jedním z přispěvatelů k popularizaci 
této otázky je i příchod soukromých firem do vesmírného sektoru, které rozbily 
státní monopoly a přinesly větší volnost v přemýšlení o využití vesmíru. V dnešní 
době tak dochází ke snižování cen letů společností SpaceX, vznikají plány 
průzkumu asteroidů pro následnou těžbu společností jako Planetary Resources či 
plány základen na Marsu organizace Mars One. Budoucnost není tak vzdálená.

A právě tyto momenty předcházející přesunu mimo Zemi se snaží tato práce 
zachytit. Formát animovaného bezpříběhového „filmu“ se pohybuje kdesi mezi 
formalistickou autoterapií, doslovnou ilustrací a imaginativním dokumentem. 
Přímočarým způsobem zobrazuje reálné vyhlídky v jednotlivých, konkrétních – 
převážně technologických – krocích postupné expanze do širšího prostoru. 
Na současný stav civilizace navazuje „zhmotněním“ sebraných historických 
konceptů a přidává plně smyšlený materiál v chronologické linii nekonečného děje. 
Tam, kde záznam končí, může zase znovu začít a (ne)dokončený „film“ se tak dá 
považovat za část neohraničené představy rámcově opřené o některé faktické 
poznatky. Animace tak ukazuje tu nejbližší budoucnost a otevírá prostor dalším, 
časově vzdálenějším predikcím.



Sekvence začíná současností a v prostřizích exponuje dnešní civilizaci, jak 
ji známe – město, život, zdroje energie. Krátké pohledy naznačují časovou 
přítomnost, která se následně začíná přesouvat kupředu. Představitel současné 
budoucnosti vesmírného létání – nosná raketa Falcon 9 vynáší vybavení 
na oběžnou dráhu Země. Konstrukce monumentálních solárních satelitů 
znamenají nový zdroj obřího množství využitelné energie jak pro vývoj na Zemi, 
tak pro potřeby přímo ve vesmíru. Přítok energie a času popohání výzkum a rozvoj 
technologií a zvyšující se provoz kolem Země detailněji monitoruje široký vesmír. 
Bližší kontakt s asteroidy a jejich podrobnější analýza implikují započetí těžby. 
Sběr vesmírných surovin zjednodušuje přístup k prvkům na Zemi vzácným 
a rozšiřuje tak technologické možnosti pozemské vědy. Dostatek energie a snad 
i Helia-3 urychluje úspěchy v jaderné fúzi, které vedou k vyvinutí plně funkčního 
čistého fúzního pohonu – vstupenky do širšího vesmíru, k Marsu, Titanu či 
jiným vzdáleným vesmírným tělesům... To jsou okamžiky, které stojí těsně před 
přívlastkem meziplanetární, a které je třeba vnímat jako ty, co přijdou a ne jako ty, 
které by přijít mohly...

Co se týče vlastních pohnutek a důvodů, proč práce vznikla – je to především 
fascinace vesmírem a technologiemi. Vizualita sci-fi, robotů a vesmírných lodí 
a právě kolonizace vesmíru. Druhým pólem je pak zájem se v budoucnu angažovat 
ve sféře videoher a 3D obecně, z čehož jasně vyplynul formát 3D animace jakožto 
mezikroku například ke grafice renderované v reálném čase typické pro videohry. 
Vzhledem k časové náročnosti se stala diplomová práce ideálním prostorem pro 
realizaci projektu. Zároveň ale také pro svůj charakter ideální motivace investovat 
čas do něčeho i třeba s nejasným výsledkem, vyzkoušet nevyzkoušené a donutit 
se něco naučit. Proto už jenom kvůli tomu můžu již teď práci hodnotit jako 
přínosnou. Vyzkoušel jsem si totiž právě to, co jsem měl v plánu, ujasnil si klady 
a zápory zvoleného workflow a dobře si uvědomil vlastní síly i slabiny. Neposledně 
jsem si asi také definoval svoje nadcházející celoživotní dílo...


