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Kolonizace Marsu je pro lidstvo nevyhnutelný krok, Jak ve 

smyslu poznání a dalších extraterestriálních cest, tak ve 

smyslu existenčním.

Pro civilizaci to bude krok stejně náročný, jako přelomový.

Pro realizaci tohoto kroku, bude třeba vyřešit mnoho 

známých i neznámých problémů a jedním z nejdůležitějších 

z nich, pro udržitelnou kolonizaci, je přetvoření skoro 

obyvatelné planety v obyvatelnou. To znamená ohřát a 

zahustit atmosféru.

Použití člověka jako činitele teraformace je nevýhodné a 

kruté zvláště v procesu, který může trvat stovky let až 

tisíciletí.

Navrhuji tedy použití robotizovaného stavebního 

systému inspirovaného hmyzem. Tento systém může v 

nehostinném prostředí Marsu vyvíjet svou teraformační 

činnost, dokud bude podporován ze Země nebo dokud ho 

pozitivní výsledek jeho vlastní činnosti nezahubí.

Smyslem mé práce je navrhnout stavební program pro 

masové použití robotů za účelem teraformace Marsu.

Ve své práci jsem se inspiroval sociálním hmyzem a 

jeho chováním. Navrhl jsem, a napsal program, který ve 

zjednodušeném prostoru simuluje chování  jednoduchých 

robotů, kteří jsou schopni s minimální znalostí svého okolí 

stavět komplexní struktury.

Tyto struktury mají podobu pyramid s tunelovým 

systémem. Jako stavební materiál je použita místní 

zemina a vodní led. Smyslem těchto struktur je, v 

tunelovém systému ohřívat plyny atmosféry Marsu a 

získané teplo kumulovat ve hmotě pyramidy a brzdit tak 

přirozené ochlazování.

Cílem tohoto procesu je dosáhnout nepatrného ohřátí 

atmosféry, na teplotu tání CO2, který se postupně uvolní 

do atmosféry jako skleníkový plyn.

Roboty postavené struktury budou existovat až do fáze 

oteplení atmosféry nad bod mrznutí vody, poté se zhroutí.

 Protože je tato stavební činnost koncentrována do nížin 

na severní polokouli, které jsou vhodné pro vysoká výskyt 

vodního ledu, budou po oteplení atmosféry a roztátí ledu 

zaplaveny oceánem.

Časový výhled tohoto procesu je 100 až 500 let do 

zahuštění atmosféry a 100 000 let pro vytvoření 

dýchatelné atmosféry přirozenou cestou.

V této práci se odkazuji na existující nebo vyvíjené 

technologie ale návrhy jsou ideové.
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Teraformace a předkolonizační příprava Marsu.
Osídlení Marsu je pro lidstvo existenčně důležitý úkol, a ve stejné míře důležitý i ve smyslu poznání, je
prvním krokem člověka mimo náš planetární systém.
Celá  problematika  osídlení  Marsu se skládá z  mnoha úkolů  již  vyřešených,  řešitelných a  zatím
neznámých. Jak v jednotlivých úkolech, tak v celém plánu osídlení, existuje nepřeberné množství
řešení, ale dají se shrnout do tří hlavních skupin: Dostat lidi na Mars. Udržet se na Marsu na živu.
Udělat z Marsu planetu obyvatelnou pro člověka.
Třetí z tří hlavních skupin úkolů je nejzajímavější, časově nejnáročnější, ale, i  když se to nezdá,
principiálně nejjednodušší. V principu tohoto úkolu jde o to, ohřát Mars, čímž se odstartuje řetězec
procesů, které povedou k obnovení husté atmosféry, dále je třeba přidat život, pokud tam už není,
a ten se během následujících 100 000 let (+–10%) postará o dýchatelnou atmosféru pro člověka.
V ohřívání planety má lidstvo čerstvé zkušenosti a zatím se zdá že to umí velmi dobře. Zbývají otázky
k vážné diskuzi: Jestli do tohoto procesu zasahovat? Když zasahovat, tak jak? Urychlit, tento proces?
Jak ho provázat s lidskou přítomností? a t d... V této práci předpokládám že jsme se rozhodli pro
kolonizaci Marsu a jeho teraformaci.
Cílem  této  práce  je  navrhnout  autonomní  systém,  který  bude  založen  na  místních  zdrojích
a minimálně závislý na importu ze Země. Tento systém musí být schopný ohřát planetu a měl by být
schopný plnit i jiné funkce potřebné v případě kolonizace. Tento systém bude založen na existujících,
nebo v blízké době vyvinutelných technologiích. V porovnání s konkurenčními postupy by měl být
šetrný k prostředí, slučitelný se souběžnou kolonizací a méně závislý na zásobování ze země.
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Rozsah grafických prací:

Navrhnout rozsáhlý, autonomní a automatizovaný stavební systém proveditelný roboticky na Marsu.
Tento systém musí být příčinou ohřev prostředí pasivní cestou, musí být maximální měrou založen na
místních zdrojích A musí být slučitelný se souběžnou přítomností člověka.
Podrobné zpracování záměru:
Situace 1:1 000 000 – 1:25 000
Bližší situace 1:25 000 – 1:1000
Širší detail 1:1000 – 1:100
Detail 1:100 – 1:10
Funkční schéma
Průvodní zpráva
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