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Zadání: Mimozemšťané žijící na Zemi 
Zaměřit se můžete jak na Reptiliány, tak Goa´uldy, ale samozřejmě i všechny ostatní entity, 
které se Vám podaří vypátrat. Jakým stylem zadání pojmete, je zcela na Vás. Můžete psát příběh 
o tom, jak se mimozemšťané setkali s pozemšťany, jak reagovali, jaké měli úmysly... nebo třeba 
naopak. Nebo to můžete pojmout formou příručky, kdy se na jednotlivé mimozemšťany zaměříte 
a popíšete způsob jejich života, vzhled... zkrátka cokoliv Vás napadne. Je to jen a jen na Vás. 
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1. Úvod 
V této zkoušce NKÚ z Ufologie bych se rád zaměřil na mimozemšťany, kteří žijí na 
naší planetě, nebo ji velmi často navštěvují, nebo zde kdysi žili. Pokusím se tyto 
mimozemšťany zpracovat ve formě příručky pro budoucí ufology. Mimozemšťany, 
kterými se budu zabývat, jsem rozdělil do tří skupin a v každé skupině jsem vybral tři 
zástupce. Tito zástupci z každé skupiny mají v historii Země svoje místo, někdy 
kladné a jindy zase vcelku nelichotivé. Pokusil jsem se najít některé dohledatelné údaje 
o jejich existenci a zdokumentovat je. Nakonec jsem zvolil i jednu vcelku zajímavou 
konspirační teorii, která vyvolá značné otázky o naší existenci. 
 
2. Zlí mimozemšťané   
Reptiliáni 
Jsou to mimozemšťané, kteří dorůstají výšky okolo dvou metrů. Jejich tělo pokrývá 
z menší části kůže a z větší části šupiny. Proto jsou velmi často přirovnáváni k hadům 
nebo ještěrkám. Zajímavou část jejich těla tvoří oči. Jsou jakousi kombinací kočičích a 
lidských. Jsou bezsrstí a bezocasí. Disponují velmi vyspělou technikou, která jim 
dokáže dát vzhled daného člověka. Laicky řečeno dokážou se zkopírovat a vzít na sebe 
podobu člověka, kterého si vytipují.  Nedělají to pro srandu, ale protože chtějí 
ovládnout náš svět. Většinou se snaží vzít na sebe podobu známých, mudlovských 
celebrit nebo politiků. Prozatím se jim nadvláda nad planetou nepovedla, ale jednou 
byli velmi blízko. Jeden reptilián na sebe vzal podobu prezidenta Kennedyho. Naštěstí 
byl odhalen a bylo rozhodnuto, že ho veřejně popraví, aby předešli podobných 
situacím. Od té doby se reptiliáni nepokusili vzít na sebe podobu nikoho takhle 
mocného.  
 
Goa´uldi  
Jsou to paraziti, kteří využívají převážně lidské formy života jako své hostitele. Podle 
mě jedna z nejodpornějších ras. Pocházejí z planety, kde žili dříve jako vodní úhoři. 
Postupem času dokázali vstoupit do hostitele a rozmnožit se po celém vesmíru. U nás 
na planetě měli velké zastoupení v době okolo 2000 let př.n.l. Nechávali se oslovovat 
bohy, jak čas běžel, ztratili o naší planetě informace a již se nevrátili v takovém počtu. 
Naneštěstí jich zde bylo několik zapomenuto. Tito Goa´uldi si po celém světě vytvořili 
svoje kulty, kde byli a jsou uctíváni dodnes. Známe je pod přezdívkou sekta. Všechny 
sekty na Zemi jsou řízené goa´uldy. Nejznámější sekta pod vedením goa´ulda se 
nazývala Chrám lidu. Tato sekta fungovala od roku 1955 do roku 1978, kdy goa´uld 
Jim Jones přikázal všem svým příznivcům vypít otrávený nápoj. Přes 900 lidí zemřelo, 
Jim Jones ale mezi zemřelými nebyl. Kde se objeví příště, zatím nikdo netuší. 
 
Yautjové 
Jsou to humanoidní postavy, které kombinují vzhled několika druhů. Lidská, ještěří a 
pavoučí. Vzrůst mají vyššího člověka, tělo pokryté šupinami a hlavu ve tvaru pavouka 



 

s obřími kusadly. Jejich styl života je založený na boji a lovení, zabij nebo budeš zabit. 
Velmi často je označován jako Predátor. Na Zemi nikdy nezaložili kolonii, ale jednou 
za čas na planetu přicestují. Vždy si vyberou nepřístupnou oblast, nejčastěji džungli. 
Po několik týdnů se adaptují a pozorují okolí. Když si myslí, že jsou připraveni, vyšlou 
signál, aby na sebe upozornili pozemšťany. Poté se je snaží lovit a získávat z nich 
trofeje. Jako první se s tímto predátorem utkala skupina pod vedením majora Alana 
¨Dutche¨ Schaefera. Yautja zabil celou jeho skupinu, až na poslední chvíli se mu 
povedlo Yautju zabít. Od té doby se zřídka vyskytují na naší planetě. Kdy a jestli se 
s nimi ještě setkáme, není jisté. 
 
3. Hodní mimozemšťané   
Reticulané 
Jsou to asi 120 cm vysocí mimozemšťané, kteří mají šedou elastickou kůži. Mají velmi 
zvláštní tvar těla. Na svou výšku mají opravdu velkou hlavu, které dominují dvě 
velké, černé oči. Jsou to nejčastější návštěvníci naší planety a někteří z nich zde žijí 
natrvalo. Jejich účel zde je zkoumat a bádat. Nikdy se nezaměřovali na populaci, ale 
na výskyt minerálů a chemických prvků, které jsou v celém vesmíru jen na naší 
planetě. Poprvé se lidé setkali s Reticulány v roce 1947. Zde ztroskotala Reticulánská 
loď. Od té doby jsou Reticuláni s lidmi přátelé a snaží se jim postupně pomoci 
s vývojem nových technologií. Jako jedna z prvních používaných technologií od 
Reticulánů je suchý zip. Reticuláni jsou velmi vyspělá rasa, která se odmítá podělit o 
zbraně a vesmírný pohon. Ale postupně lidstvu odhaluje nové a nové technologie. Jak 
v průmyslu, tak i ve zdravotnictví. Jejich zpráva nedává vědcům spát. Podle 
Reticulánů máme na planetě takové zdroje, které dokážou vyléčit veškeré 
onemocnění. Jen na to musíme přijít sami.   
    
Ananuki 
Tito mimozemšťané jsou nejvíce podobní lidem, tak jak je známe dnes. Vlastně jsme 
úplně stejní jako Ananuki. Jejich příchod na planetu byl úplně první ze všech 
návštěvníků z jiné planety. Navštívili planetu v době neandrtálců. Kde zjistili 
obrovský potenciál v obyvatelích, postupně je začali učit. Až se za mnoho let 
z neandrtálce stal člověk, jaký je dnes. Ananuki jsou vesmírní učitelé. Naučili lidstvo 
rozdělat oheň, farmařit, zavlažovat a lovit. Nikdy se nesnažili lidstvo přetvořit 
k obrazu svému. V posledních několika tisíci letech není zaznamenaný žádný důkaz o 
kontaktu, ale jednou za 75 let se objeví zpráva o pozorování zvláštního tělesa, které 
prolétne okolo planety. Toto těleso je pojmenovano jako Halleyova kometa. Podle 
dostupných zdrojů to není kometa, ale loď Ananuki, která nás každých 75 let 
kontroluje, zda není potřeba opět zasáhnout jako v době neandrtálců. 
 
Lyřané 
V dnešní době známe tyto mimozemšťany jako indiány. Mají stejnou stavbu těla jako 
lidé. Odlišují se jen barvou kůže, kterou mají načervenalou až rudou. Proto jsou někdy 



 

hanlivě označování jako rudoši. Lyřané museli opustit svojí planetu, protože jejich 
slunce se začalo zvětšovat a jejich planeta začala být neobyvatelná. Vybrali si k osídlení 
dnešní Ameriku, kde se rozdělili do několika národů podle způsobu života. Protože 
cestovali ve velkém počtu, tak si nemohli vzít žádné technologie. Museli začít úplně 
od nuly. Co je k údivu, tak se jim tento styl života velmi zamlouval a neměli tendenci 
obnovovat technologie, na které byli dříve zvyklí. Lyřané takto žili mnoho tisíc let. 
Než se potkali s pozemšťanem. Jak to dopadlo, všichni známe. Lyřané ale žijí 
mírumilovně nadále s naší populací a nedávají najevo, že jsou z jiné planety.    
 
4. Neutrální mimozemšťané   
Ummité 
Tito mimozemšťané žijí na naší planetě poměrně malou chvíli. Jsou opět úplně stejní 
jako pozemšťané. Poprvé se na Zemi dostali někdy kolem roku 1800 a my všichni je 
známe pod pojmem Amišové. Tito mimozemšťané byli již znechucení novými 
technologiemi a rozhodli se odcestovat na jinou, méně vyspělou planetu. Když našli 
Zemi, okamžitě si ji zamilovali, rozhodli se usadit a založit zde první kolonii. Jejich 
způsob života je zajímavý. Odmítají nové technologie. Jak průmyslovou, tak i oděvní. 
Všichni se musí, ale hlavně chtějí, oblékat do oděvů, které se nosily v té době. Přijali 
také křesťanství a stali se z nich silně věřící. Ovšem nejsou to žádní fanatici. Nikomu 
se nesnaží vnutit jejich víru nebo jejich odhodlání. Je to mírumilovná rasa, která je 
opravdu velmi zručná. Jejich hlavní obživa spočívá se farmaření a vyrábění nábytku 
ze dřeva. Co je zajímavé, že se rozrůstají a přijímají mezi sebe i pozemšťany. Pokud se 
kdokoliv bude chovat v poklidu a bude dodržovat pravidla, může se stát Amišem. 
Dnes je Amišů asi 250000, z toho je 50000 pravých Ummitů. Lidé, co se přidali 
k Amišům, dodnes nevědí, že jsou to Ummité. 
 
Andromeďané 
Nikdo neví, jak doopravdy Andromeďané vypadají. Nikdo neví, jestli zde žijí nebo se 
jen zjeví, když se jim to hodí. Někdo je označuje za anděly, někdo za vyšší bytosti. 
Andromeďané jsou energie. Tato entita dokáže na sebe vzít podobu kohokoliv. Někdy 
lidem poradí, jindy je mystifikuje, ale většinou nedělají nic a je jim všechno jedno. Asi 
nejznámější setkání s Andromeďanem proběhlo v roce 1917 v Portugalsku. Kde se 
zjevil Andromeďan ve formě Panny Marie třem dětem. Požádal je, aby přinášely oběti 
za hříšníky. Děti si například odpíraly vodu v horkých dnech. Zde se asi Andromeďan 
chtěl vyzkoušet, kam jsou lidí schopni zajít. Další zjevení nebyla tak drastická. Jsou 
případy, kdy se Andromeďan zjevil u umírajícího a uklidňoval ho. Také se často 
zjevuje, když je člověk v úzkých a neví si sám pomoci. Proto jsou Andromeďané často 
přirovnáváni k Andělům. 
 
Arcaniané 
Tito mimozemšťané jsou velmi speciální. Žijí na naší planetě, ale zároveň žijí na jiné 
planetě Zemi. Ovládají jedinečnou schopnost, procházejí dimenzemi mezi paralelními 



 

světy. Jsou velmi podobní lidem, mají jen jednu odlišnost. Jejich hlava je značně 
odlišná od lidské. Zepředu má výrůstky, vzadu je odkrytá lebka a hlava je dutá. 
Arcaniané se to snaží ve všech světech zakrývat pomocí čepice, turbanu nebo jiné 
pokrývky hlavy. Mají jednu nehezkou vlastnost. Pokud se na Zemi, kde zrovna žijí, 
děje něco, co by je mohlo ohrozit, tak přejdou do jiného paralelního světa a pokračují 
v životu dál. Nestarají se, co se děje ve světě, který opustili. Jde jim hlavně o jejich 
přežití a nestarají se o ostatní. Pokud by se jejich chování změnilo, zařadili by se do 
skupiny hodných mimozemšťanů, takhle je musím nechat ve skupině neutrálních. 
Nikomu neškodí, ale ani nepomáhají.     
 
5. Konspirační teorie 
Kde se vzali kouzelníci, mágové, věštci? Je známo, že se kouzelníci od mudlů liší tím, 
že mají určité schopnosti. Někteří tvrdí, že je to tím, že kouzelníci nepocházejí z tohoto 
světa a jsou to mimozemšťané, kteří se na planetu Zemi dostali. Po zdokumentování 
různých mimozemšťanů se došlo k závěru, že je mnoho ras, které se od pozemšťanů 
tolik neliší a někteří vůbec. Může se stát, že první kouzelníci přišli z jiné planety? Za 
jakým účelem? Byli nuceni opustit svou planetu, nebo odešli dobrovolně? Pracovník 
odboru záhad na MK přišel s teorií, že kouzelníci jsou opravdu mimozemšťané. A 
zakladatelé školy v Bradavicích byli dozajista mimozemšťané. Protože něco tak 
monumentálního, jako je hrad v Bradavicích, nemohl v té době nikdo vytvořit. Co je 
na tom pravdy, asi nikdy nezjistíme. Možná jsme opravdu z jiné planety, ale komu to 
vadí, ne?     
 
6. Závěr 
Snažil jsem se zachytit odkazy na mimozemšťany v průběhu všech věků. Procházel 
jsem záznamy v archivu, různé výstřižky z kouzelnických i mudlovských novin. 
Mimozemšťané zde opravdu byli a jsou. Těší mne, že převládají ti hodní 
mimozemšťané a ti zlí nemají tendenci se rozrůstat. Mimozemšťanů, kteří navštívili 
naši planetu, je opravdu mnoho a pokud bych chtěl zmapovat veškeré druhy, vyšlo 
by to na několik svazků.  
 
7. Poděkování 
Chtěl bych poděkovat panu prof. Tadäovi Trotterticklerovi za vypsání této zkoušky 
NKÚ a za jeho hodiny Ufologie, které byly pro mě velkým přínosem a inspirací pro 
zapsání si zkoušky z tohoto předmětu. Doufám, že se vám to příjemně četlo. Děkuji. 


