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Nepropadejte panice1
...…a vítejte ve světě High Frontier. Již první edice High Frontier vydaná v roce 2010 byla dobrodružnou hrou o objevování vesmíru a jeho kolonizaci. Tato hra založená na reálné vědě a technologiích (a navržená skutečným raketovým expertem) byla celou dekádu broušena k dokonalosti týmem nadšenců, aby byla hratelná, úplná a zahrnovala
nejnovější poznatky v oblasti inženýrství a planetárních věd. Tento dokument má za cíl postupně vás vpravit do hry,
seznámit vás s komponentami a poradit vám, jak přistoupit ke komplexitě celé hry. Vysvětluje také změny oproti
předchozí edici High Frontier 3, uvádí doporučenou literaturu a poděkování tam, kde je to zapotřebí.

Kde začít mám?
O tom, jak může být hra velkolepá, příběh vyprávět.
Hra o vesmíru starším než náš malý modrý svět.
I o tom, jak hrajeme ji spolu, prohodit pár vět.
Ach, kde jen začít?

Postupná výuka hry
High Frontier má pověst hry, kterou je těžké se naučit. V souladu s originálním anglickým názvem (High Frontier 4
All – „High Frontier pro všechny“, pozn. překl.) jsme navrhli postup výuky hry, který vám usnadní cestu jejím světem.
V závislosti na úrovni obtížnosti, kterou si vaše herní skupina bude přát, tento postup zahrnuje několik příruček:
Vesmírné diamanty jsou lehkou rodinnou verzí závodu skrze Sluneční soustavu. Jedná se o samostatně hratelnou
hru, která používá mapu High Frontier, ale má vlastní sadu pravidel, karty kosmických lodí a misí a žetony objevů.
Závod o věhlas je zjednodušenou verzí hry High Frontier, ekvivalentem „základní“ („Basic“) varianty z předchozích
vydání hry. Nejedná se o samostatnou knihu pravidel – Závod o věhlas se namísto toho odkazuje na příručku
Základních pravidel hry, když je to potřeba. Používá však vlastní sadu oboustranných karet a zahrnuje podrobnou
výukovou hru.
Základní pravidla jsou již opravdu plnohodnotnou verzí hry High Frontier. Oproti Závodu o věhlas přidávají
pravidla pro podpory, chlazení, energetické požadavky, Sluneční erupce, radiační pásy, Poruchy, riskantní operace,
události a další. Používají vlastní sadu oboustranných karet. Podívejme se na osnovu postupné výuky hry:

Kterou
příručkou
začít?

JSTE...
…začátečníci v oblasti
deskových her.
…dychtiví zahrát si
rodinnou hru.

Začněte Vesmírnými
diamanty. Jedná se
o samostatnou hru.
Základní pravidla hry
nebudete potřebovat.

VESMÍRNÉ DIAMANTY
ÚVODNÍ HRA OD JONA MANKERA
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Začněte Závodem o věhlas
– zjednodušenou variantou
hry High Frontier. Pokud
neznáte pravidla, pročtěte
si výukovou hru. Můžete
u ní občas nahlédnout i do
Základních pravidel.

…zkušení hráči deskových
her, kteří ale High Frontier
ještě nehráli.
…zájemci o pouhou zjednodušenou verzi hry.

ZÁVOD O VEHLAS
ˇ
A ZÁVOD O MARS | AL CANN A SIMON NG

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
PHIL EKLUND
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Začněte Základními
pravidly hry; vynechejte
Modul 0.

…zájemci o plnokrevný
zážitek ze hry.

…veteráni hry
High Frontier.
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
PHIL EKLUND

MODUL 1:

DODATEK

TERAWATT
PHIL EKLUND A JEFFREY CHAMBERLAIN

PHIL EKLUND
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MODUL 2:

KOLONIZACE
PHIL EKLUND A JEFFREY CHAMBERLAIN

Přidávejte si do hry
moduly a/nebo varianty
podle chuti.

POZNÁMKY POD ČAROU. Na obálce knihy Stopařův průvodce Galaxií od Douglase Adamse je výstraha „Nepropadejte panice“. Možná bychom
měli tato „velká přátelská slova“ zahrnout také na obal naší hry v případě, že by se vám zdál její obsah „šíleně komplikovaný“. V každém případě
vítejte v první poznámce pod čarou této hry! Poznámky pod čarou obsahují informace, na jejichž základě byla vytvořena pravidla, avšak samotná
pravidla nutná pro hraní High Frontier neobsahují.
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Komponenty – základní krabice hry
1 krabice
5 příruček pravidel (Čtěte jako první, Vesmírné diamanty, Závod o věhlas, Základní pravidla + Modul 0, Dodatek).
2 nápovědy hráčů
1 mapa
2 desky: standardní deska slunečního cyklu/deska slunečního cyklu ZoV a deska shromáždění/hráčská nápověda ZoV.
5 desek hráčů s palivovými diagramy.
35 dřevěných kupolí (7 v každé z 5 barev hráčů) označujících kolonie.
35 dřevěných kostek (7 v každé z 5 barev hráčů) označujících továrny.
1 dřevěná zlatá hvězda pro platný zákon (Modul 0 – Politika).
45 plastových disků (9 v každé z 5 barev hráčů) označující nároky.
10 plastových figurek kosmických lodí (2 v každé z 5 barev hráčů) označujících pozici sestavy kosmické lodi
a její nominální tah.
80 modrých plastových korálků pro označení Aqua a vodních palivových nádrží.
40 průsvitných červených plastových disků pro označení bezcenných lokací, slunečního cyklu a Poruch.
1 černá šestistěnná kostka (1d6) která se používá na vyhodnocení Průzkumu, rizik, Slunečních erupcí a Poruch.
1 plato žetonů (95 žetonů objevů, 10 žetonů základen, 20 žetonů suché a provozní hmotnosti, 9 žetonů věhlasu
a 4 žetony hrdinství).
155 karet (35 pro Vesmírné diamanty, 36 pro Závod o věhlas, 77 základních patentů, 6 karet posádky, 1 překrytí
mapy).
10 plastikových sáčků

Často kladené otázky (FAQ) ohledně výuky hry
Musím začít čtením Základních pravidel?
Ne. Následujte výše uvedený postup výuky hry, jež vám prozradí, kterou z příruček si přečíst jako první. Pokud
začnete Závodem o věhlas (ZoV), ponechte si poblíž také Základní pravidla, na která se ZoV občas odkazuje. Pokud
začínáte Vesmírnými diamanty, nebudete Základní pravidla potřebovat vůbec, protože tato varianta používá svou
vlastní sadu pravidel.

Jaké další učební materiály jsou k dispozici?
• Na konci Základních pravidel najdete glosář. V něm jsou blíže popsány základní herní pojmy. Je užitečný pro
všechny verze High Frontier.
• Hráčská nápověda definuje symboly a shrnuje herní mechanismy. Je rovněž užitečná pro všechny verze hry.
• Výuková hra ve formě videa od Heavy Cardboard (v angličtině). Domluvili jsme spolupráci s YouTube
kanálem Heavy Cardboard, který se postará o profesionálně zpracovanou video verzi výukové hry. Můžete využít
také QR kód.
• Tabletop Simulator, Vassal & Cyberboard. High Frontier můžete díky těmto třem nástrojům hrát i v digitální
podobě – Tabletop Simulator najdete na Steamu, modul pro Vassal na stránce www.vassalengine.org a verzi pro
Cyberboard na http://www.garycki.com/highfrontier.html.
• Výukové video v českém jazyce bude k dispozici na YouTube kanále vydavatele Fox in the Box.

QR kód pro Heavy Cardboard video hraní HF4.

Jak používat moduly?
Moduly zvyšují zážitek ze hry, rozlišují Základní pravidla a můžete je kombinovat, jak chcete.
• Modul 0 (Politika) přidává do hry delegáty frakcí, kteří mohou ovlivňovat zákony a poskytovat alternativní možnosti závěrečného bodování (O).
• Modul 1 (Terawatt) přidává do hry pohony o výkonech v řádu bilionů wattů a flexibilní high-tech (i low-tech)
nákladní lodě.
• Modul 2 (Kolonizace) přidává orbitální stanice a podivínské vesmírné kolonisty, kteří mohou vyvolat konflikt se Zemí.
• Vize jsou megalomanské mise zahrnující prozkoumání nejzazších konců mapy.

UŽITEČNÉ TIPY A PŘIPOMENUTÍ: Některé rady, tipy
a připomenutí naleznete na
okraji stránek jednotlivých
příruček pravidel.

Další varianty?
• Dodatek. Zahrnuje: scénáře (V), strategické tipy (W), experimentální pravidla pro nerdy (X), esej o myšlenkách,
nápadech a vizi hry (Y) a také popisy funkcí a specifikace jednotlivých patentů znázorněných na kartách (Z).
• Kampaň Bios: Země obsahuje pravidla umožňující zahrnutí hry High Frontier do velké kampaně, která prochází
všemi třemi hrami Bios (Genesis, Megafauna 2 a Origins) a navazuje právě hrou High Frontier, ve které budou
vesmír dobývat stvoření, jež jste vypiplali z prebiotické polévky v průběhu tří předešlých her. V kampani se
používají Základní pravidla a varianta V7 nebo V8 z Dodatku (podle situace, do které jste se dostali hraním her
Bios).
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Srovnání pravidel s High Frontier 3
Úvod
• Vodním palivovým nádržím na LEO se nyní říká Aqua (A1). Aqua má stále dvojí využití – jako platidlo a jako
palivo kosmických lodí.
• Konec základní hry nastává po 48 kolech hry (A1a).
• Závod o věhlas nahrazuje základní (Basic) hru a představuje zjednodušená pravidla High Frontier 4. Výuková hra
Závod o Mars vysvětluje pravidla Závodu o Věhlas a většinu Základních pravidel (A3).

Komponenty a jejich popis
• Suchou a provozní hmotnost lodi nyní ukazují barevné žetony (B1).
• Počet kostek továren byl zvýšen ze 6 na 7 (B1).
• Výpravy (Ventures) byly odstraněny ze hry. Karty věhlasu byly nahrazeny devíti žetony věhlasu. Ty se umisťují na
mapu a mohou být naloženy do kosmické lodi (B3).
• Stupnice vytěžení obsahuje hodnoty 8/5/4 vítězných bodů namísto 10/8/6; do hry také navíc vstupuje spektrální typ H (B5).
• Pole zážehu je růžově vyplněný symbol kroužku na mapě (B7c).
• Přechodová dráha (Cycler) jakožto specifická výhoda byla ze Základních pravidel vyřazena. Tuto výhodu je nyní
možné používat pouze jako schopnost jedné z orbitálních stanic.
TIP: Odkazy na pravidla
Modulů začínají číslem (např.
2C1a je pravidlo Modulu 2).
Zkratky začínající písmenem
„i“ (introductory - úvodní)
odkazují na Vesmírné
diamanty a zkratky začínající
písmenem „t“ (tutorial výuková hra) odkazují na
Závod o věhlas.

Příprava hry
• Pojem „senility“ je nahrazen pojmem „disky slunečního cyklu“ (C1).
• Počáteční posádka. Hráči si tajně vyberou, kterou stranu posádky chtějí použít (C2).
• Všechny posádky začínají hru na LEO, při Vyřazení se vrací na LEO (E7) a posádka nemusí být Vyřazena pro zisk
věhlasu (La).
• Byl zaveden koncept začínajícího hráče a kostky slunečního cyklu. Začínající hráč se určuje podle politického vlivu posádky (C8a).

Průběh jednoho roku
• Každý rok je nyní rozdělen na dvě fáze: fáze tahů hráčů (D1) a fáze slunečního cyklu (D2).

Karty v ruce a sestavy
• Výhody frakcí byly přepracovány a každá z 12 frakcí disponuje unikátní výhodou.

Management hmotnosti a paliva kosmické lodi
• Zastaralými pojmy jsou nyní vodní nádrže (Water Tanks, WT), víceúčelové palivové nádrže (Fungible Fuel Tanks,
FFT) a sklady (Depots). FFT se nyní označují jednoduše jako palivové nádrže (PN). PN již nemají radiační odolnost
(B2j). Viz B1.
• Tah vesmírného plavidla a jeho hmotnost se zjišťují na začátku pohybu (F2,3).

Volné akce
• Doplnění regolitu je nyní volnou akcí (Přesun nákladu, G1c) a poskytuje odlišná množství paliva pohonům
posádky a ostatním regolitovým pohonům.
• Odhození není nadále možné provádět v průběhu pohybu (G) a odhozený materiál nezůstává na mapě (G1f, G1g).
• Regolitové PN (palivo převážené jako náklad) již neexistují (G2).
• Kolonie jsou trvalé. Také se již nepoužívá název vesmírná kolonie (Space Colony) (G3).
• Žetony jsou namísto Vyřazení Zahozeny (G6).
• Byla přidána volná akce Oprava Poruchy (G7).
TIP: Některá pravidla,
která byla ve třetí edici
pouze experimentální, jsou
nyní standardem.

Pohyb
• Pojem „body pohybu“ (Thrust Movement Points, TMP) byl odstraněn.
• Vesmírné plavidlo musí aktivovat funkční pohon, aby se mohlo pohybovat (H2).
• Pohon již nepotřebuje palivo na to, aby mohl být aktivován (H2a).
• Vesmírné plavidlo s nominálním tahem 0 a méně se může pohybovat v pasivním režimu (H2b).
• Továrna s postrčením (Push Factory) a Powersat byly sloučeny v jeden koncept (H3d).
• Některé karty získaly bonusový obrat (např. plachetnice) (H4c).
• Zážeh je definován jako „utracení paliva podle hodnoty spotřeby udané trojúhelníkem tahu “ (H5a).
• V lokaci na dlouhoperiodické kometě nelze přistát, ani z ní odstartovat, pokud se kostka slunečního cyklu
nenachází v období odpovídající barvy (H6a, B7h).
• Továrny v lokacích s atmosférou mohou poskytovat asistované přistání/start (H6c).
• Asistované přistání/start není riziko, pokud máte výhodu frakce Powersat (H6c).
• Účinek hodu na riziko se spustí při výsledku „1“ a tímto efektem je Vyřazení dotčené sestavy. Rizika radiace
byla přejmenována na radiační pásy.
• Bonusové zážehy jsou dostupné pouze lodím s funkčním a aktivovaným trojúhelníkem tahu (H8a).
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Operace
• Příjem hráči nyní vydělává 1 Aqua (I1).
• Prodej na trhu vydělává hráči 3 Aqua za Prodej karty otočené na bílou stranu (I3a).
• Operací Doplnění paliva z místních zdrojů již nelze získat izotopové palivo (I5a).
• Doplnění paliva továrnou generuje 7 PN namísto 8 (I5b).
• Bylo odstraněno omezení pro Průzkum pomocí laserových spektrometrů na lokacích dlouhoperiodických
komet (ale mapa byla upravena tak, aby efekt zůstal stejný).
• Průzkum Měsíce vyžaduje svolení začínajícího hráče (I6.1).
• Průzkum Kreutzovy komety je automaticky úspěšný (I6.3).
• Nákladní lodě ze základní (Basic) hry jsou nahrazeny operací Doručení (I9).

Podpory
• Chlazení pomocí přídavného spalování může být využito pouze kartami v sestavě pohonu a pouze během pohybu (J4d).
• Nová zaokrouhlovací pravidla byla uvedena v platnost pro některé případy spotřeby paliva (J5c).
• Podpory v řetězci podpor, které se počítají jako modifikátory pohybu, se změnily (J5d).

Události slunečního cyklu
• Modrá událost byla změněna na Anarchii (K2e).
• Jako nová událost byla přidána Porucha. Relevantními pravidly jsou v tomto ohledu událost Porucha (K2b),
Hody na Poruchu způsobené spouštěči Poruch (H8g, G1g, I5, I6, I7 a I9) a volná akce Oprava Poruchy (G7, N8).
Poruchy jsou v sestavách označeny červenými disky.
• Událost Kosmické smetí neovlivňuje posádku, karty otočené na černou stranu, fialové karty, kolonisty a orbitální stanice.

Věhlas
• Žetony jsou nyní rozmístěny v heliocentrických zónách, kde je mohou sebrat lidé.
• Hrdinství je rozděleno do čtyř kategorií popsaných na mapě (Lc).

Konec hry a bodování
• Žetony za VB zahrnují všechny dřevěné a plastové žetony na mapě vaší barvy.
• Hodnota žetonů věhlasu je 1 VB, jakmile jsou získány, a různá, pokud jsou dopraveny na LEO (M2b).2
• Kolonie mají proměnlivou bodovou hodnotu (M2b).
• Továrny ve speciálních lokacích (astrobiologické, podmořské apod.) nepřinášejí bonusové VB.

TIP: Poruchy už nepřicházejí jako blesky z čistého
nebe v modrém období,
které najednou zneschopní
všechny hráče najednou.
Namísto toho se z nich stala
potenciální selhání vyžadující řízení a plánování.
TIP: Hrdinství je udělováno za zničující událost, ztrátu lidského života, pomoc
soupeři nebo začátečnickou
chybu ve výpočtech.

Vyjednávání
• Pravidla pro vyjednávání byla zjednodušena. Byla přidána schopnost vyjednat Opravu Poruchy (N8).

Srovnání mapy s HF3
• Věda (Science) a věda o transneptunických tělesech (TNO Science) byly nahrazeny astrobiologií. Poznámka
„Není astrobiologická“ v seznamu lokací níže znamená, že lokace byly v High Frontier 3 vědecké, ale v této hře
nejsou astrobiologické.
• Lokace s atmosférou jsou označeny novým symbolem.
• Žlutá trasa vede na Lutetii a ne na Ceres.
• Modrá trasa vede na Ceres, ne na kometu Encke.
• Ukazatele obsahují informace o zážezích, ale ne o rizicích.
• Byla přidána i odebrána pole zážehu a křižovatky, např:
– Fialová trasa má méně křižovatek (a více mostů) v oblasti mezi Měsícem a heliocentrickou zónou Marsu.
– Jsou pozměněny trasy k polím průletu u Země a Venuše.
– Je pozměněna trasa k poli průletu u Jupiteru a trasa na Saturn.
– Jsou pozměněny trasy vedoucí k severnímu pólu Marsu.
– Trasy v zónách Uranu a Neptunu jsou významně pozměněny.
– Pole ½PSZ u Ceres už není polem rizika.
– Mnoho polí zážehu, která byla zároveň poli rizika, bylo rozděleno na dvě pole.
– Pole rizika vedle lokací dlouhoperiodických komet jsou také dlouhoperiodická.
• Kosmický výtah ze Země už existuje pouze jako schopnost jedné z orbitálních stanic.
• Na mapu bylo přidáno osm nových kosmických výtahů (navíc k výtahu Mars–Phobos). Mohou být postaveny s využitím pravidel pro nákladní lodě z Modulu 1 (1B9).
• Z mnoha polí rizik brzdění o atmosféru vedou plné čáry, aby bylo zdůrazněno, že kosmická loď může na takové pole vstoupit a poté jej opustit bez toho, aby přistála. Toto je důležité zejména v kombinaci s operací Doplnění
paliva atmosférickou těžbou (I5c).
• Bylo přidáno mnoho nových domovských oběžných drah orbitálních stanic (2B3).
• Nový ciferník u Slunce usnadňuje najít jednotlivá místa na mapě (B7l).
• Specifické změny týkající se lokací jsou uvedeny v tabulce dále:

2

TIP: Cesta do vnějších
oblastí Sluneční soustavy je
nyní náročnější, delší
a vyžaduje větší množství
zážehů.

TIP: Modré písmo
znamená, že se text týká
Modulů a ne Základních
pravidel.

LEO je zkratka pro Low Earth Orbit (nízká oběžná dráha Země). Na LEO obíhá ve výšce 400 km Mezinárodní kosmická stanice. Oběžná rychlost
v této výšce je 7,5 km/s, což je ekvivalent tří zážehů ve hře a také dost na oběhnutí Země každých 92 minut.
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Název lokace

Velikost Spektrální
typ

Hydratace

Věda/TNO/
postrčení/
astrobiolog./
podmořská

Heliocentrická
zóna

Změny v HF 4

Merkur, útesy Discovery
Rupes

10

S

0

Továrna
s postrčením

Merkur D

Není astrobiologická

Hathor

1

S

1

Továrna
s postrčením

Venuše C

Získala továrnu s postrčením

Apophis

1

S

0

Továrna
s postrčením

Země M

Získala továrnu s postrčením

Bennu

1

C

2

Továrna
s postrčením

Země M

Nová lokace

Cruithne

1

M

1

Továrna
s postrčením

Země M

Získala továrnu s postrčením

Icarus

1

S

4

Továrna
s postrčením,
astrobiologická

Země M

Získala továrnu s postrčením, zvýšena úroveň
hydratace

Itokawa

1

S

0

Továrna
s postrčením

Země M

Získala továrnu s postrčením

Khufu

1

S

2

Továrna
s postrčením

Země M

Získala továrnu s postrčením

Měsíc, plošina Aristarchus

9

H

0

Země M

Změna spektrálního typu

Měsíc, okraj polárního
kráteru Shackleton

9

S

1

Země M

Snížena úroveň hydratace

Mjölnir

1

S

1

Továrna
s postrčením

Země M

Získala továrnu s postrčením

Phaethon

1

H

4

Továrna
s postrčením,
astrobiologická

Země M

Změna spektrálního typu, získala továrnu
s postrčením

YORP

1

S

0

Továrna
s postrčením

Země M

Získala továrnu s postrčením

Deimos

1

D

2

Mars E

Změna spektrálního typu, snížena úroveň
hydratace

Eureka

1

D

0

Mars E

Změna spektrálního typu, vždy astrobiologická

Badenia

2

D

2

Ceres K

Změna spektrálního typu

kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko

1

C

4

Astrobiologická

Ceres K

Nová lokace

kometa 17P/Holmes

1

D

4

Astrobiologická

Ceres K

Dlouhoperiodická (červená)

kometa 107P/Wilson-Harrington

1

D

4

Astrobiologická

Ceres K

Není dlouhoperiodická, je astrobiologická

Friederike

2

D

2

Ceres K

Změna spektrálního typu

Lacrimosa

3

D

0

Ceres K

Změna spektrálního typu

Polana

2

D

1

Ceres K

Změna spektrálního typu

Ka'epaoka'awela

1

H

4

Astrobiologická

Jupiter F

Nová lokace

Europa, podpovrchový
oceán

8

C

4

Podmořská

Jupiter F

Změna na podmořskou

měsíček Skamadrios

1

D

3

Jupiter F

Změna jména („měsíček “)

Echeclus

2

D

4

Astrobiologická

Saturn G

Nová lokace

Enceladus

5

M

4

Podmořská

Saturn G

Změna na podmořskou

Epimetheus

2

C

4

Astrobiologická

Saturn G

Je astrobiologická

Janus

2

C

4

Astrobiologická

Saturn G

Je astrobiologická

Kreutzova kometa

1

H

4

Astrobiologická

Saturn G

Změna spektrálního typu, hod na velikost při
Průzkumu je vždy úspěšný
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Astrobiologická

Název lokace

Velikost Spektrální
typ

Hydratace

Věda/TNO/
postrčení/
astrobiolog./
podmořská

Heliocentrická
zóna

Změny v HF 4

Methone

1

D

4

Podmořská

Saturn G

Změna na podmořskou

Pandora

2

C

4

Astrobiologická

Saturn G

Je astrobiologická

Prometheus

2

C

4

Astrobiologická

Saturn G

Je astrobiologická

Aerostat na Saturnu

11

H

0

Astrobiologická

Saturn G

Změna spektrálního typu, není astrobiologická

Tethys

5

C

4

Astrobiologická

Saturn G

Je astrobiologická

Aerostat na Titanu

8

C

0

Astrobiologická,
s atmosférou

Saturn G

Nová lokace

Titan, moře Kraken Mare

9

V

3

Podmořská,
s atmosférou

Saturn G

Změna na podmořskou

Ariel

6

V

4

Podmořská

Uran H

Změna na podmořskou

Belinda

2

V

4

Astrobiologická

Uran H

Je astrobiologická

Chariklo

4

D

4

Astrobiologická

Uran H

Změna spektrálního typu

Kometa 1P/Halley

1

H

4

Astrobiologická

Uran H

Změna spektrálního typu

Cordelia

1

C

4

Astrobiologická

Uran H

Je astrobiologická

Hylonome

3

D

4

Uran H

Není astrobiologická

Juliet

2

V

4

Astrobiologická

Uran H

Je astrobiologická

Oberon

7

D

4

Podmořská

Uran H

Není astrobiologická

Portia

3

V

4

Astrobiologická

Uran H

Je astrobiologická

Titania

7

D

4

Podmořská

Uran H

Změna spektrálního typu, není astrobiologická

Aerostat na Uranu

11

H

1

Podmořská, s
atmosférou

Uran H

Změna spektrálního typu, změna na podmořskou, s atmosférou

1990 OY

2

V

4

Astrobiologická

Neptun J

Změna spektrálního typu

2002 TX

4

D

4

Astrobiologická

Neptun J

Změna spektrálního typu

Arrokoth

1

D

4

Astrobiologická

Neptun J

Nová lokace

Charon

6

D

4

Astrobiologická

Neptun J

Změna spektrálního typu

Kometa C/2006 P1 McNaught

1

H

4

Astrobiologická

Neptun J

Změna spektrálního typu, není dlouhoperiodická

Larissa

3

D

3

Astrobiologická

Neptun J

Je astrobiologická

Aerostat na Neptunu

11

H

2

Astrobiologická,
s atmosférou

Neptun J

Změna spektrálního typu, s atmosférou

Pluto

7

D

4

Podmořská

Neptun J

Změna spektrálního typu, není astrobiologická,
Získalo trasu s brzděním o atmosféru

Proteus

4

D

3

Neptun J

Není astrobiologická

Quaoar

7

S

4

Podmořská

Neptun J

Změna na podmořskou

Sao

1

D

4

Astrobiologická

Neptun J

Je astrobiologická

Sedna

6

H

4

Podmořská

Neptun J

Změna spektrálního typu, změna na podmořskou

Triton, kryovulkanické pole
Mahilani

8

M

4

Podmořská

Neptun J

Není astrobiologická, získalo trasu s brzděním
o atmosféru

Triton, pláň Tuonela Planitia

8

C

4

Astrobiologická

Neptun J

Není podmořská, získalo trasu s brzděním
o atmosféru
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