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1.1.2059 

Ľudia žijúci na planéte Zem sú zúfalí. Vedia, že napriek tomu, že majú všetko, o chvíľu nebudú mať 

nič. Planéta Zem má 2 problémy. Je chránená pred slnečným žiarením na 10 %, ozónová vrstva sa 

stenčila a dosahuje hrúbku približne 0,32 milimetra. Druhým problémom, o ktorom sa diskutuje je 

nedostatok elektrickej energie. Celý svet, každý jeden človek tajne dúfa, že začína prelomový rok, 

ktorý sa zapíše do histórie. Rok , kedy sa objaví zdroj elektrickej energie a zároveň spoľahlivá 

náhrada ozónovej vrstvy. Na celom svete tímy vedcov pracujú na vývoji  umelého filtra, ktorý by sa 

udržal v atmosfére a ochránil Zem. 

23.1.2059 

Magický dátum - Organizácia pre vedu a rozvoj zorganizovala konferenciu   najlepších vedcov, 

vynálezcov, výskumníkov  a investorov posledných čias,  aby spoločne pracovali a našli  riešenie. 

 Konferencia  bola výnimočná, nakoľko sa jej zúčastnili výskumníci nielen z planéty Zem, ale aj 2 

zástupcovia mimozemskej civilizácie z planéty AXE.  Stali sa atrakciou celej konferencie, nielen 

svojim výzorom ale aj návrhom pre ľudí Zeme. Predstavili projekt, ktorý na ich planéte používajú 

na získanie elektrického prúdu už celé generácie. Elektrický prúd v obrovských množstvách čerpajú 

zo Slnka. Neviditeľné kozmické magnetické tunely z planéty AXE smerujú približne ku 160 mil. 

km vzdialenému Slnku. K tunelu je pripojené vysokorýchlostné zariadenie na vysávanie voľných 

nabitých častíc, ktoré Slnko produkuje. Na planétu AXE sa častice dostanú vplyvom magnetického 

poľa za veľmi krátku dobu, kedy sa ich pohyb usmerní a vytvorí elektrický prúd tečúci rozvodmi. 

Na zozname boli ďalšie  zvučné mená: Tom Wiliams – profesor, top vynálezca posledných rokov, 

ktorý vytvoril röntgenovú bundu či pancierovú látku. Chemik Snipe Towerhot – má v malíčku celú 

periodickú tabuľku prvkov, za posledných pár rokov objavil a nazval 3 nové chemické prvky 

pochádzajúce z planéty AXE a umelo vytvoril 4 nové látky. Fyzik Richard Moretz  - odborník na 

fyziku kvapalín a plynov a správania sa látok v iných telesách. Meteorológ Phil Smokeg – jeho 

život sa točí len okolo skúmania dejov prebiehajúcich v atmosfére. Astronóm – Max Kosnovowskij 

– expert na pohyby v galaxiách a  Slnečnú sústavu. 

1.5. 2059 

Vedecká dedina s top vybavením,  5 výskumníkmi z planéty Zem a 2 z planétky AXE začína 

fungovať. Všetci dobre vedia, že dosiahnuť  cieľ môžu len spoluprácou. 

Tom Wiliams vošiel do labáku a hovorí: „ Chlapci, prišiel som k záveru, že len simulácia Slnečnej 

sústavy, Zeme a  atmosféry v počítačoch nám nestačí. Musíme zhotoviť skutočný zmenšený polmodel 

Zeme a vytvoriť skutočné podmienky!“  

„Ako si to predstavuješ?“  opýtal sa Max.  

„ Tu sú nákresy, toto musíme zhotoviť, nastaviť na terajšie hodnoty teploty Zeme, hustoty vzduchu  

a pár dní monitorovať hodnoty, ako v meteorologickej stanici.“   

„ Tom, toto vyzerá ako inkubátor na Zem,“  povedal skepticky  Snipe. 

„ Ako tam chceš dosiahnuť skutočné podmienky? Nie sme kúzelníci!“ zvolal rozhorčene Max 

„ Sme najlepší z najlepších, nemáme inú možnosť! Nevzdáme sa, svet sa na nás spolieha!“ 

Návrh modelu bol podrobne  prepracovaný,  rozmery a vzdialenosti boli presne prepočítané 

priamou úmernosťou vzhľadom na polomer  a teplotu Zeme, hrúbku atmosféry a vzdialenosť od 

Slnka  a solárnu konštantu.  

10.6. 2059 

 Deň, kedy je model  hotový a môžu začať prebiehať všetky potrebné merania.   Model umiestnili  

do obrovskej kupolovitej miestnosti s otvárateľnou strechou. V najvyššom bode mimo modelu sa 

nachádza  umelo vytvorená hviezda, produkujúca 10 hodín viditeľné svetlo, ultrafialové, 

infračervené a  röntgenové žiarenie. Vytvorili ju spoločne Snipe a Max. Členovia mimozemskej 



civilizácie  z planéty AXE  ku umelej hviezde zakomponovali  2 magnetické  tunely plynného 

skupenstva so zabudovaným   vysávačom voľných nabitých častíc, ktoré usmernením  vytvoria  

veľkú hodnotu el. prúdu.  V modeli je vytvorená atmosféra s piatimi vrstvami.  Je zabezpečené, že 

hustota,  a atmosférický tlak smerom od  modelu Zeme klesá. Jediné, čo modelu chýba je  vrstva, 

ktorá chráni Zem pre ultrafialovým žiarením.  

21.7.2059 

„ Páni, náš model funguje, Tomove prepočty boli presné! Dúfam, že ste poctivo pracovali na výrobe 

látky, ktorá by nahradila  stratosférický ozón,“  povedal Phil.  

„ Áno, pracovali sme, máme niekoľko nových látok vytvorených, ale čaká nás veľa skúšok, 

pozorovaní  a prebdených nocí, kým to bude fungovať....“  

Všetci vedeli, že nová látka musí mať nízku hustotu, vlastne hustotu  rovnakú ako je hustota plynu 

v stratosfére, aby nebol problém ju dodávať a produkovať z povrchu Zeme. Musí sa samovoľne 

dostať do výšky minimálne 25 kilometrov tak, aby sa tam vznášala. A musí tam ostať, nezmeniť sa 

na inú látku a zároveň musí znižovať UV žiarenie. 

Snipe a Tom zvolali poradu. „Spoločnými silami sme v našich labákoch vytvorili 3 nové látky, ktoré 

by mohli spĺňať dané podmienky, “ povedal Tom. Každú látku sa rozhodli skúšať niekoľko dní 

a monitorovať všetky hodnoty vo  vyrobenom modeli Zeme.  

Pokus číslo 1: Látka s názvom TS9 – bezfarebná plynná látka,  vznášala sa  rovnomerne vo výške 

12 cm, čo nezodpovedá výške 25 km. Zachytila len 50% UV žiarenia. Výsledok : látka nevhodná. 

Pokus číslo 2: Látka s názvom NOZO – plazma prvku nozomium, vystúpila do výšky 2 cm, čo je 

v skutočnosti 10 km, teda vrstva troposféra. Výsledok : látka  nevhodná. Pokus číslo 3: Látka 

s názvom PXT – látka pri  teplote 20º C v skupenstve plynnom, pri výstupe do výšky 6 cm sa 

zmenila na pevné častice, ktoré boli úplne nepriepustné pre UV žiarenie. Výsledok : látka nevhodná 

15.9.2059 

„ Nemôžeme to vzdať! Hľadáme ďalej...“ povedal Tom Wiliams, keď prišiel medzi kolegov. „Tom, 

čo tak vyskúšať tvoju pancierovú látku zlúčiť s látkou nozo? Pancierová látka má nižšiu hustotu ako 

nozo, teda po zlúčení by bola hustota ideálna. A pri správnom pomere by sa dostala do vhodnej 

výšky. Musí plávať na troposfére alebo sa vznášať v stratosfére.  Vlastnosti pancierovej látky sú 

ideálne – ľahká, pružná s vysokým ochranným faktorom, priepustná pre viditeľné svetlo,  

stlačiteľná. ....a výroba pomocou Xmagnetu je rýchla a spoľahlivá. Pri zmiešaní s látkou nozo by 

mohla byť ideálna,“  zhodnotil Phil. 

20.10. 2059 

Nastal deň D. Zmes látok je hotová, nová látka  dostala názov panozo má všetky predpoklady byť 

záchranou pre ľudstvo. Phil dáva pokyny: „Tom, spusti reakciu v Xmagnete, a na tri morfuj 

panozo!“  Všetci tŕpnu a ticho sledujú, ako sa vo fungujúcom modeli bude nová látka panozo 

chovať. „Máme to, panozo stúpa do výšky 5 cm, čo predstavuje 25 km v atmosfére! Pozrite sa, ako 

sa rozptyluje do polgulovej plochy okolo Zeme presne vo výške, ktorú potrebujeme. Vyzerá to dobre. 

Zvládli sme to!“ 

1.11.2059 

Tom Wiliams  a jeho tím predstúpil pred ľudí celého sveta a vyhlásil: „ Bolo to náročné, ale Zem 

bude zachránená.  Spoločnými silami sme vyrobili  novú  stabilnú a spoľahlivú ozónovú vrstvu, 

ktorú sme nazvali filter panozo!“   

 

tím Šestka  

 

 

 



 
 

 

 

 

 


